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José Antonio Siscari, no-
meado como interventor pelo 
Conselho Nacional da Socie-
dade São Vicente de Paulo, es-
teve na Câmara 3ª feira para se 
manifestar sobre a ação contra 
o Lar Frederico Ozanam, que 
está sendo repudiada por todos 
os saltenses e não conseguiu 
convencer os vereadores. Ele 
bateu na mesma tecla, dizen-
do que os estatutos não foram 
obedecidos e foi alvo de muitas 
críticas dos vereadores, inclusi-
ve do líder do prefeito, Gideon 
Tavares, que ficou o tempo todo 
de costas para ele em sinal de 
protesto.

PÁGINA 5 - GERAL

-  Lagos da região Noroeste estão sendo 
usados para reforçar o nível do Ribeirão Buru, 
que nunca esteve tão baixo

Motociclista fica gravemente 
ferido em colisão na SP-75 

(foto à esq.)

Como nem todos os cida-
dãos estão fazendo sua parte, 
usando máscara, álcool em gel, 
evitando aglomerações e se 
cuidando, não está sendo  pos-
sível controlar a pandemia da 
Covid-19. Neste mês, até o dia 
22, a cidade registrou um au-
mento de 40% de novos casos 
em relação ao mesmo período 
de agosto e parte disso deve-se 
ao feriado prolongado de 7 e 8 

de setembro, quando mais gente 
viajou, se aglomerou e se expos 
ao vírus. Os números oficiais, 
porém, mostram que a obrigação 
dos governos Federal, Estadual 
e Municipal, tem sido feita e os 
resultados estão ai. Até o dia 22 
a cidade registrou apenas 2 no-
vos óbitos. Esse número é quase 
90% menor que os 25 registra-
dos ou confirmados em agosto. 

PÁGINA 3 - GERAL

Alunos do Cemus VII, do 
Salto de São José, participaram 
na última 3ª feira do plantio de 
900 novas mudas de árvore, em 
área de preservação próxima a 
um córrego, em um empreendi-
mento em instalação na região 
do Jardim das Nações. A ação 
do Projeto “Produzindo Água” e 
da Secretaria do Meio Ambien-
te, marcou a passagem do Dia 
da Árvore.     PÁGINA 3 - GERAL

Gestão do 
Hospital Monte 

Serrat tem 
futuro incerto

O próximo dia 30, quinta-feira, será uma data de lembranças 
e de dor para 8 famílias saltenses, cujos filhos morreram em 30 
de setembro de 1991 em um acidente na SP-75, quando o ônibus 
que os levavam para estudar em Sorocaba foi atingido por um 
raro fenômeno natural, similar a um furacão, com ventos de 100 
a 200 km/h, de curtíssima duração e que percorreu de 100m a 10 
km de extensão no máximo.                             PÁGINA 9 - GERAL

O Ministério Público, aca-
tando representação do vereador 
Vinícius Saudino, apresentou 
Ação Civil Pública contra a em-
presa DAC Serviços de Estacio-
namento e contra o Município 
pelo fato de não terem feito a 
devolução dos créditos pagos 
antecipadamente por motoris-
tas para estacionar nas vagas 
da Zona Azul. Caberá à Justiça 

decidir se a ação procede, o que 
levará algum tempo.

Prefeito – Através da Se-
cretaria de Defesa Social o pre-
feito respondeu que a empresa 
não respondeu suas solicitações 
e que os créditos não estão na 
posse do município, que sequer 
tem conhecimento de valores e 
credores.

PÁGINA 5 - GERAL

Rapaz cai de moto 
e morre quando ia para 

o trabalho

Caminhão sem freio derruba 
muro e postinho em carro  

(foto à dir.)

PÁGINA 8 - POLÍCIA

RACIONAMENTO 
VAI AUMENTAR

Nelson Lisboa

PÁGINA 7 – GERAL

-  Saltenses estão ficando 4 horas menos com 
água e 4h a mais sem água e fase Vermelha 
poderá ser adotada em breve

-  Captação cai ainda mais nos últimos dias e 
SAAE amplia os períodos com e sem água nas 
residências saltenses

-  Mananciais do Piraí e do Buru estão quase 
secos e autarquia não consegue captar água 
o tempo todo

Barragem do Piraí está mais de meio metro abaixo do nível mínimo para esta época do ano

Feriados fazem com 
que número de casos 

de Covid aumente 40% 

Empresa da Zona Azul 
e Prefeitura são alvos de ação 

civil do MP

Estudo divulgado nesta se-
mana sobre a qualidade da água 
do Rio Tietê mostra que em Sal-
to, nos pontos de coleta e análi-

se, a água está em nível regular 
e, na foz do Rio Jundiaí, ela é 
classificada como boa. 

PÁGINA 6 - GERAL

Há 30 anos a pior tragédia 
na cidade: 8 estudantes 

mortos na SP-75

Estudo diz que água 
do Tietê em Salto é regular 

e chega a ser boa

Interventor do Lar, repetitivo, recebeu 
muitas críticas

Contrários à intervenção lotaram a Câmara e levaram faixas pedindo a saída do interventor

Alunos do CEMUS VII 
plantam 900 mudas de árvores 

Crianças como esse 
menino aprendem a 

importância das árvores
 para o meio ambiente

Missa Afro neste 
sábado abre Festa em 
Louvor a São Benedito

Acampamento vai
para Praça A. Telesi

Sicoob  é líder em 
crédito a pequenos 

negócios

Salto lidera reunião de 
trabalhos sobre o Tietê

Cidade Rahamim 
apresenta casa 

ecológica 

Multas ambientais 
garantirão castração 

de 200 animais

CONTRA O FECHAMENTO - A decisão da Secretaria de Educação de transferir os alunos que estariam no 
6º ano do Ensino Fundamental em 2022, para a escola da Vila Flora, tem gerado preocupação. A comunidade e 
os professores têm feito reuniões, pedindo apoio de vereadores (foto), abaixo-assinado e panfletagem para que a 
decisão seja revista. A Prefeitura diz que aceita diálogo, com decisão melhor para todos.           PÁGINA 7 - GERAL

Com a suspensão da licita-
ção do Hospital Monte Serrat, 
que deveria ocorrer na próxima 
2ª feira, inúmeras reuniões estão 
sendo feitas para que o Execu-
tivo consiga resolver a pendên-
cia. A atual gestora, Caminho de 
Damasco, já manifestou desejo 
de entregar o Hospital, alegando 
que não compensa financeira-
mente.            PÁGINA 3 - GERAL

Fotos: V. Lenzi Jr.
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A decisão da Prefeitura de Salto de 
afastar a gestora anterior do Hospital Mu-
nicipal Nossa Senhora do Monte Serrat, da 
forma atabalhoada como foi, impõe agora 
uma crise desnecessária à saúde do municí-
pio, que afetará a população mais necessi-
tada. Tivesse a administração pensado que 
uma decisão como essa tem repercussões 
muito além do que se vê em um primeiro 
momento, teria se ocupado antes de fazer 
uma licitação e teria promovido uma tran-
sição mais calma e mais segura para todos 
os lados.

Quem conhece o serviço público, sabe 
que licitações envolvendo serviços de tão 
grande importância e com tamanha com-
plexidade como essa sempre exigem mais 
tempo e mais atenção. É necessário se veri-
ficar quais os melhores mecanismos para se 
exigir de quem for disputar a gestão. Se essa 

preocupação fosse levada em consideração, 
situações como as que vivia a responsável 
anterior e que, em parte, vive também a 
atual, não aconteceriam nem ameaçariam 
o serviço com solução de continuidade.  

Em vez disso, o governo municipal ti-
rou a empresa que estava no comando do 
hospital em meio a uma pandemia e co-
locou no lugar a atual sob a égide de um 
contrato emergencial, que custa mais caro 
e que precisa ser feito por tempo limitado. 
Em paralelo, demorou a fazer a licitação 
para contratar a substituta e agora que a 
lançou passou a enfrentar os dramas que 
todas as licitações de grande porte como 
essa sofrem: os recursos dos concorrentes, 
e um deles suspendeu processo, que seria 
encerrado na segunda-feira.

Só que não é apenas isso. A atual ges-
tora, a Sociedade Beneficente Caminho de 
Damasco, anunciou que descobriu que o 
contrato não vale a pena. Ou seja, agora, 
depois de meses na gestão, a empresa per-

cebeu que o custo é muito alto e não com-
pensa continuar. Decidiu sair antes então. 
A administração vem negociando com ela 
para que permaneça. Apesar disso, o con-
trato oficial vai até 6 de outubro. Com a 
situação atual, se tentará prorrogá-lo com 
certeza e é provável que aconteça.

O problema disso tudo é a forma como 
foi feita. Por causa da falta de preparação 
para uma travessia mais calma e segura, se 
gastou mais dinheiro e se criou uma situação 
que ameaça o atendimento e que provoca na 
população uma preocupação desnecessária. 
Ainda estamos vivendo a pandemia. Saúde 
era prioridade e continua sendo. Tomara que 
se encontre uma solução para tudo diante 
do que foi criado. Os cidadãos têm de ter de 
atendimento e precisam, sobretudo neste 
momento, de segurança.

Que se pense nisso. 

Pode até não ser, mas tudo está in-
dicando que havia a pré-disposição dos  
Conselhos Central, Metropolitano e Na-
cional da Sociedade São Vicente de Pau-
lo de aplicar alguma penalidade no Lar 
Frederico Ozanam. Segundo nos foi reve-
lado, o mesmo auditor que questionou o 
fato de os idosos terem sido levados ao 
McDonald’s e a um hotel-fazenda, duas 
mentiras em que a denúncia se baseou (e 
uma delas - hotel-fazenda - permaneceu 
no decreto de intervenção), ficou 4 meses 
na Sociedade, procurando alguma irregu-
laridade e não encontrou nada. Ele vai ar-
gumentar: “Mas eu não denunciei nada, 
apenas pedi esclarecimentos”. Os indícios, 
porém, demonstram para os que acompa-
nham o desenrolar dos acontecimentos, 
que havia a previsão de estar havendo má 
vontade no relacionamento com a presi-
dente Cícera e diretores da Sociedade.  

O interventor do Lar esteve 3ª feira 
na sessão da Câmara para prestar escla-
recimentos, mas não disse nada de novo. 
Teimou em afirmar que o Lar contrariou 
os estatutos, como se o fato de se levar 
idosos presos há mais de um ano para um 
local praticamente deserto e cercado de 
todas as precauções fosse um crime que 

merecesse a pena máxima. Apesar de li-
gados à religião Católica essa gente dos 
Conselhos não sabe distinguir um pecado 
mortal de um venial. O mortal é “um pe-
cado grave, cometido quando, ao mesmo 
tempo, há matéria grave, plena consciên-
cia e deliberado consentimento”. O peca-
do venial é um pecado muito menos grave 
e ocorre quando não se observa, em ma-
téria leve, a lei moral. Os Conselhos corre-
ram logo para a definição que o “passeio” 
(também chamado pelo interventor de 
“festa”) é algo merecedor de uma punição 
digna dos tribunais mais rígidos (e injus-
tos) que já existiram. Cabe muito bem aí a 
definição do presidente da Câmara: “Nem 
no tempo da ditadura a gente viu isso”.

Difícil relacionar todas as bobagens 
que o interventor disse. Com mais de 30 
anos como vicentino ele ainda não apren-
deu a agir como tal, respeitando os ensi-
namentos de São Vicente de Paulo e Fre-
derico Ozanam. Não sabe que mesmo nas 
infrações mais graves (o que não aconte-
ceu) deve-se relevar atitudes que visam o 
bem e também ignora que o uso do per-
dão às vezes é necessário para colocar 
as coisas nos devidos lugares e reparar 
injustiças como a que foi agora cometida. 
Não foi nada humilde, pelo contrário foi 
arrogante, como se fosse aquele que dá a 
última palavra, embora não tenha condi-

ções para tal. Procurou elogiar o Lar e sua 
presidente Cícera, mas ignorou os golpes 
traiçoeiros que praticou, como cúmplice 
de uma atitude vergonhosa do Conselho 
Nacional, que não levou em conta um 
trabalho de 70 anos praticados pelos vi-
centinos saltenses em favor do Lar. Tentou 
usar os idosos que faleceram vítimas da 
Covid em outras cidades, não levando em 
conta que o tal “passeio” não causou ne-
nhum mal aos que são assistidos pela São 
Vicente de Salto, pelo contrário, só os be-
neficiou. Também não esclareceu direito a 
visita de empresários do ramo imobiliário 
no dia 7 de maio às dependências do Lar, 
limitando-se a dizer que a venda do patri-
mônio depende de votação. 

Em resumo, o interventor não aceitou 
nenhum dos argumentos que lhe foram 
apresentados, o que quer dizer que ele se 
considera o homem que em nome dos Con-
selhos representa o poder absoluto e indis-
cutível. Se persistir nesse posicionamento, 
vai ter que suportar toda a revolta da popu-
lação saltense, expressada pelas suas forças 
mais representativas, além do cidadão co-
mum, que conhecem a lisura, a honestidade 
de propósitos e a correção de uma entidade 
que sempre teve uma vida exemplar, ago-
ra questionada por elementos sem as con-
dições necessárias para um  julgamento 
isento.

LICITAÇÃO SUSPENSA
A Prefeitura demorou uma eter-
nidade para elaborar o edital 
para a contratação do novo ges-
tor do Hospital Monte Serrat e 
o Tribunal de Contas do Estado 
suspendeu a licitação que deve-
ria acontecer no final deste mês. 
Foram considerados inadequa-
dos alguns itens  do edital, o 
que deverá exigir mais alguns 
dias ou meses para que sejam 
feitos os devidos “consertos”. 
É lamentável que isso ocorra, 
pois o atual gestor (Caminho 
de Damasco) não está dispos-
to a prosseguir e sequer deseja 
participar da nova licitação. O 
argumento maior seria que o 
valor do contrato não compen-
saria assumir a administração, 
pois não suportaria as despesas 
que terão que ser enfrentadas. 
Deve haver alguma razão para 
essa justificativa, pois recente-
mente o gestor pretendia pagar 
em 2 vezes o salário aos que lhe 
prestam serviços.

AÇÃO DO MP
Utilizando mais ou menos o 
mesmo estilo adotado pelo atu-
al você-prefeito, Edemilson dos 
Santos, quando era vereador, Vi-
nícius Saudino tem recorrido ao 
Ministério Público para apontar 
algumas irregularidades come-
tidas na atual administração. 
Atendendo a uma representação 
por ele proposta, foi ajuizada 
uma Ação Civil Pública pelo 
MP contra a empresa que admi-
nistrava o estacionamento rota-
tivo na cidade. a DAC, e contra 
a Prefeitura, na pessoa do pre-
feito Laerte Sonsin Jr. Este con-
siderava que cabia à empresa a 
devolução dos créditos pagos 
antecipadamente no aplicativo 
pelos que utilizavam a Zona 

Azul, mas o promotor pensa 
diferente e entende que o muni-
cípio tem também sua responsa-
bilidade no caso. Caberá agora a 
um dos juízes de nossa comarca 
apreciar a ação e agir de acordo 
com seu entendimento, não se 
prevendo o que ocorrerá.

EMENDA REJEITADA
Depois de ter sido aprovada por 
unanimidade de votos na sessão 
da semana passada, uma das 
emendas à Lei Orgânica do 
Município, apresentada por al-
guns vereadores, foi rejeitada 
em 2ª votação, nesta semana. 
É que houve o alerta de que 
apesar de a Assessoria Jurídi-
ca da Câmara ter considerado 

a proposição constitucional, 
o vereador líder de governo, 
Gideon Tavares, e outros vere-
adores que contribuíram para 
que ela fosse rejeitada nesta 
semana, previram que não ape-
nas o atual, mas os futuros pre-
feitos podem ser afastados do 
cargo, podendo até vir a perder 
o mandato. Alguns entenderam 
que se trataria de um ato polí-
tico, podendo haver a tomada 
de posições por adversários de 
quem ocupar o governo, mas 
os favoráveis à emenda acha-
ram que é isso mesmo, um ato 
político. O próprio prefeito La-
erte revelou sua preocupação e 
antecipou que entraria na Justiça 
caso a emenda fosse aprovada, 

mas isso não aconteceu, inclu-
sive com votos de considerados 
oposicionistas, como Vinícius 
Saudino.

DESBUROCRATIZAÇÃO
A burocracia é uma praga que 
precisa ser eliminada o quanto 
antes. Na Câmara foi debatido 
um Estatuto de Desburocrati-
zação, de autoria do vereador 
Daniel Bertani, que deverá ser 
votado na próxima semana. Es-
pera-se que esse Estatuto seja 
estudado com toda atenção e ve-
nha a produzir seus efeitos, pois 
outras tentativas, em caráter 
nacional, já foram apreciadas e 
votadas, mas a situação não mu-
dou quase nada.

BLOG DO VALTER LENZI

para leitores, assinantes 
e anunciantes

Veja mais conteúdo no link:
eloydeoliveira.com.br

Interdição foi baseada em duas mentiras

A gestão do Hospital Municipal 

1

2

3

Veja os novos assuntos adicionados ao Blog do Valter Lenzi, nesta 
semana, iniciada segunda-feira, dia 20-09-2021:
GALERIA DE FOTOS ANTIGAS (Tema: Pintores de Salto fale-
cidos): 1 – Quadros de José Roncoletta (Lubra) deixados para seu 
sobrinho Ronei Ferrari e esposa Lélia; 2 - O pintor Flávio Pretti ao 
lado de alguns dos seus quadros apresentados numa exposição; 3 - A 
pintora Lydia Dotta Lobo, durante uma exposição, ao lado de alguns 
dos seus quadros; 4 - O pintor Hélio Rodrigues posando ao lado de 
um dos seus quadros, um deles retratando o Urubatão
OPINIÃO – Cidade reage contra a intervenção no Lar
QUEM FOI QUEM – Benedito Francisco da Silva (“Chicão”), foi 
considerado o “Eterno Rei Momo Saltense”
Acesse: https://valterlenzi.wixsite.com/blog

4

Tem os moradores em situação 
de rua, que merecem todo 
o apoio para que voltem à 
vida normal e os moradores 
“em situação de praça”, 
aqueles que invadem locais 
públicos, como a Praça XV de 
Novembro, ocupando o lugar 
destinado às famílias, dando 
mau exemplo, sujando o local, 
consumindo bebidas alcoólicas 
e possivelmente até drogas. 
Além dos moradores, o pessoal 
que frequenta a praça não está 
gostando nada disso. Eles 
adoravam os gritos de “truco!”, 
que agora não se ouve mais. 

Praça 
invadida

Jornal impresso continua 
merecendo a preferência 
e a confiança dos leitores

Apesar da internet ter atraído um grande número de pessoas nos úl-
timos anos, muitos ainda preferem tomar nas mãos um exemplar im-
presso de um jornal para ter conhecimento de tudo o que acontece 
no país, no estado e nos municípios. Órgãos de imprensa que tinham 
grandes tiragens, como a Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, 
continuam fortes e enfrentam a crise que se instalou tomando algumas 
medidas, como redução do número de jornalistas e funcionários, me-
nor número de páginas e outras. Os pequenos jornais, como o Taperá 
também se adequaram nos últimos anos à situação que o país e o mun-
do estão vivendo, principalmente nesta época de pandemia, mas ainda 
são muitos os lares que recebem aos sábados nossas edições.
Há uma grande diferença entre a notícia ou o comentário que é divul-
gado num jornal impresso e nas redes sociais. Nesta as pessoas falam 
o que querem, veiculam fake news e se posicionam de uma forma 
prejudicial à vida dos demais cidadãos, por isso nem sempre merecem 
crédito. Os jornais impressos também têm seus defeitos, mas eles não 
são provocados  pela má-fé ou pelo desejo de prejudicar ou de agradar 
alguém. Procuram sempre ser imparciais e são julgados permanente-
mente por aqueles que acompanham suas publicações. O velho cos-
tume de assinar ou adquirir o exemplar de um jornal continua porque 
ainda tem muita gente que sabe que conta sempre com eles e que são 
satisfeitos pela atitude correta que eles procuram sempre adotar.

Pároco da São Benedito é o 
entrevistado da TV Taperá

O padre Carlos Aparecido Marchesani, pároco da Matriz São Benedito, 
foi o entrevistado da TV Taperá no último dia 21 (foto) pelo jornalista 
Duarte Rodrigues. Na ocasião, ele contou detalhes sobre a programação 
religiosa e social da Festa em louvor a São Benedito que começa hoje 
e se estenderá até 5 de outubro, data em que se comemora o dia do pa-
droeiro dos afrodescendentes, cozinheiros e donas de casa. Padre Carlos 
nasceu em Jundiaí, mas aos 3 anos de idade, mudou-se com sua família 
para Salto, onde viveu por vários anos até a sua ordenação.  



ecologia e inclusão social, num 
mesmo espaço. O projeto em 
andamento é uma cidade autos-
sustentável e ecológica para os 
pobres.

O imóvel já construído é o 
primeiro da série de moradias 
da Cidade Rahamim e tem um 
método construtivo moderno e 
sustentável.

O evento poderá ser acom-
panhado pela internet através do 
site www.youtube.com/Alian-
caMisericordia. (N.L.)
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A Prefeitura, por imposição 
do Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE), precisou suspender a 
licitação que contrataria a nova 
gestora do Hospital Municipal 
Nossa Senhora do Monte Ser-
rat (incluindo o AME Estadual, 
a Ala Covid, a maternidade e 
pronto-socorro), que substituirá 

Licitação é suspensa; gestora vai 
sair e Executivo enfrenta impasse
Caminho de Damasco manifesta vontade de não renovar contrato emergencial de 180 dias; 
licitação que seria 2ª feira foi suspensa e prefeito tenta sair do impasse

Impasse traz de volta medo dos trabalhadores ficarem sem seus direitos básicos, 
com a iminente saída da atual gestora

a Sociedade Beneficente Cami-
nho de Damasco, cujo contrato 
com Salto vence em 6 de outu-
bro.

O Tribunal de Contas foi 
acionado pela Irmandade San-
ta Casa de Misericórdia de São 
Bernardo do Campo, dentro do 
processo do edital 01/2021, de 

convocação pública para a esco-
lha da nova gestora. 

A escolha da nova empresa 
deveria ser realizada na segun-
da-feira, porém, com a decisão 
publicada no Diário Oficial de 
5ª feira, tem havido inúmeras 
reuniões entre o governo do 
prefeito Laerte Sonsin Júnior 

e a empresa Caminho de Da-
masco, para se tentar um acor-
do que garanta a continuidade, 
até a conclusão da licitação ou 
uma outra entidade seja encon-
trada.

E, nesse impasse, há o 
agravante das críticas surgidas 
na Câmara Municipal contra 
a atual gestora e o temor dos 
trabalhadores contratados, que 
lembram da gestora anterior que 
não lhes pagou em dia os salá-
rios e direitos, exigindo ações 
na Justiça.

Gestora – A Assessoria de 
Imprensa da gestora atual afir-
ma que “estão ocorrendo diver-
sas reuniões entre a direção da 
SBCD e a Administração Pú-
blica de Salto, e nada ainda está 
100% definido, a O.S. está ava-
liando todas as possibilidades 
antes de se posicionar oficial-
mente a respeito”. A entidade 
diz que o contrato emergencial 
43/2021 vence em 6 de outubro. 

(N.L.)

Os integrantes do movi-
mento católico Aliança de Mi-
sericórdia, que estão instalando 
em Salto a Cidade Rahamim, 
apresentarão hoje, dia 25, às 
15h, a 1ª casa ecológica do 
complexo religioso em insta-
lação na Estrada do Lajeado, 
14.900, no Distrito Industrial 
do Lajeado. 

A Cidade Rahamim é proje-
tada para ser um amplo conglo-
merado religioso, que reunirá, 
espiritualidade, fraternidade, 

Cidade Rahamim apresenta 
casa ecológica do conglomerado 
religioso em instalação em Salto

Modelo da casa ecológica será apresentado em evento hoje

A cidade tem caminhado 
bem no enfrentamento da Co-
vid-19, com a queda de 90% do 
total de mortes registradas em 
setembro, entre os dias 1º e 22, 
em relação ao mesmo período de 
agosto, graças principalmente à 
vacinação em massa, cuja meta é 
evitar que a pessoa tenha compli-
cações severas ou venha a óbito 
caso pegue a doença. 

Em agosto, segundo os bo-
letins oficiais de 1º a 22, a cidade 
registrou 25 novos óbitos. Neste 
mês, conforme os boletins divul-
gados, foram confirmados apenas 
2 novos óbitos no mesmo período. 

Por outro lado, naquilo que 
depende também da prevenção 

de cada cidadão, temos visto um 
aumento dos casos de 40%. Em 
agosto, no período, a cidade re-
gistrou 723 casos e, neste mês, 
foram registrados 1.017 novos 
casos.

Internação – Além de re-
duzir drasticamente o número 
de óbitos, graças à vacinação em 
massa de todos os públicos e em 
um ritmo muito bom, a cidade 
tem visto a queda das internações 
e da ocupação dos leitos de UTI, 
nos dois hospitais. 

No dia 22 a cidade tinha 3 
pessoas em leitos de UTI e 7 em 
leitos clínicos, com Covid-19. No 
dia 22 de agosto eram 9 em UTI e 
10 em leitos clínicos. (N.L.)

Setembro: 90% menos 
mortes e 40% mais casos 

de Covid-19

Vacinação ajuda a evitar que a pessoa tenha complicações 
caso contraia a doença; não contraí-la depende de cada um

Há duas semanas Taperá 
mostrou um verdadeiro acam-
pamento montado por pessoas 
em situação de rua – muitas de-
las de outras cidades – ao lado 
da quadra de areia da área de 
lazer do Jardim São Francisco, 
na Rua Rui Barbosa. A Ação So-
cial, com apoio da GCM, esteve 
no local, orientou as pessoas e 
pediu a saída. A CSO, fez a lim-
peza da área.

O problema, porém, trocou 
de lugar. O mesmo acampamen-
to está sendo montado na Praça 
Ângelo Telesi, no final da Ave-
nida D. Pedro II, em frente ao 
Terminal Rodoviário. 

As pessoas ali abrigadas 

Acampamento sai da área 
de lazer para a Praça Ângelo 

Telesi, perto do Terminal 
Rodoviário

têm dificultado o contato e o 
trabalho social desenvolvido 
com as pessoas em situação 
de rua, negando-se a ir para o 
Centro Especializado em Po-
pulação em Situação de Rua, 
instalado no Jardim 3 Marias, 
perto da GCM. 

Doações - A secretaria Mu-
nicipal de Ação Social e Cida-
dania, Mércia Falcini, recebeu 
nesta semana o assessor de co-
municação da AB Colinas, Da-
nilo Tezotto, que repassou ao 
município 30 cobertores arre-
cadados em campanhas internas 
da empresa. Os produtos serão 
usados no atendimento das pes-
soas em situação de rua. 

Mércia recebeu os cobertores que serão usados nas ações sociais

A Comunidade da Paró-
quia de Nossa Senhora Apare-
cida, no Jardim Nossa Senho-
ra do Monte Serrat, divulga o 
calendário de eventos para ce-
lebrar a padroeira. A parte re-
ligiosa prevê novena com bên-
çãos especiais a partir do dia 3 
de outubro. 

No dia 10 haverá uma 
grande carreata seguida de 
bênção, após a missa das 9h, na 
paróquia. E dia 12, dentro das 
normas de segurança sanitária, 
haverá a procissão após a mis-
sa das 15h30. 

Os organizadores da parte 
festiva informam que no dia 12 
haverá o sorteio de um carro, 
cuja arrecadação será usada no 
custeio das ações da igreja. In-
teressados ainda podem adqui-
rir carnês com as equipes. 

Durante as comemorações, 
do dia 3 ao dia 12, haverá quer-
messe no salão paroquial.

Santa Rita – A comunida-
de de Santa Rita, no Bairro da 
Estação, convida a todos para 
as celebrações, com início hoje, 
dia 25, às 15h30, com o Santo 
Terço. Em seguida haverá uma 
missa com o Padre Marin e, em 
seguida, as pessoas poderão sa-
borear pastel ou cuscuz. 

Santa Terezinha – Os fi-
éis católicos realizarão a partir 
do dia 28 de setembro as cele-
brações e a Festa de Santa Te-
rezinha. Na terça-feira haverá 
missa às 19h, com o padre Fer-
nando Meira, de Itu. 

No sábado, dia 2, haverá 
procissão e depois a celebração 
da palavra com o diácono José 
Carlos Pascoal. (N.L.)

Festa de Nossa Senhora 
Aparecida começa com novena 

dia 3

A Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, a empresa Gra-
nova Prata e parceiros do proje-
to Produzindo Água, com a par-
ticipação de crianças do Cemus 
VII do Jardim Salto de São José, 
realizaram no dia 21, o Dia da 
Árvore, o plantio de 900 novas 
mudas de árvores. 

O evento foi em uma área 
verde do empreendimento que 
será lançado em Salto, na região 
do Jardim das Nações, perto da 
empresa Eucatex Química.

A Secretaria da Educação 
providenciou o transporte e as 
crianças, com a supervisão de 
adultos, realizaram o plantio de 
mudas. O prefeito Laerte Sonsin 
Júnior e membros de seu go-
verno participaram do evento, 
assim como diretores e funcio-
nários da escola. (N.L.)

Crianças do Cemus VII 
participam do plantio 

de 900 árvores

Crianças da rede municipal ajudaram no plantio em 
comemoração ao Dia da Árvore

Fotos: Nelson Lisboa
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TRÂNSITO
- “Já entendi a resposta que foi 
dada à minha manifestação na Se-
cretária Eletrônica pelos responsá-
veis do Departamento de Trânsito 
da Prefeitura a respeito do trânsito 
da Rua Japão no trecho entre a Rua 
Paquistão e a Rua Rússia. Eles estão 
preocupados mais mesmo é com o 
fluxo dos veículos e não com a vida 
dos pedestres. Então primeiro tem 
que se pensar na melhor alternati-
va para o desenrolar do fluxo dos 
veículos e depois... se pensa na 
vida, que legal isso aí! Um abraço” 
(Morador do Jardim das Nações).                                           

ANIMAIS
- Uma moradora da Vila Teixeira, 
que sempre utiliza esta coluna nos 
enviou uma longa mensagem sobre 
a doação de ração, dizendo que 
numa loja tinha muitos sacos, mas 
já estava destinada para uma pes-
soa que faz a distribuição. Por isso, 
ela está pedindo a quem puder co-
laborar com ela e com os gatinhos 
que ficam no mato perto da Praça 
Angelo Telesi, os quais ela cuida 
com o que é possível, dando uma 
canequinha de ração pela manhã, o 
que não está sendo suficiente para 
eles. Ela alega que não tem condi-
ções de fazer mais e por isso pede a 
ajuda, pedindo que nós reforçemos 
o seu pedido, pois esses animais 
merecem ser cuidados. 

LAR F. OZANAM
- “Como ex-presidente da Assistên-
cia Vicentina Frederico Ozanam de 
Salto e filho de Pedro Garavello, 
que nos anos de 1948 a 1952, como 
presidente da Câmara Municipal 
foi autor do projeto de concessão 
do terreno, o qual foi prontamen-
te aprovado pelo sr. João Baptista 
Ferrari, ex-prefeito, afirmo que 
abnegados vicentinos, a popula-
ção saltense, a igreja na figura do 
Monsenhor Couto e contando tam-
bém com a generosa colaboração 
da inesquecível Brasital S.A., muito 
bem denominada ‘Mãe de Salto’, 
construíram esse patrimônio que 
orgulhosos temos até o dia de hoje. 
O tempo passou, muitos colabo-
radores de coração deixaram sua 
marca em tão relevantes trabalhos. 
Hoje a nossa querida Cícera, atual 
presidente, conta também com 
pessoas atuantes. Tenho certeza 
que com nossas orações São Vicen-
te e Frederico Ozanam nos ilumina-
rão neste momento tão difícil que 
atravessamos. Peço de coração aos 
senhores interventores, Conselhos 
Vicentinos, para sentarmos e con-
versarmos para a solução de tão 
constrangedora situação. À Câma-
ra Municipal, à nossa Imprensa, às 
autoridades filantrópicas de nossa 
cidade, que nos dão grande ajuda, 
que São Vicente abençoe e prote-
ja a todos. Seguindo o exemplo de 
nossa Sociedade, a atual munici-
palidade também se manifeste e 
dê apoio que nosso ‘Asilo’ merece. 
‘Louvado seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo’.” (Gim Garavello, por carta). 
*** “Ao nosso querido jornal Tape-
rá e a todos seus funcionários. Tem 
um poema que não é meu não, 
isso eu tenho guardado comigo há 
muito tempo e serve agora para o 
momento em que estamos viven-
do com o Lar Frederico Ozanam. 
Vamos lá: ‘Quem aplaude o seu 
momento raramente aplaudiria a 
sua história. Quer saber, isso não é 
novo isso sempre aconteceu, acon-
teceu com os nossos pais na fé. E 
não me importa e não quero saber, 
Ele sabe, Ele viu, Ele gosta de você. 
O momento pode até sumir da me-
mória, mas tem um Deus no céu 
que não despreza a sua história’, 
história dos vicentinos, história da 
acolhida aos nossos irmãozinhos. 
Muitas vezes tendo nessa morada o 
abraço de Deus. Eu acho assim que 
toda essa história dos vicentinos, 
toda essa história escrita da memó-
ria de Salto não se conserta com o 
momento. O momento, não que o 
momento possa ter sido certo, pos-
sa ter sido correto, ético, não é isso, 
o momento da pessoa que fez uma 
coisa, tenho certeza, nossa, sem a 
pretensão de prejudicar ninguém, 
mas este foi o momento dela, né, 
de toda essa história que está atrás. 
Ninguém sabe, não pesa nada na 

SEM ÁGUA
- “Aqui no Laguna estamos sem 
água. Concordo com o raciona-
mento, mas  no Santa Marta a cai-
xa está vazando faz tempo. Mando 
mensagens ao SAAE e não recebo 
resposta. Eu passei lá e não tinha 
ninguém do SAAE, só pessoas ti-
rando foto e nós aqui sem água” 
(Foto final 4817).
*** “Gostaria de passar uma informa-
ção: aqui no São Gabriel, onde moro  
com dois filhos pequenos, casa ainda 
sem caixa d’água, estamos desde ter-
ça- feira à noite sem água. Gostaria de 
fazer esse apelo e pedir pra que vocês 
publiquem isso, pois é uma pouca ver-
gonha” (Fone final 4643).
Secretária – O SAAE informa que 
houve uma falha no timer de bom-
beamento, ocasionando o vaza-

- “Fiquei orgulhoso em saber que nos primeiros quin-
ze dias deste mês de setembro, não foi registrado ne-
nhum óbito causado pela Covid-19. Essa notícia nos 
enche de esperança por dias melhores não só quanto 
à saúde pública de uma maneira geral como também 
um fator importante para que a nossa economia se 
fortaleça e volte a entrar nos trilhos. Com isso aconte-
cendo as taxas de desemprego que hoje são assusta-
doras poderão estar com seus dias contados" (Selma).
*** “Nenhuma morte até o dia 15 de setembro é uma 

coisa fantástica, é para ser comemorado por todos 
nós. Isso prova que a campanha de vacinação está 
sendo realizada a contento e os seus resultados já es-
tão aparecendo finalmente. Faço questão de deixar 
nessa minha manifestação um voto de louvor e agra-
decimento a toda equipe da área de saúde municipal 
que vem se esforçando ao máximo para dar cabo nes-
sa importante e solidária missão humanitária. Meus 
parabéns e meus agradecimentos em nome de toda 
população saltense” (Bernadete S.). 

TREM REPUBLICANO
- "No último sábado estive com 
minha família visitando a Estação 
Ferroviária do Trem Republicano. 
Conheci as instalações do local 
e presenciei o retorno da Maria 
Fumaça a Itu, com os turistas que 
faziam parte do passeio naquela 
tarde. Gostei do que vi, uma bela 
estrutura para receber os passa-
geiros aqui em Salto e o encanto 
da beleza dos vagões da Maria 
Fumaça. Só um senão me deixou 
bastante preocupado. Após co-
nhecer o espaço resolvemos ir à 
Cafeteria existente em frente à 
Estação Ferroviária e quase não 
conseguimos atravessar a rua, com 
a alta velocidade desenvolvida pe-
los carros que transitavam por ela 
nos dois sentidos (foto). Depois 
de muitas idas e vindas e quase 
sendo atropelados, chegamos até 
a Cafeteria. Gostaria que o Taperá 
questionasse como também en-
viasse esta minha manifestação ao 
secretário de Turismo, Wanderley 
Rigolin. Sugiro a ele que instale o 
mais rápido possível não só várias 
faixas de pedestre contínuas bem 

SEM MORTES

como lombofaixas ao longo da exten-
são da via no perímetro da Estação 
Ferroviária, para que os automóveis 
que por ali transitem sejam obriga-
dos a passar com bastante lentidão, 
permitindo assim que as pessoas 
possam circular com segurança pelo 
entorno da Estação. Se isso não for 
feito, corre-se o sério risco de consta-
tarmos atropelamentos de turistas, o 
que convenhamos não será um  car-
tão de visita favorável a uma cidade 
que tem pretensões de ser conheci-
da como estância turística de fato” 

(Fone final 1458).  
Secretária – A administração 
municipal informa que está aten-
ta para essa questão. O citado 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turismo, 
Wanderley Rigolin, junto ao se-
cretário da Defesa Social, Antonio 
Ruy Neto, já iniciaram um estudo 
de tráfego, levando em conside-
ração a implantação do Projeto 
da Rua da Barra, que trará mu-
danças e melhorias para esse lo-
cal. 

balança de Deus, então vamos orar, 
vamos torcer para que a nossa enti-
dade se saia bem. Eu tenho certeza 
que ela vai se sair bem. Um abraço 
a todos vocês do Lar Ozanam, eu 
tenho colaborado a minha vida in-
teira nesses 42 anos que estou mo-
rando aqui em Salto, sempre, sem-
pre, Frederico Ozanam. Eu tenho 
um filho com 40 anos que a gente 
ia até o Lar fazer visita para os nos-
sos irmãos e tinha aquela época do 
senhor Raimundo, que ele criava os 
coelhos. Uma época eu até andei 
tendo que arrumar coelhos para os 
meus filhos. Então tudo isso, gente, 
é história, não é momento. Deus 
abençoe, Deus proteja, Deus ilu-
mine. Fiquem com Deus” (Cidadã 
saltense).   
*** “Quero parabenizar o depoi-
mento dado pela atual presidente 
do Lar F. Ozanam quanto ao escân-
dalo da destituição da atual dire-
toria. Ela foi muito corajosa e sin-
cera nas suas considerações sobre 
o assunto. O que me deixou ainda 
mais intrigado com essa história 
de intervenção, foi ler que o atu-
al interventor tentou impedir que 
ela se manifestasse durante a ses-
são de Câmara, segundo o que foi 
declarado pelo próprio presidente 
da Câmara de Vereadores, senhor 
Cícero Granjeiro Landim. Parabéns 
por essa atitude, senhor vereador, 
em permitir que a verdade fosse 
esclarecida pela voz da presidente 
Cícera do Lar” (Ângelo).  
*** “Está de parabéns a nossa Câ-
mara Municipal pelo apoio dado às 
obras do Lar Frederico Ozanam bem 
como à presidente Cícera que está 
sofrendo essa perseguição por parte 
dos Conselhos Superiores de Indaia-
tuba, Jundiaí e Rio de Janeiro. Dos 11 
vereadores, dez deles foram unâni-
mes em prestar solidariedade abso-
luta a ela e aos membros da sua di-
retoria que tão bem dignificam com 
seu voluntariado as atividades dessa 
entidade” (Marlon, por e-mail). 
*** “É uma vergonha o que está 
acontecendo com essa intervenção 
da diretoria do Lar Frederico Oza-
nam. Por não terem motivos graves o 
suficiente para tomarem tal medida, 
alegaram um simples passeio realiza-
do com os idosos num restaurante 
afastado da cidade, no qual foram 
seguidos os protocolos de distancia-
mento e higiene. E ainda tiveram a 
insensatez de mentir descaradamen-
te juntando fotos no teor da denún-
cia de passeio feito anteriormente 
ao Mc Donald’s, em junho de 2019, 
antes do início da pandemia” (Sergio, 
por e-mail).
*** “Os 32 internos que atualmente 
residem no Lar Frederico Ozanam, 
não são apenas o maior patrimô-
nio da entidade, mas sim de toda 
população saltense, que jamais os 
desamparou em nenhum momento 
em mais de 100 anos da Associação 
Vicentina e 70 anos de existência 
do Lar. Desnecessária, achei, a cita-
ção final da Nota de Esclarecimento 
do interventor, na edição do dia 11 
de setembro, bem como bastante 
inconsistentes foram as alegações 
contidas no Direito de Resposta para 
justificar a intervenção na entidade 
que há mais de 70 anos sempre foi 
dirigida e administrada por membros 
honrados e ciosos da nossa comuni-
dade” (Newton, por e-mail).
*** “A Nota de Esclarecimento assi-
nada pelo interventor do Lar Frede-
rico Ozanam ‘esclarece’ que em 350 
Lares de idosos administrados pela 
Associação, foram diagnosticados 
durante a pandemia 3.600 casos po-
sitivos entre os acolhidos, 1.715 ca-
sos entre os funcionários que culmi-
naram em 496 óbitos causados pela 
Covid-19. Faltou apenas esclarecer 
se nos Lares em que ocorreram essas 
baixas, as diretorias dessas entidades 
também foram alvos de interven-
ção, como aconteceu recentemente 
com a de Salto. Pelo que sei no Lar F. 
Ozanam não ocorreu nenhuma con-
taminação descontrolada pelo novo 
coronavírus entre os internos e fun-
cionários” (Maria Ester, por e-mail).
*** “Tenho amigos que participam 
da Vila Vicentina de Itu e que vieram 
me dizer que estão revoltados e in-
dignados com a intervenção sofrida 
pela diretoria do Lar Frederico Oza-
nam de Salto, principalmente por 
serem testemunhas do eficiente e 

caridoso trabalho que é desenvol-
vido por todo esse tempo naquele 
local” (Jairo, por e-mail). 

PRÉDIO DO IFSP
- “Salto aos poucos está suprindo 
uma carência que nos meus tempos 
de juventude me custou caro na mi-
nha formação profissional. Falo na 
área da educação superior, pois não 
consegui fazer meu curso superior 
na época, pois só existiam facul-
dades em outras cidades e não só 
o meu trabalho e também minhas 
condições financeiras impediam de 
estar me deslocando até esses lo-
cais. Hoje temos o Centro Universi-
tário Nossa Senhora do Monte Ser-
rat (CEUNSP) e também o Instituto 
Federal de São Paulo (IFSP), que pro-
porciona excelentes cursos profis-
sionalizantes gratuitos. E a novidade 
de que está sendo construído um 
novo prédio, mais amplo no Cen-
tral Park, que em breve aumentará 
a oferta de cursos em nossa cidade, 
é muito gratificante para todos nós. 
Com a oferta de mais cursos o IFSP 
será uma importante ferramenta 
para que mais jovens saltenses pos-
sam se especializar adequadamente 
para enfrentar o atual mercado de 
trabalho que vem mudando assus-
tadoramente” (Cesar B., por e-mail).

CONSERVATÓRIO
- “Assim que o prédio ocupado atu-
almente pelo IFSP, em frente ao 
Terminal Rodoviário, for desocupa-
do, acho que a melhor destinação 
para esse local seria a transferên-
cia do Conservatório Municipal 
Maestro Henrique Castellari. Essa 
tradicional escola de música muni-
cipal que tantos serviços oferecem 
à comunidade na área da dança 
e da música está há muitos anos 
a merecer um lugar mais digno e 
mais confortável para seus profes-
sores e alunos. Lembro-me que 
no governo de Juvenil Cirelli, uma 
das metas do então secretário da 
Cultura, Marcos Pardim, era para 
que fosse construído um prédio à 
altura do nosso Conservatório Mu-
nicipal, que infelizmente não foi 
atingida. Então eu acho que não se 

deve pensar em outra utilização do 
prédio do IFSP a ser vago, se não 
a mudança das atuais instalações 
do Conservatório Municipal Maes-
tro Henrique Castellari para esse 
local. Obrigada e espero que esse 
meu anseio que certamente refle-
te os anseios da maioria, se torne 
realidade brevemente” (Julieta).    

ACADEMIA
- “Gostaria de saber por que a Secre-
taria de Esportes coloca dia e hora 
pra fazer musculação, pois quando 
se chega ao Estádio, vira bagunça, 
os professores deixam os alunos 
irem quando querem e a hora que 

querem. Então não precisa colocar 
na carteirinha hora e dia para fazer. 
Antes era organizado, era o dia cer-
to e hora certa que a pessoa fazia, 
no dia que a pessoa tinha escolhido, 
agora não, o aluno vai a hora que 
quer, acha que é uma academia par-
ticular e não municipal. Vocês deve-
riam verificar mais sobre, colocando 
ordem” (Um aluno, por e-mail).
Secretária -  A Secretaria Munici-
pal de Esportes informa que, ao 
contrário do que o aluno afirma, 
a organização se mantém. O que 
ocorre é que vários frequentado-
res trabalham em sistema de tur-
nos em empresas locais e, por isso, 

precisam de horários alternados. 
A Secretaria então, prezando pela 
colaboração e atendendo as ne-
cessidades dos usuários,  permite 
tal alternância.

HOSPITAL M. SERRAT
- “Queria agradecer a todos os mé-
dicos, enfermeiras, assistente so-
cial, psicóloga e demais funcioná-
rios do Hospital Monte Serrat, que 
cuidaram de minha mãe Janethe 
Villa Bergamo, em seus últimos dias 
de vida, pelo carinho, dedicação e 
profissionalismo o meu muito obri-
gado. Deus lhes pague” (Gersony 
Bergamo, por e-mail).

POLUIÇÃO DO AR 
- “Caro, Valter Lenzi: na sua 
coluna do penúltimo sábado 
(Opiniões), sob o título ‘Somos 
bem servidos em matéria de 
poluição’, você expressou muito 
bem o sentimento e sofrimento 
dos saltenses. Só queria com-
plementar que não é só com as 
águas do nosso Rio Tietê, mas 
também com a poluição do ar. 
Você sabe da minha luta con-
tra a poluição da Eucatex, que 

RUA ROQUE LAZAZZERA
- “Na Rua Roque Lazazzera, Jardim Monte Serrat, em toda a sua ex-
tensão, até o final do Jardim Santa Marta, é difícil de suportar a polui-
ção de poeira de terra, de fumaça de escapamentos de veículos que 
transitam pela avenida, da alta velocidade, além da poluição sonora 
que mais incomoda os moradores locais 24 horas por dia. Aqui residem 
pessoas com todo tipo de problemas (idosos, grávidas, recém-nascidos 
e enfermos com as mais variadas enfermidades, como em qualquer 
local da cidade, e que têm os mesmos direitos, para sobreviverem com 
pelo menos um pouquinho de dignidade. Por favor, senhores responsá-
veis que ocupam cargos no Poder Público de Salto, façam algo a nosso 
favor, somos contribuintes, pagamos impostos como quaisquer outros 
cidadãos. Obrigado!” (Fone final 7722). 

despeja diariamente toneladas de 
pó de madeira e que invade as nos-
sas casas e principalmente nosso 
sistema respiratório, provocando 
e agravando doenças. Salto pode 
ser chamada Estância Turística da 
Poluição. Encaminho foto de hoje, 
17/09/2021, das centenas do meu 
acervo” (Pedro Baldi Júnior, por 
e-mail).
Secretária – O dr. Pedro tem razão: 
a poluição do ar também ataca os 
saltenses há muitos anos.

MORADORES DA  PRAÇA XV
- “Na verdade não são andarilhos da Praça XV de Novembro, são mo-
radores da Praça XV. E aumentou, tem muito mais gente, inclusive tem 
um grupo de jovens que fingem que estão jogando truco e ficam usan-
do drogas, bebidas alcoólicas. Há mulheres, crianças de vez em quando, 
brigam, dormem durante o dia de tão bêbados em que se encontram. 
Estão cozinhando na Praça XV, esses dias, todos bêbados, receberam a va-
cina de dose única, e aplicaram mesmo assim a vacina neles. Como é que 
pode uma coisa dessas, está aumentando o número de moradores de rua 
que estão emporcalhando a Praça XV, é brincadeira um negócio desses e 
ninguém faz nada. Alguém, principalmente a Prefeitura, tem que tomar 
providências. Muito obrigado” (Morador das proximidades da Praça XV).
*** “Olhem a situação da Praça XV (foto). Os moradores de rua invadi-
ram o local, eles dormem nos bancos e até comida eles estão fazendo. 
Será que não tem o que resolver, autoridades?” (Fone final 8363).
Secretária – A Prefeitura informa que a Secretaria de Ação Social e Ci-
dadania, junto a Secretaria da Defesa Social, realizam periodicamente 
diversas ações em diferentes locais da nossa cidade, para verificar e 
evitar essa situação. Uma nova abordagem já está programada para 
esse local, com o objetivo de zelar pela segurança pública e também 
dar acolhida a esses cidadãos, os convidando a se dirigirem até o Es-
paço POP.

mento, e que ao ser informado sobre 
a situação já acionou um profissional 
para desligar a bomba. O SAAE pede 
compreensão, já que esse é um ser-
viço que depende muito de mão de 
obra física, principalmente quando 
há falhas não esperadas.

SEM NET
- “Misericórdia! Alguém pode nos 
ajudar? Aqui no Santa Cruz a CPFL 
veio sábado aqui, mexeu nos postes 
e a Fasternet deixou todos aqui sem 
net, não estamos vendo nenhum téc-
nico aqui para fazer o reparo” (Fone 
final 0385).
Secretaria – Encaminhamos a recla-
mação do leitor para a CPFL.

PRAÇA DOS PRAZERES
- “Já vimos que nossos políticos não 
são inteligentes. Façam uma praça 
que pode tudo, pichar parede, usar 
drogas, brigar, andar pelado, pode fa-
zer o que der na cabeça, assim quem 

não presta vai lá direto e deixa a po-
pulação de bem em paz, porque tudo 
já está perdido mesmo. Ninguém crê 
mais em Deus, mesmo assim ficamos 
livres desse povo do mal, essa é uma 
ótima ideia e vai se chamar Praça dos 
Prazeres. E se você que não tem fu-
turo na vida, por favor vá à Praça dos 
Prazeres você também e boa sorte. 
O Diabo lhe aguarda. É bem capaz 
de até Satanás entrar em depressão 
com essa gente. Pobre Salto, pobre 
Brasil” (Fone final 1828).
Secretária – O leitor não informou 
onde é essa praça.

FONTE
- “Gostaria de saber quando a Prefei-
tura vai tomar uma providência: esti-
ve na Santa e há muito tempo a fonte 
está desativada, agora que sobra é 
essa água parada. Já que pelo jeito 
não irão arrumar, pelo menos pode-
riam aterrar do que deixar esse depó-
sito de dengue” (Fone final 2914).

ESCORPIÃO
- “Ontem de manhã eu encontrei 
um escorpião na cama da minha 
filha, liguei na Prefeitura ninguém 
atendeu; liguei na Vigilância Sanitá-
ria  e disseram que não era com eles; 
liguei também na Zoonoses e não re-
solveu. Em frente da minha casa está 
cheio de entulho, falei com o verea-
dor Saudino, também não me deu 
retorno. Será que vocês poderiam 
me ajudar para tomarem alguma 
providência?” (Fone final 7781).
Secretária – A Prefeitura informa 
que lamenta o ocorrido e solicita 
que o munícipe entre em contato 
direto pela Ouvidoria, no número 
(11) 4602-8510 ou WhatsApp (11) 
4602-8514 ou 156, para que seja 
feito um registro oficial da solicita-
ção, permitindo que as secretarias 
responsáveis enviem um profissio-
nal para fazer orientações necessá-
rias, analisar a situação e tomar as 
devidas providências.
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V. LENZI

José Antonio Siscari, vicen-
tino residente em Indaiatuba, que 
foi nomeado interventor no Lar 
Frederico Ozanam pelo Conse-
lho Nacional da Sociedade São 
Vicente de Paulo, usou a Tribuna 
Livre na sessão da última terça-
-feira para dar explicações sobre 
a esdrúxula e absurda medida. Ele 
não conseguiu convencer os vere-
adores, que lhe fizeram pesadas 
críticas, e às pessoas que lotaram 

Inquirido pelo vereador Vi-
nícius Saudino, na última ses-
são da Câmara, que quis saber 
quando vão ser normalizados 
os horários das linhas do trans-
porte público municipal, após 
ter ocorrido o reajuste da tari-
fa, o prefeito Laerte Sonsin Jr. 
respondeu que “ a Prefeitura já 
formou um grupo de trabalho di-
recionado a resolver essa ques-
tão, e inclusive as linhas já es-
tão sendo readequadas de forma 
gradativa”.

PROFESSORES - Hen-
rique Balseiros perguntou ao 
chefe do Executivo por que não 
consulta os professores antes de 
tomar alguma atitude importante 
na área da Educação, o que me-
lhoraria a qualidade do ensino. 
Laerte respondeu que “decisões 
importantes, que impactam na 
qualidade do ensino da nossa ci-
dade, são sempre levadas até o 
Conselho Municipal de Educa-
ção – órgão intermediador entre 
o Poder Público e os demais re-
presentantes da população e da 
comunidade escolar, para que as 

propostas sejam apresentadas e 
as ações tomadas de forma co-
letiva. Importante destacar que, 
além desses, todos os envolvi-
dos devem e são ouvidos”.    

WIFI - O mesmo vereador 
questionou o prefeito sobre a ne-
cessidade de implantar o wifi no 
Hospital Municipal e nos pos-
tos de saúde, recebendo como 
resposta que “a disponibilidade 
de rede wifi em alguns espaços 
públicos é um dos objetivos da 
gestão municipal. Porém, essa 
ação depende de estudo de via-
bilidade, infraestrutura e orça-
mento”.  

CLÍNICA MOUTONNÉE 
- Antonio Cordeiro referiu-se à 
resposta do prefeito a um seu 
requerimento, no qual comu-
nica ao vereador que a Clínica 
Moutonnée só será entregue 
em 2023, o que considerou um 
absurdo. Laerte afirmou que 
para o devido funcionamen-
to desse espaço é necessária a 
conclusão de obras de drena-
gem e a realização de concurso 
público.

Em seguida passou a res-
ponder perguntas, as primeiras 
do diretor deste jornal, Valter 
Lenzi, que as enviou antecipa-
damente e por escrito à Mesa da 
Câmara. Ele quis saber se o co-
ordenador do Denor, Carlos Al-
berto Pavan Jr. já reconheceu ser 
inverídica a afirmação de que os 
idosos de Salto foram levados ao 
McDonald’s e se foram também 
para um hotel-fazenda, tipo de 

estabelecimento que não existe 
em Salto. O interventor respon-
deu que por má-fé o jornalista 
disse que o coordenador é quem 
decretou a intervenção em Salto, 
mas não foi isso que constou da 
pergunta, pois o jornalista sabe 
que quem decretou a intervenção 
foi o Conselho Nacional e In-
daiatuba ratificou a decisão. Ele 
procurou justificar a notícia so-
bre o McDonald’s, dizendo que 

quem publicou a foto foram vi-
centinos do Rio de Janeiro, mas 
sobre voltar atrás da acusação de 
ida a um hotel-fazenda ele não se 
manifestou. 

A segunda pergunta foi so-
bre se o interventor recebe pelo 
trabalho que executa em Salto e 
em Jundiaí, pois há quem diga 
que isso ocorre, e ele voltou a 
dizer que não e que isso é mal-
dade de quem o acusa. A terceira 

questionou o interventor sobre 
uma visita que ele, um membro 
do Conselho Metropolitano de 
Jundiaí e três empresários do 
ramo imobiliário teriam feito 
ao Lar, no dia 7 de maio (antes 
da intervenção), mas ele nem 
confirmou e nem negou a visita, 
apenas declarou que para vender 
o patrimônio Salto precisa da 
anuência da Sociedade S. Vicen-
te de Itu e Indaiatuba.

Durante o uso da Tribuna 
Livre, os vereadores passaram 
a fazer perguntas ao interventor. 
O primeiro, Gideon Tavares, em 
sinal de protesto, deu as costas 
ao interventor, que estava a seu 
lado usando a tribuna, perma-
necendo nessa posição o tempo 
todo que durou a participação 
na Tribuna Livre. Teve a opor-
tunidade de perguntar como 
uma sociedade que deve ter boa 
convivência com as pessoas 
não segue a Bíblia e não prati-
ca o perdão, considerando que o 
afastamento da diretoria saltense 
foi arbitrária, pois não praticou 
nenhum ato grave.

Foram feitas diversas outras 
perguntas pelos vereadores, a 
maioria fazendo questionamentos 
em forma de crítica, pois todos 
se posicionaram contra a atitu-
de tomada contra o Lar. Depois 
de Gideon, se manifestaram os 
seguintes vereadores: Henrique 
Balseiros, enalteceu a presidente 
Cícera, que “se faz presente em 
cada coração dos idosos do Lar”; 
que faltou bom senso ao interven-
tor ao pretender justificar a medi-
da, não levando em conta o tra-
balho que vinha sendo executado; 
que não houve desrespeito às nor-
mas da Sociedade, não ocorrendo 
nenhum fato grave no passeio, 
para o qual foram tomadas todas 
as precauções; perguntou se o 
Conselho Nacional suspendeu os 
pagamentos a serem feitos pelo 
Lar nesta época de pandemia e 
quanto destina financeiramente 
à entidade local, tendo o inter-
ventor respondido que quem não 

Encerrando, o presidente Cícero Gran-
jeiro Landim afirmou que todos estão ex-
tremamente chateados com a intervenção 
e que ninguém vai interferir na decisão da 
Câmara de Salto; que identificou erros e 
equívocos na intervenção; que o Direito 
exige ampla defesa e o contraditório (o 
que não teria havido) e nenhum estatuto 
está acima da Constituição Federal; que 
os velhinhos poderiam ter sido tirados 
da clausura e por isso considera a atitude 
do Conselho Nacional equivocada; que a 

Sociedade São Vicente é autossuficiente 
pelo valoroso trabalho que executa, como 
confirmam os representantes de entidades 
saltenses que estavam presentes (Associa-
ção Comercial, Associação das Indústrias, 
Rotary Clubs, etc.); que a entidade dedica 
24 horas por dia para fazer o bem até onde 
o braço do Poder Público não chega; que 
embora não esteja fazendo juízo de valor, 
“pois quem está errado a gente já sabe”, 
se fosse uma denúncia de desfalque de di-
nheiro, de desvirtuação dos seus estatutos, 

os vereadores iriam acolher e a presiden-
te iria responder à altura da lei, mas que 
isso não ocorreu; que infelizmente o que 
foi visto terça-feira, é que existe uma briga 
individual e não estão pensando no princi-
pal, os idosos e que lamentavelmente cabe 
ao Poder Judiciário resolver essa situação. 
Suas últimas palavras foram: “É a primeira 
vez nos meus 54 anos de idade que vejo 
uma intervenção tão absurda. Nem nos 
momentos de ditadura que este país viveu 
a gente viu isso”.

Durante a sessão de terça-
-feira, diversos vereadores ma-
nifestaram sua preocupação com 
a licitação que deveria ser reali-
zada no final deste mês e que vai 
apontar a nova Organização So-
cial (O.S.) que vai administrar o 
Hospital Municipal, em substi-
tuição à Caminho de Damasco, 
com a qual foi firmado um con-
trato emergencial. Fábio Jorge 
criticou o edital dessa licitação, 
dizendo que o mesmo é bastante 
falho, principalmente no que se 
refere aos investimentos, todos 
eles reunidos em 14 linhas, sem 
as devidas explicações, fixando 
valores, mas não entrando em 
detalhes. Comparou-o com o 
de Mogi das Cruzes, que teve a 
oportunidade de conhecer e com 
o de Itu, os quais considerou 
bem mais completos. Por isso, 

pediu que o secretário de Gover-
no (cargo atualmente ocupado 
pelo vice-prefeito Edemilson 
dos Santos) e o da Saúde (Már-
cio Conrado) deem as devidas 
explicações aos vereadores.

Vinícius Saudino revelou 
que a O.S. Caminho de Damas-
co não pretende participar do 
edital, pois entende que os R$ 
5 milhões e 200 mil são insufi-
cientes para enfrentar as despe-
sas, considerando que 6 milhões 
de reais seria o valor ideal. Kiel 
Damasceno concordou que o va-
lor estabelecido não satisfaz os 
participantes e por isso acredita 
que o edital poderá não atrair 
eventuais participantes e, se isso 
ocorrer, poderá haver prorroga-
ção dos trabalhos da atual O.S. 
ou ser firmado um novo contrato 
emergencial. 

Interventor do Lar recebeu muitas críticas 
e não conseguiu justificar medida absurda
Ele insistiu em dizer que a intervenção foi correta, apresentando as mesmas justificativas; 
contrários à medida lotaram a Câmara

Perguntas formuladas pelo diretor do Taperá

Vereadores criticam e também fazem indagações

Em sinal de protesto, o vereador Gideon Tavares deu as 
costas ao interventor, durante suas manifestação   

Presidente Cícero: “nem no tempo da ditadura se viu isso”

O interventor se manifestou na Tribuna Livre e respondeu a perguntas dos vereadores

Vereadores preocupados 
com a licitação para a nova 

Organização Social 
do Hospital

Laerte diz que linhas 
do transporte urbano estão 

sendo readequadas

- O PREFEITO RESPONDE - 

tem condições de pagar não paga 
(provocando protestos da plateia) 
e que os Conselhos não destinam 
nenhuma importância para a So-
ciedade saltense. --- Alessandro 
da Silva considerou injusta a in-
terdição, a qual revoltou Salto, 
tendo perguntado a José Antonio 
se considera correta a medida, re-
cebendo resposta positiva. --- Fá-
bio Jorge disse que esperava mais 
humildade do interventor, dizendo 
duas coisas que o deixaram triste: 
que a presidente do Lar estava 
fazendo festa ao levar os idosos à 
Fazenda Vesúvio e que ninguém 
do Lar morreu de Covid, ao con-
trário de Jundiaí, onde ele atua. O 
vereador também destacou que se 
o Lar possui um belo patrimônio 
(inclusive elogiado pelo interven-
tor) é porque seus membros tra-
balharam fazendo campanhas 
para conseguir o numerário ne-
cessário. Fábio também pergun-

tou se ele se reuniu com algum 
vereador, tendo ele respondido  
que recebeu a visita de Vinícius 
Saudino. Em outra indagação, 
Fábio disse que como uma das 
fotos (a do McDonald’s) foi obti-
da antes da pandemia, a denúncia 
deveria perder a validade, o que 
não aconteceu. --- Edival Pereira 
Rosa questionou o trabalho do 
interventor, que respondeu in-
formando que tem 90 dias para 
eleger uma nova diretoria do Lar, 
prorrogáveis por mais 90 dias, se 
não aparecer candidatos e que, 
enquanto isso realiza o trabalho 
que lhe cabe como presidente. --- 
Vinícius Saudino voltou a se jus-
tificar, dizendo que a presidente 
Cícera pediu-lhe que apresentasse 
um voto de repúdio à intervenção 
e por isso ele procurou o interven-
tor para ouvir suas razões e fazer 
um julgamento justo para o caso. 
Ele também considerou que ape-

nas 3 vagas sociais (pagas pelo 
município) é um número muito 
baixo e que espera que haja au-
mento em breve. Respondendo 
a uma pergunta de Saudino, o 
interventor disse que votou em 
duas ocasiões para Cícera assu-
mir a presidência e foi favorável 
à sua saída. --- Kiel Damasceno 
preferiu acusar Saudino por ter 
procurado prejudicar o Lar, ao 
ter se encontrado com interven-
tor, como este confirmou. Depois 
de expressar essa sua opinião, 
perguntou ao interventor quanto 
ele percebe no seu trabalho e se 
ele foi interventor em Itu, rece-
bendo como resposta que nun-
ca recebeu nada da Sociedade 
São Vicente de Paulo; que não 
foi interventor, mas vice-presi-
dente em Itu e que foram ven-
didos dois imóveis nessa época. 
--- Benedito Macaia quis saber 
sobre a intervenção em Jundiaí, 
se apoia algum candidato a pre-
sidente do Lar e sobre o patri-
mônio da sociedade saltense. 
José Antonio respondeu que não 
apoia ninguém e não teve tempo 
de responder a outras duas per-
guntas. --- Daniel Bertani consi-
derou ríspidas as afirmações do 
interventor, que faz com que os 
saltenses não tenham confiança 
em colocar hoje um parente no 
Lar; sobre a presença de pessoas 
estranhas no “passeio” à Fazen-
da Vesúvio, o interventor disse 
que as fotos mostram “gente es-
tranha” (o dono do restaurante, 
sua esposa, um cozinheiro e ou-
tra pessoa), o que justificaria a 
ação do Conselho Nacional.

Ministério Público apresenta 
Ação Civil Pública contra 

empresa e o prefeito
O Ministério Público sal-

tense, através do promotor de 
Justiça Luiz Fernando Guins-
berg Pinto, ajuizou Ação Civil 
Pública pela Prática de Atos Le-
sivos aos Consumidores contra 
a DAC Serviços de Estaciona-
mento Ltda., representada por 
Evandro Clóvis Gonçalves e o 
Município de Salto, representa-
do pelo prefeito Laerte Sonsin 
Jr. Ele atendeu representação 
feita pelo vereador Vinícius 
Saudino, que questionou o fato 
de quando do cancelamento do 
contrato entre as partes (empre-
sa e Prefeitura) muitos saltenses 
tinham adquiridos créditos para 
utilizar no estacionamento dos 
seus veículos, os quais não fo-
ram devolvidos até o momento.

Na ação o MP cita que o 
município firmou com a em-
presa DAC um contrato em 25 
de abril de 2019, pelo prazo de 
10 anos para prestar serviços 
no estacionamento rotativo de 
veículos. Referido contrato foi 
rescindido em 17 de abril deste 
ano, pela atual administração, 
que, assim como a empresa, 
teriam se recusado a devolver 
aos consumidores os crédi-
tos não utilizados depositados 
no aplicativo, medida que foi 
confirmada por ambas quan-
do questionadas pelo MP. Este 
considera isso um absurdo, pois 
“os valores creditados pelos 
consumidores e não utilizados 
pertencem a estes e não à em-
presa concessionária ou ao mu-
nicípio”, diz a Ação em certo 
trecho.

Finalizando, o promotor 
pede ao juiz que irá julgar o 
caso, condenar a DAC a ressar-
cir os danos e o Município con-
denado a reparar os danos ma-
teriais equivalentes ao créditos 
inseridos no aplicativo de esta-
cionamento rotativo e não uti-
lizados até o dia 17 de abril de 
2021, corrigidos a partir da data 
do ilícito (apropriação indébi-
ta), além dos juros moratórios. 
Também pede a condenação da 
DAC e Município a repararem 
o “dano moral difuso” no valor 
de R$ 50.000 cada uma, com a 
incidência da correção monetá-
ria. 

RESPOSTA – A reporta-
gem entrou em contato com 
o prefeito Laerte Sonsin Jr., 
solicitando que ele se mani-
festasse sobre o caso, tendo a 
Prefeitura respondido, através 
da Secretaria Municipal de De-
fesa Social, a qual entende “ser 
providencial essa ação do MP, 
que é o órgão competente, já 
que, mesmo tendo notificado e 
cumprido com todos os reque-
rimentos necessários do con-
trato, não teve suas solicitações 
atendidas pela empresa quanto 
aos créditos já pagos pelos usu-
ários”. Acrescenta a Secretaria 
que “é importante destacar que 
os créditos não estão na posse 
do município, que sequer tem 
conhecimento de valores e cre-
dores, razão pela qual a obri-
gação principal de devolução 
é da ex-concessionária, como 
afirmado pelo próprio Ministé-
rio Público”.(V.L.)

as dependências reservadas ao 
público, contrárias à intervenção.

Ele disse que é vicentino 
há mais de 30 anos e trabalha 
em sociedades beneficentes de 
Jundiaí e de Indaiatuba, tendo 
sido nomeado para atuar no Lar 
Frederico Ozanam em Salto. 
Procurou justificar a decisão dos 
Conselhos Nacional, Metropo-
litano e Central de Indaiatuba, 
entendendo que as determina-

ções não foram cumpridas pela 
diretoria saltense, que levou os 
idosos a um restaurante-fazen-
da; que a Sociedade S. Vicente 
de Paulo tem 34 mil internos sob 
sua responsabilidade no país e 
que no dia 18 de junho, quando 
o Lar de Salto levava os idosos 
“para passear” (conforme sua 
expressão), estavam sendo en-
terrados 500 idosos nos asilos 
da entidade; que para ele o Lar 

descumpriu as determinações, 
desrespeitou a orientação da So-
ciedade S. Vicente e por isso foi 
interditado (“somente por isso, 
porque nós somos solidários a 
nossos irmãos”, frisou, provo-
cando risos e protestos na pla-
teia); que em Salto não morreu 
nenhum vítima de Covid, mas 
ele, Siscari disse ter “enterrado 
5 em Jundiaí” e chegou a ter 28 
internos com Covid em Jundiaí, 
simultaneamente, além de 16 
funcionários; que “enquanto o 
Lar de Salto fazia festa, nós en-
terrávamos os nossos mortos”, 
o que também provocou protes-
tos, pois não aconteceu nenhu-
ma festa; que ofereceu a uma 
vicentina para que renunciasse 
ao cargo na diretoria e fosse jul-
gada pelo Código de Ética, mas 
ela preferiu ir para a Justiça e 
por isso os internos “vão pagar 
a conta”; que não é verdade que 
ganha salário como interventor 
e que arrumou o emprego para 
sua esposa; que os estatutos da 
sociedade estabelecem: “res-
peita as regras ou vai ser tirada 
fora” e que isso vale para os 
futuros presidentes, pois o Lar 
pertence à Sociedade S. Vicente 
de Paulo do Brasil; que admira 
o Lar de Salto, dizendo que gos-
taria de ter um local assim em 
Jundiaí.
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O programa Lado a lado com 
Mirna desta semana traz a ins-
trutora de yoga, Adriane Viei-
ra. Ela explica os benefícios do 
yoga para a saúde física e men-
tal. Conforme Adriane, o yoga é 
uma filosofia de vida que pode 
ser praticada em todas as idades 
ao longo de toda a vida. Adriane 
atua há 12 anos como instrutora 
no Ganesha Yoga e Terapias Ho-
lísticas em Itu/SP. A entrevista 
completa você acompanha pelo 
canal no Youtube (www.youtu-
be.com/ladoaladocommirna).

Conheça 
os 

benefícios 
da prática 

do yoga 
em Lado 

a Lado 
com Mirna

O que muitos de nós achá-
vamos ser impossível, começa a 
dar sinais de realidade: a qualida-
de da água do Rio Tietê melhorar 
em Salto. segundo a S.O.S. Mata 
Atlântica. No seu relatório Ob-
servando o Tietê 2021, divulgado 
no dia 22 (Dia do Rio Tietê) mos-
tra que Salto tem 6 pontos com 
a qualidade de água regular e 1 
classificado como boa, na foz do 
Rio Jundiaí. Em 2020, o estudo 
da entidade mostrava o Rio Tietê 
com 6 pontos regulares.

O coordenador técnico do 
projeto Observando os Rios, 
Gustavo Veronesi, diz que os ín-
dices de qualidade de água regu-
lar e boa são fundamentais para 
promover a segurança hídrica no 
estado. “Essa condição permi-
te o uso múltiplo da água para 
abastecimento humano, público, 
irrigação, produção de alimen-
tos, pesca, atividades de lazer, 
turismo, navegação e geração de 
energia, além da manutenção dos 

Os recursos oriundos de 
multas ambientais permitirão 
ao município, nos próximos 
dois meses, fazer a castração 
de cerca de 200 animais, por 
meio de licitação vencida pela 
empresa Pet Mogi Clínica Vete-
rinária.

O vice-prefeito Edemil-
son Santos afirma que a verba 
é oriunda das multas, conforme 
decisão tomada pelo Conselho 

Municipal de Meio Ambiente 
(Condema), através da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambien-
te.

O recurso de R$ 37.900,00 
permitirá o atendimento primei-
ro de animais de famílias dos 
programas sociais do Governo 
Federal. Depois serão atendidos 
os animais de famílias com ne-
cessidades especiais e depois os 
demais. (N.L.)

Representantes do Poder 
Executivo de Cabreúva, Maria 
Daniela B. de Camargo Paulino 
e Marco Rafael Leite Ribeiro, 
secretário de Cultura e Turismo 
em Cabreúva, estiveram em Sal-
to na terça-feira (21), visitando 
a Associação Saltense de Pais 
e Amigos dos Surdos (Aspas), 
para conhecer o trabalho de-
senvolvido. Na oportunidade o 
instrutor de Libras e fundador 
da Aspas, Rogério Carlos Lama-
na, foi convidado para ministrar 
uma palestra em Cabreúva, so-

bre a luta das pessoas com defi-
ciência. Rogério, acompanhado 
da esposa Suzana Lamana, apre-
sentou as instalações e projetos 
da entidade. 

Em Cabreúva, Rogério fa-
lará sobre a inclusão dos surdos 
na sociedade e a luta pelos seus 
direitos e a grande  importância 
da inclusão, e reconhecimento 
do poder público de Cabreúva. 
“Agradecemos a confiança do 
prefeito Antonio Mangini e da 
vice-prefeita Noemi Bernardes”, 
finalizou Lamana. 

S.O.S.: qualidade do Tietê 
melhora e chega a ser boa 

em um trecho de Salto
Dados do Relatório da Fundação SOS Mata Atlântica,  mostram que Salto chega 
a ter trecho do rio em boa qualidade

Salto liderou nesta semana, na Sala Paulo 
Freire do CEC, uma reunião de trabalho com 
integrantes de outras cidades banhadas pelo 
Rio Tietê e por representantes do Estado, para 
discutir os problemas conjuntos ainda oriun-
dos do rio, como a descarga do fundo de bar-
ragens que traz, a cada evento, uma mancha 
tóxica para o interior e que causa a mortanda-
de de peixes. Os trabalhos foram coordenados 
pelo prefeito Laerte Sonsin Júnior. 

Em Salto, no mês passado, cerca de 7 
toneladas de peixes morreram no Córrego 
Guaraú, dias após a passagem da mancha tó-
xica.

Estudo aponta que a qualidade da água  é boa na foz do Rio Tietê

ecossistemas e resgate da cultura 
nos municípios ribeirinhos, que 
têm sua história e desenvolvi-
mento associados ao rio”.

Números - A água com quali-
dade ruim, que chegava a 44,95% 
em 2015, caiu para 25,3% no ano 

passado e para 13,2% em 2021. 
Em 2020, havia uma mancha de 
poluição de 150 km do rio, em 
dois trechos não contínuos. Já nes-
te ano ela foi reduzida em 65 km, 
ou quase 50% e totaliza 85 km.

Por outro lado, o Tietê tem 

atualmente mais trechos com 
qualidade boa, totalizando 124 
km ante 94 km em 2020.

O relatório completo está dis-
ponível no site da Fundação SOS 
Mata Atlântica: www.sosma.org.
br. (N.L.)

Cidade lidera reunião de trabalho sobre o Tietê

Descarga tóxica após abertura dos fundos 
de barragens do Rio Tietê: episódio cada vez 
mais frequente que causa danos ambientais 

Multas ambientais garantirão 
castração de 200 animais 

Castração será custeada por multas ambientais pagas em Salto

Membros do Executivo 
de Cabreúva visitaram 

a entidade saltense

Diretores da Aspas receberam os representantes do Poder 
Executivo de Cabreúva

Reprodução
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BALANÇO PATRIMONIAL - CASA NAIM

As informações constantes desta 
relação foram fornecidas e são de 

responsabilidade da Funerária Saltense  
- Atendimento dia e noite com plantão 

permanente - Plano mútuo à sua 
disposição - R: Floriano Peixoto, 247 

Centro - Salto/SP

falecimentos

+ MOACIR FAGOTTI (16/09), 67 
anos, casado, sepultado no Cemi-
tério da Saudade.
+ SIDNEI ALVES FERREIRA 
(16/09), 53 anos, casado, sepulta-
do no Jardim do Éden.
+ JANETHE VILLA BERGAMO 
(17/09), 89 anos, viúva, sepultada 
no Cemitério da Saudade.
+ APARECIDO RAZEIRA (18/09), 
69 anos, casado, sepultado no Ce-
mitério Municipal de Itu.
+ JOSÉ ANTONIO RODRIGUES 
(20/09), 82 anos, casado, sepulta-
do no Cemitério da Saudade.
+ MARIA APARECIDA SOUZA SIL-
VA (20/09), 90 anos, viúva, sepul-
tada no Jardim do Éden.
+ JOAQUIM LEAL DIAS (21/09), 
74 anos, casado, sepultado no 
Jardim do Éden.
+ ADELAIDE D’AMBROSIO SERI-
NHANI (21/09), 89 anos, viúva, 
sepultada no Cemitério da Sau-
dade.

Os pais, os professores e 
alunos do Cemus V “Luiz Ro-
drigues de Almeida”, no São Ju-
das, têm feito uma série de ações 
para dialogar e tentar rever a de-
cisão da Secretaria de Educação 
de não abrir salas de 6º ano do 
Ensino Fundamental II, na refe-
rida unidade. Com isso, os alu-
nos que poderiam ser atendidos 
no próprio bairro, serão transfe-
ridos e transportados para outra 
unidade, provavelmente na Vila 
Flora. 

Os pais e professores já fize-
ram várias reuniões, fora da unida-
de escolar. Em algumas delas, ve-
readores têm participado e apoiado 
o movimento. Um manifesto foi 
publicado e um abaixo-assinado 
está sendo montado para tentar ne-
gociar a revisão da decisão. 

Uma mãe, em carta ao jornal 
Taperá, diz que a não abertura 
de sextos anos na unidade deter-
minará o fim do ciclo II do Ensi-
no Fundamental na unidade, nos 

próximos anos. “É lamentável a 
posição irredutível da Secretaria 
da Educação”, disse.

Questionada, a secretária de 
Educação, Anna C. C. Macedo 
de Noronha Favero, afirma que 
está aberta ao diálogo com a co-
munidade e garante que “o refe-
rido segmento não será fechado 
e que administração municipal 
jamais ventilou essa hipótese, 
pelo contrário, irá ampliar o nú-
mero de vagas”. 

Quanto à mudança de alu-
nos, a Secretaria Municipal de 
Educação conseguiria atender, 
de forma inviável, apenas 12 
alunos. “Então, desde o início 
do ano são estudadas possibili-
dades para atender a comunida-
de escolar, da melhor maneira 
possível, pensando sempre na 
coletividade, transporte, alimen-
tação escolar, material didático, 
segurança e qualidade de ensino 
para todos”, argumenta.

Anna diz ainda que na so-

lução atualmente encontrada 
serão oferecidas 60 vagas, em 
duas salas de aulas preparadas e 
adequadas, na Escola Professo-
ra Maria Constança de Miranda 
Campos, no bairro Vila Flora. 
Nessa unidade os alunos tam-
bém terão estrutura para parti-
cipar de atividades extracurricu-
lares em diferentes áreas, como 
esporte, cultura e idiomas.

Quanto aos valores com 
transporte, ela afirma que isso 
só será definido com o número 
de alunos. A secretária pondera 
ainda que o Ensino Fundamental 
II não será encerrado “na rede 
municipal” e que há previsão de 
mais vagas em 2022.

A secretária não fala em va-
lores específicos que seriam ne-
cessários para ampliar a unidade 
do Cemus V, como desejam os 
pais e diz que os professores 
serão mantidos no Cemus V ou 
“poderão atribuir aulas em ou-
tras unidades de ensino”. (N.L.)

A falta de chuvas tem im-
pactado cada vez mais os ri-
beirões Piraí e Buru e o SAAE 
decidiu, na tarde de quinta-feira, 
ampliar em 4h o tempo que os 
bairros ficarão sem água. E, a 
perspectiva, para os próximos 
dias, é ampliar da fase Laranja 
para a Vermelha, quando haverá 
12h de abastecimento e 36h sem 
água. 

A medida já adotada de am-
pliar em 4h o período sem água 
foi adotada porque o SAAE não 
tem conseguido captar água su-
ficiente dos dois mananciais. O 
Piraí, por exemplo, está cerca de 
60 cm abaixo do nível mínimo e 
normal para esta época do ano. 
Há o risco de lama e outros pro-
dutos entrarem na rede e danifi-
car todos os equipamentos, caso 
o SAAE insista na coleta com o 
nível muito baixo.

A água no Piraí está tão 
baixa que não consegue passar 
sobre a barragem e atender In-
daiatuba e, após a barragem de 
Indaiatuba, o ribeirão reduz-se a 
um “fiozinho de água”. Apenas 
a título de exemplo, o nível de 
água está tão baixo que em mui-

De acordo com pesquisa 
realizada pelo Sebrae, em par-
ceria com a FGV, o Sicoob é a 

Sicoob é a instituição financeira que mais possibilitou 
crédito a pequenos negócios na pandemia 

instituição financeira na qual os 
pequenos negócios obtiveram 
maior sucesso ao procurar cré-

dito durante a pandemia. Com-
parado com grandes players, 
tanto do mercado bancário 
quanto do cooperativo, o Si-
coob obteve uma taxa de 52% 
neste quesito.

Na pesquisa, o Sebrae des-
taca que o Sicoob foi uma das 
instituições que proporcional-
mente liberaram mais crédito 
e quase todos os bancos obti-
veram melhoria expressiva nas 
taxas de sucesso. Foram entre-
vistadas 7.820 pessoas em todo 
o Brasil durante o mês de maio.  
Com taxas mais justas do que 
as praticadas no mercado, o 
Sicoob tem se mostrado um es-
cape para as micro, pequenas e 
médias empresas que não con-
seguiram nos bancos ou que se 
assustaram com juros altos du-
rante a crise.

Com relação ao público 
PJ, o Sicoob observou um au-
mento de quase 50% na car-
teira de crédito em um ano, 
saltando de R$ 30,7 bilhões 
para mais de R$ 45,3 bilhões. 
A taxa de inadimplência, por 
sua vez, caiu 1 ponto percentu-
al, atingindo apenas 1,8% em 
junho de 2021. 

SAAE não consegue captar água 
de mananciais e racionamento deve 

ser ampliado ainda mais
Desde ontem cidade tem 4h menos de água e há 
possibilidade de nos próximos dias ser adotada a fase Vermelha 
do racionamento, de 12h com e 36h sem água

A.I.SAAE

tos trechos garças caminham 
tranquilamente pelo leito da re-
presa. 

SAAE – Em nota, o SAAE 
afirma que a medida de ampliar 
em 4h o total de horas sem abas-
tecimento durante o rodízio, foi 
tomada antes da implantação da 
fase Vermelha (36h sem e 12h 
com abastecimento), que é a 
mais rigorosa do racionamento, 
que foi anunciada no final de ju-
nho em coletiva de imprensa.

O SAAE diz que após a 
abertura dos reservatórios até a 

pressurização total da rede pode 
levar algumas horas, podendo o 
período sem água ser maior nas 
partes mais altas e nos finais de 
linha.

Além de aguardar chuvas 
em quantidade suficiente para 
recuperar os mananciais, o 
SAAE volta a alertar para a ur-
gência da economia máxima de 
água por todos, afinal, o racio-
namento penaliza toda a comu-
nidade.

O SAAE informa que os 
dois mananciais de Salto che-
garam a níveis muito abaixo 
do que o normal, mesmo com 
a redução da captação. “Se a 
gente mantiver a coleta máxi-
ma, como em dias normais, em 
poucas horas a barragem seca”, 
apontou o grupo de trabalho do 
SAAE. 

Na região Noroeste, segun-
do o vice-prefeito Edemilson 
Santos divulgou ontem, o SAAE 
começou a bombear água de la-
gos previamente cadastrados e 
avaliados, para reforçar o nível 
de água no Ribeirão Buru, para 
conseguir atender a demanda. 

(N.L.)

Pirai com nível muito abaixo do mínimo necessário: menos 
tempo de coleta e de distribuição de água 

Impasse: pais e comunidade 
querem rever decisão da Educação 

que atinge o Cemus V
Reuniões estão sendo feitas, com a presença de vereadores, para tentar 
rever a decisão que exigirá alunos estudando a quilômetros de casa

Pais em reunião na praça do bairro 

Foto de leitor
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Um motociclista de 44 anos 
ficou gravemente ferido ao coli-
dir a motocicleta que pilotava na 
traseira de um caminhão, no km 
45,700 da Rodovia SP-75, sen-
tido Indaiatuba-Salto, na região 
do Bairro Joana Leite, por volta 
das 9h30 da manhã de ontem, 
sexta-feira.

O motorista do caminhão ca-
çamba Mercedes Benz, ano 79, 
azul, carregado com areia, contou 
para os policiais rodoviários que 
atenderam a ocorrência que ele 
trafegava pela faixa da direita, 
quando inesperadamente sentiu 
um impacto na traseira. Ao olhar 
pelo retrovisor o condutor viu a 
vítima e a moto caídos.

Ocupantes de um automó-
vel pararam no local do acidente 
e acionaram o socorro. O pilo-
to da Honda CG 160 Fan, ano 
2020, preta, placa de Campinas, 
foi socorrido por uma Unidade 
de Resgate da Concessioná-
ria AB Colinas e levado para o 
Pronto Socorro Municipal.

Segundo o que um médico 
disse para os PMRs que se diri-
giram até o local, o homem iria 
fazer uma tomografia e ser leva-
do para o centro cirúrgico. Ele 
sofreu trauma na face, fratura 
exposta do nariz, fissura na face, 
fratura do joelho direito e outras 
lesões.

O local onde ocorreu o aci-
dente permaneceu preservado 
até a realização da perícia pela 
Polícia Técnico-Científica, de 
Sorocaba.

Um rapaz que seguia para 
o trabalho com a sua motoci-
cleta, caiu do veículo e morreu 
após ser socorrido e levado para 
o Pronto Socorro Municipal, na 
manhã de ontem, sexta-feira.

Por volta das 6h35 policiais 
militares foram acionados para 
atenderem a um acidente na Ave-
nida Hilário Ferrari, próximo do 
cruzamento com a Avenida dos 
Trabalhadores, Jardim Marília.

Quando os PMs chegaram 
no endereço não localizaram 
ninguém e nenhuma moto. Pos-

Um ex-marido de 40 anos, que está sepa-
rado da mulher há cerca de um ano, foi preso 
por policiais militares após ameaçar a esposa 
com uma faca e quebrar a porta do banheiro 
onde ela havia se abrigado, em uma casa em 
um condomínio na Avenida  Rocha Mouton-
née.

Por volta das 9h35 da manhã de domingo, 
dia 19, PMs foram acionados e ao chegarem 
na casa encontraram objetos quebrados e rou-
pas pelo chão. Aparentemente não havia nin-
guém no imóvel, mas ao analisarem melhor 

eles perceberam que uma pessoa se escondia 
atrás da porta, embaixo de uma pilha de rou-
pas.

O homem foi preso e a sua ex-esposa, que ti-
nha telefonado para a Polícia e saído da residên-
cia, retornou. A vítima contou que toda vez que o 
indivíduo ingere bebida alcoólica ou drogas fica 
extremamente agressivo.

Ele foi levado para o plantão policial, autuado 
em flagrante e não foi arbitrada fiança porque a so-
matória das penas máximas dos crimes cometidos 
impede a concessão.

Um homem de 30 anos foi 
preso por guardas-civis munici-
pais após agredir três mulheres 
em uma casa na Rua Casemiro 
de Abreu, Vila Henrique, por 
volta das 20h10 da última se-
gunda-feira.

GCMs foram acionados e 
quando chegaram no endereço 
uma ambulância do setor 192 

já estava socorrendo a mãe de 
59 anos, com suspeita de fratu-
ra na costela e a cunhada, que 
está grávida de oito meses, que 
se queixava de dores nas costas. 
A esposa do indivíduo não quis 
passar por atendimento médico.

Segundo o que foi relatado 
para os guardas, o homem che-
gou na residência descontrolado 

e agrediu a companheira com 
um chute. Quando as outras duas 
mulheres foram interceder elas 
também foram atingidas.

O indivíduo, que estava na 
casa, foi levado para o plantão 
policial, autuado em flagrante e 
não foi arbitrada fiança pela au-
toridade policial em virtude de 
que ele já era reincidente.

Uma dupla que portava uma 
arma rendeu funcionários e rou-
bou o dinheiro dos caixas de 
uma farmácia, situada na Rua 9 
de Julho, Centro, por volta das 
14h15 da última segunda-feira.

Uma representante do esta-
belecimento comercial disse na 
Delegacia de Polícia que um dos 
ladrões estava com uma arma 
nas mãos enquanto que o outro 
assaltante recolhia as importân-

cias, que não foram contabiliza-
das.

Após o roubo, que foi gra-
vado pelo sistema de monitora-
mento por câmeras da farmácia, 
os indivíduos fugiram a pé.

Um preso do CPP (Centro de Progressão Pe-
nitenciária) de Bauru, que tinha sido beneficiado 
com uma “saidinha” temporária e que não havia 
retornado para a prisão, foi capturado por policiais 
militares na Avenida das Bandeiras, Bairro Nos-
sa Senhora do Monte Serrat (Cecap) por volta das 

20h30 da última segunda-feira.
O detento, que tinha saído do CPP no último dia 

14, deveria retornar até as 9 horas da manhã do dia em 
que foi encontrado pelos PMs. O rapaz de 23 anos foi 
levado para a Delegacia de Polícia, onde foi mantido 
provisoriamente até ser encaminhado para a prisão.

Por muita sorte não aconte-
ceu uma tragédia por volta das 
16 horas da última terça-feira, 
quando um caminhão munck 
sem freio derrubou o muro da 
escola estadual Irmã Nazarena 
Correa e lançou um postinho de 
concreto em um automóvel.

Segundo o que o motorista, 
de uma empresa de Indaiatuba, 
que realiza a instalação de poste 
padrão de energia elétrica, em 
imóveis, contou para a repor-
tagem do Taperá, ele descia 
a Rua São Tiago, Jardim São 
Judas Tadeu, quando o veículo 
perdeu o freio.

Na tentativa de fazer o ca-
minhão parar o condutor entrou 
em uma área aberta, atingiu 
uma pequena árvore, que caiu. 
O Ford 12000L, amarelo, conti-
nuou o trajeto, cruzou a rua São 
Dimas, invadiu a calçada e ba-
teu violentamente no muro.

Um postinho de concreto 
que estava sendo transportado 
pelo veículo foi lançado para 
o estacionamento, que fica na 
parte inferior do estabelecimen-
to de ensino e atingiu a parte 
lateral e traseira de um Cobalt, 
cinza, que ficou com a lataria re-
torcida e o vidro estourado.

Um Onix, branco, que esta-
va estacionado ao lado, também 
teve a pintura atingida por esti-

Rapaz que seguia 
para o trabalho de moto 

cai do veículo e morre
Irmão que acompanhava em outra motocicleta 
retornou ao local e encontrou a vítima ferida

Motociclista fica gravemente ferido 
ao colidir moto na traseira de caminhão

Foram registradas prisões, 
fugas e apreensões, nas várias 
ocorrências de tráfico de drogas 
ocorridas no período de uma se-
mana, entre o último dia 18 até 
anteontem.

Por volta das 11 horas da 
manhã de sábado, dia 18, L.
V.P.S., 26 anos, residente na Rua 
Eugênio de Oliveira, Jardim 
União, foi preso por guardas-ci-
vis municipais do GOC (Grupo 
de Operações com Cães), após 
ser encontrado com cinco por-
ções de cocaína e R$ 180,00, 
na mesma rua onde mora. Na 
sua casa ainda foram apreen-
didas mais 190 porções do en-
torpecente. L. foi levado para o 
plantão policial e autuado em 
flagrante.

Um indivíduo que já foi 
identificado pela Polícia fugiu 
durante uma abordagem feita 
por GCMs na Rua Padre Ma-
noel Rodrigues da Costa, Bairro 
Salto Ville, por volta das 16h15 
de sábado, dia 18. Um celular 
e 23 porções de cocaína foram 
apreendidas.

Na última segunda-feira, 
por volta das 6 horas, um ado-
lescente de 17 anos foi detido 
por policiais militares, em um 
bar na Avenida Ana Neri, Jar-
dim Santa Cruz, com duas por-

Prisões, fuga e apreensões nas várias 
ocorrências de tráfico de drogas

ções de cocaína e R$ 197,00. Na 
sua casa foram localizadas mais 
46 porções da mesma droga, 
12 de maconha e dois frascos 
de lança-perfume. O menor foi 
apreendido.

Outro adolescente de 17 
anos ficou apreendido após ser 
encontrado com 38 porções de 
cocaína e R$ 10,00, depois de 
fugir de GCMs da ROMU (Ron-
das Ostensivas Municipais) para 
um matagal na Rua Hilário Fer-
rari, Parque Marechal Rondon, 
por volta das 2h20 da madruga-
da da última quarta-feira.

Uma menor de 17 anos foi 
detida no conjunto de prédios 
populares situado no Jardim 
Marília, após cair duas vezes, 

quando tentava fugir, acom-
panhada de um indivíduo, de 
GCMs da ROMU, na noite da 
última quarta-feira. O homem 
não foi encontrado e a adoles-
cente, que ainda teria agredido 
os guardas, foi levada para a 
Delegacia de Polícia, após 56 
porções de maconha serem lo-
calizadas.

Policiais apreenderam 28 
porções de cocaína no interior 
da caixa de correio de uma re-
sidência na Rua Etiópia, Jardim 
Planalto, por volta das 16h25 da 
última quinta-feira. Dois irmãos 
vistos mexendo no local corre-
ram para o interior de outra casa 
na mesma rua, onde residem, se 
trancaram e não foram presos.

teriormente eles foram informa-
dos que Edison da Silva Junior, 
residente na Rua Francisco Bar-
bosa de Abreu, Jardim Santa 
Efigênia, tinha falecido no Hos-
pital Nossa Senhora do Monte 
Serrat.

Uma mulher que trafegava 
atrás da vítima viu ela cair do 
veículo e acionou o socorro. A 
testemunha se colocou à dispo-
sição da Polícia para esclarecer 
o que presenciou.

Até o horário que a ocor-
rência foi registrada na Delega-

cia de Polícia, por volta das 12 
horas, os policiais não sabiam 
onde estava a motocicleta, os 
pertences do rapaz e como o 
acidente tinha ocorrido.

Uma irmã de Edison contou 
à Polícia que um irmão, em ou-
tra moto, acompanhava o rapaz 
e que ele acabou se distancian-
do. Como a vítima não vinha 
atrás e estava demorando, ele 
retornou e encontrou-a caído na 
rua.

O irmão não teve condições 
psicológicas de esclarecer algo.

Uma carreta derrubou um 
poste de energia elétrica e um 
semáforo, após enroscar em 
cabos na Avenida das Nações 
Unidas, cruzamento com a Rua 
Japão, Jardim Planalto, na tarde 
da última terça-feira.

O trânsito foi interrompido 
e precisou ser desviado pelos 
agentes da Prefeitura Municipal. 
A Guarda Civil Municipal tam-
bém compareceu ao local para 
registrar uma ocorrência.

Após algumas horas a área 
foi liberada e no dia seguinte, 
em virtude do grande fluxo de 
veículos que existe naquela re-
gião, o local precisou receber 
orientação dos agentes de trân-
sito e guardas-civis municipais.

Carreta derruba semáforo e poste 
após enroscar em cabos

Caminhão munck sem freio derruba 
muro de escola e lança postinho 

de concreto em automóvel

lhados de concreto.
Ninguém sofreu ferimentos 

e o motorista disse que ficou 

aliviado por não ter ferido ne-
nhuma pessoa. A ocorrência foi 
atendida por policiais militares.

Ex-marido é preso após ameaçar a esposa 
com faca e quebrar porta

Detento que não retornou após 
“saidinha” é capturado por PMs

Dupla rende funcionários e rouba 
dinheiro de farmácia

Preso após agredir esposa, mãe e cunhada

Cobalt foi atingido pelo postinho e ficou com a lataria 
retorcida

Caminhão derrubou o muro da escola estadual

Motocicleta com placa 
de Campinas bateu 
violentamente na traseira do 
caminhão

Carreta derrubou o poste e um semáforo 195 porções de cocaína foram apreendidas pelos GCMs



GERAL - PÁGINA 9JORNAL TAPERÁ • SALTO, 25 DE SETEMBRO  DE 2021

O próximo dia 30, quinta-fei-
ra, será uma data de lembranças 
e dor para 8 famílias saltenses, 
cujos filhos morreram em 30 de 
setembro de 1991 em um aciden-
te na SP-75, quando o ônibus que 
os levavam para estudar em So-
rocaba foi atingido por um raro 
fenômeno natural, similar a um 
furacão, com ventos de 100 a 
200 km/h, de curtíssima duração 
e que percorre de 100 m a 10 km 
de extensão no máximo. 

Conforme cobertura feita 
por Taperá, no sábado seguinte, 
o ônibus estava na SP-75 e foi jo-
gado contra o barranco e os estu-
dantes, mesmo sendo socorridos, 
acabaram gerando para a cidade 
uma de suas maiores tragédias, 

Tragédia que vitimou 8 estudantes saltenses 
completará 30 anos na próxima 5ª feira

Ônibus jogado contra o barranco ficou retorcido e causou a morte dos 8 estudantes

Capa do jornal com a 
cobertura especial do 
acidente que matou 8 
estudantes de Salto 

com luto oficial de 3 dias, vinda 
do governador Antonio Fleury e 
uma grande comoção. 

A passagem do fenômeno 
causou prejuízos consideráveis 
em várias cidades da região e 
culminou com a morte de 15 pes-
soas, sendo 8 de Salto, todos com 
idade entre 17 e 23 anos, que iam 
em busca da qualificação e de so-
nhos e acabaram falecendo. 

Faleceram naquele trágico 
30 de setembro de 1991 os es-
tudantes Luiz Carlos Quintella, 
Richardson Domingues, Jeo-
vânia Della Paschoa, Andreia 
Pianucci, Sueli Souza, José O. 
Campos Jr, Jaime Tordivelli Jú-
nior e Eucinês G. Francischini. 

(N.L.)

Fotos: Arquivo 
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O técnico de futebol sal-
tense, Vinicius Bergantin, 41 
anos, foi apresentado 3ª feira 
como o novo técnico da Asso-
ciação Atlética Internacional de 
Limeira, com dois grandes de-
safios: fazer um bom Paulistão 
em 2022, disputar a Série D do 
Brasileiro e tentar o acesso para 
a Série C em 2023. 

O ex-técnico do Ituano foi 
apresentado pelo presidente 
do clube, Lucas D´Andrea e 
pelo CEO Thiago Gasparino, 
na sala de imprensa do Limei-
rão. 

Bergantin agradeceu a con-
fiança e disse que está motiva-
do por estar em um clube sério, 
com projeto bem claro. “Feliz 
porque tenho certeza que vai 
ser um ano de muito trabalho e 
realizações para o torcedor leo-
nino”, afirmou.

O saltense já começou o tra-

Salto FC recebe Barbarense hoje na abertura do 2º turno 
do Paulistão Sub-15 e Sub-17

Time fez bons jogos contra o Corinthians no final de semana 
passado e, mesmo com duas derrotas, time apresentou evolução

Atletas de Salto atuando contra o líder do Grupo 4, o Corinthians, no último sábado

O Salto Futebol Clube abre 
hoje o segundo turno do Paulis-
tão 2021 Sub-15 e Sub-17, en-
frentando o União Barbarense, 
agora em casa, às 9h e às 11h, 
em jogos no Estádio Municipal 
Amadeu Mosca. 

O time Sub-15 de Salto é o 
último do grupo 4, com apenas 1 
ponto em cinco jogos da 1ª fase. 

Já o time Sub-17 é o penúl-
timo do grupo, com 3 pontos em 
cinco jogos. 

Timão – os jogadores sal-
tenses fizeram bons jogos no 
final de semana passado, contra 
o líder do Grupo 4, o Corin-
thians. Mesmo tendo perdido 
os dois confrontos, a avaliação 
das comissões técnicas é que as 

partidas foram de alto nível e 
trazem novas perspectivas para 
o segundo turno. 

No Sub-15 Salto foi der-
rotado por 2 a 0, com gols de 
Matheus Henrique e Guilherme, 
marcados apenas no segundo 
tempo. 

O Sub-17 também foi der-
rotado, pelo placar de 1 a 0, 
marcado apenas aos 34 minutos 
do segundo tempo, pelo atacan-
te corintiano Kayke. 

Torcida – As partidas se-
guem sendo realizadas sem a 
presença de público. Os jogos 
do sábado foram acompanhados 
apenas pela imprensa e pelas co-
missões técnicas dos dois times, 
além dos que trabalharam nas 

partidas.
Improviso - Do lado de 

fora do Estádio, o dono de um 
caminhão-baú o estacionou na 
Rua Roberto Simonsen e, com 
direito a guarda-sol e cadeira 
de praia, pôde curtir os jogos de 
seu “camarote” improvisado. 

Saudade do futebol fez saltense adaptar “camarote” em cima 
de caminhão-baú, do lado de fora do Estádio Municipal

Vinicius Bergantin assume 
o Internacional de Limeira 

com grandes desafios

Vinicius vai para seu segundo 
clube profissional e tem larga 

experiência na disputa do 
Paulistão

balho de planejamento da tem-
porada de 2022. Como técnico 
profissional, Vinicius teve seu 
melhor desempenho em 2019, 
quando levou o Ituano até a fase 
de quartas de final do Campe-
onato Paulista e conquistou o 
acesso para a Série C do Cam-
peonato Brasileiro.

José Antonio Rodrigues, 
conhecido como “Fiolão”, teve 
uma vida intensa no esporte sal-
tense, desde a década de 1960 
até recentemente. Durante esse 
longo período (mais dea 60 
anos), atuou em vários setores, 
tendo iniciado como jogador 
do Juvenil Saltense, época em 
que inclusive começou a dirigir 
equipes do futebol infanto-juve-
nil como técnico da própria Sal-
tense. Jogou também no amador 
dessa agremiação, no XV de 
Novembro (pelo qual foi cam-
peão amador, em 1959), A.A. 
Avenida, Canto do Rio e Vetera-
nos Saltenses.

No futebol foi também téc-
nico da Saltense e outras equi-
pes, árbitro do certame amador 
e se destacou como diretor, 
sendo um dos fundadores, com 
“Minhoca” e José Carlos Pas-
choal, do Invictus, equipe que 
conquistou muitos títulos. Além 
de técnico foi também dirigente 
do Invictus.

Comandou também equipes 

“Fiolão” foi jogador, técnico, 
árbitro e dirigente

de fut-sal, como o Regatas e In-
victus, inclusive participando de 
Jogos Regionais, além de dirigir 
a “escolinha”, revelando muitos 
jogadores. 

Durante sua longa e vito-
riosa carreira, foi várias vezes 
homenageado pelos amigos do 
“Paradão”, Invictus e pela Pre-
feitura de Salto. Era ainda uma 
pessoa correta como cidadão 
e esportista, devendo, por isso 
mesmo, ficar na história do es-
porte local como uma de suas 
figuras mais proeminentes.  
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VENDO TERRENO - plano 704 m2 
Condomínio Residencial Portal dos 
Bandeirantes Salto IPTU quitado – R$ 
510.000,00 – direto proprietário – 
(19)97128-9123.
-------------------------------
VENDE-SE SOBRADO COM SALÃO 
COML. -Sobrado c/ salão comercial, 
3 casas vazias, em Salto B. Marechal 
Rondon de frente com Cond. Villa Pie-
monti. (11) 99678-0326.
-------------------------------
ALUGO - a partir de $700,00 com Wi-Fi, 
tudo incluso, Quarto ou Kitnet   Semi 
mobiliada, individual para mulher, pró-
ximo praça XV lugar confortável, limpo, 
Tratar (11)96953-4803.
-------------------------------
VENDE-SE - sobrado Jd. Planalto, 
118m² 2 dorm (1 suíte), 2 wc, coz. 
planej, despensa, churrasq, gar. 2 car-
ros, doc. ok. Particular, tratar whats: 
(19)99721-3773/ (19)99952-7007.
-------------------------------
VENDE-SE - Casa no centro com sala, 
quarto + 1 suite, copa, cozinha, lavan-
deria, 2 banheiros. Tr: com proprietário 
(11) 93244-9829.
-------------------------------
ALUGA-SE SALAS - Rui Barbosa, 
867 –wc. e recepção c/ copa, sala 
02  c/ 52m², c/ ar cond. (11) 97515-
7676/97656-3165.
-------------------------------
VENDO/ALUGO SALÃO COMERCIAL 
- 750 m² próprio p/ supermercado ou 
igreja R: 7 de Setembro, 1.234 B. Vista. 
Tr: (11) 97656-3165.
-------------------------------
VENDO – apto. garden 3 dorms. 
Jd. dos Taperás c/ 76 m² Tr: 97515-
7676/97656-3165.
-------------------------------
VALTER FALCINI Creci 19430–
Venda, Locação, Regularização de 
imóveis e Projeto Arquitetônico. Rua 
José Revel nº 637 - (11)4028.1313/ 
997476262/977443330.
-------------------------------
VALTER FALCINI Creci 19430 – VEN-
DE (Oportunidade): Linda casa na Vila 
Ideal, 3 dormitórios 1 suíte, 1 banhei-
ro, quintal amplo, sala 2 ambientes, 
coz, lav, 2 vagas. R$ 380.000,00. (11) 
4028.1313/ 97744.3330.
-------------------------------
VALTER FALCINI Creci 19430 – VEN-
DE (Oportunidade): Apartamento no 
Centro, térreo. R$ 290.000,00. (11) 
4028.1313/        99747.6262.
-------------------------------
VALTER FALCINI Creci 19430 –Ven-
de/Permuta:  Lindo Apto, Guarujá 
- Pitangueiras, 3 dorm. Aceita imó-
vel em Salto-SP. - (11) 4028.1313 / 
97744.3330.
-------------------------------
VALTER FALCINI Creci 19430 – Ven-
de/Permuta: Apartamento Vivendas 
da Vila. Aceita permuta com casa. 
(11)4028.1313 / 99747.6262.
-------------------------------
VALTER FALCINI Creci 19430 – Ven-
de/Permuta: Imóvel comercial Rua 
José Revel - Centro, salão comercial, 
2 wc. R$ 260.000,00. Aceita terreno. 
(11)4028.1313 / 99747.6262.
-------------------------------
VALTER FALCINI Creci 19430 -Aluga: 
Casa, 2 dorm, Centro. Rua Rui Barbo-
sa-R$ 900,00; e outra casa, Vila Nova, 
2 dorm. R$ 650,00. (11)4028.1313/ 
99747.6262.
-------------------------------
COSTA ROCHA ALUGA - R$ 5.000,00 
ALRC3-169 Cond. Lagos D’Icarai 3 st 
(1 c/closet), sala de estar c/ pé direito 
alto, lavabo, coz c/arm, churr gourmet 
c/lavabo, quintal e gar p/4 carros. (11) 
4028-1983.
-------------------------------
COSTA ROCHA ALUGA - R$ 1.200,00 
ALAP2-1007 Village Colorado 2 dorm, 
sala, coz, wc, lav, área de luz pequena 
e gar p/2 car. (11) 4028-1983.
-------------------------------
COSTA ROCHA ALUGA - R$ 1.000,00 
ALAP2-1004 Resid. Brasil 2d, coz ame-
ricana, á.serv, sala, varanda, wc e gar 
p/1 car. (11) 4028-1983.
-------------------------------
COSTA ROCHA ALUGA - R$ 2.700,00 
ALICI-1566 Centro Salão com aproxi-
madamente 100 m², wc, escritório. (11) 
4028-1983.
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-------------------------------
COSTA ROCHA VENDE - R$ 370 mil 
AVAP3-231 Edif. Jd. Dos Taperás 3d (1 
st e 1 rev p/sala de tv), sala, coz com-
pleta e 1 vaga de gar. (11) 4028-1983.
-------------------------------
COSTA ROCHA VENDE - R$ 165 mil 
AVAP2-964 Jd. Hortênsias 2d, sala, 
coz, wc, quintal, gar 2. (11) 4028-1983.
-------------------------------

COSTA ROCHA VENDE - R$ 300 mil 
AVR2-1748 Santa Marta 2d (1st), sala, 
copa, coz, wc, lav, edícula, quintal, gar 
p/2 car. (11) 4028-1983.
-------------------------------
COSTA ROCHA VENDE -  R$ 636 mil 
AVR2-3921 Vila Roma 2 d c/ arm, ar 
cond, sala de estar e jantar, coz pla-
nejada, lav, lavabo, área gour c/chur e 
garagem. (11) 4028-1983.

-------------------------------
COSTA ROCHA VENDE - R$ 480 mil 
AVR2-3972 Jd. Das Nações 2d, sala, 
coz, lav, quintal, gar p/2 car coberta e 
3 cômodos no fundo. (11) 4028-1983.
-------------------------------
COSTA ROCHA VENDE - R$ 515 mil 
AVRC3-2088 Cond. Imperial 3d (1 st), 
sala jantar/estar, coz, lavabo, á.gour-
met e gar p/2 car, (11) 4028-1983.

-------------------------------
MILIONI IMÓVEIS VENDE CA38785 
99 m² Cond. Parque Imperial R$ 
500.000,00 2 d. (01 suíte). Tr: 4029-
4625.
-------------------------------
MILIONI IMÓVEIS VENDE – CA 38495 
– 105 m² Cond. Villagio Moutonée R$ 
640.000,00 3 d. (1 suite) Tr: 4029-4625.
-------------------------------
MILIONI IMÓVEIS VENDE –CA 
38763 – 83 m² Cond. Jd. Guarujá R$ 
430.000,00 3 d. (1 suite) Tr: 4029-4625.
-------------------------------
MILIONI IMÓVEIS VENDE – CA 38750 
– 118 m² Cond. Piccolino R$ 595.000,00 
3 d. (1 suite). Tr: 4029-4625.
-------------------------------
MILIONI IMÓVEIS VENDE CA38755 
- 160 m² Cond. Ilha das Águas R$ 
750.000,00 3d. (01 suíte) Tr: 4029-
4625.
-------------------------------
MILIONI IMÓVEIS VENDE CA38778 
- 105 m² Cond. Ilha das Águas R$ 
480.000,00 03 d. (01 suite). Tr: 4029-
4625.
-------------------------------
MILIONI IMÓVEIS VENDE CA38780 - 
200 m² Cond. Portal dos Bandeirantes 
R$ 1.200.000,00 03 d.  (01 suíte) Tr: 
4029-4625.
-------------------------------
MILIONI IMÓVEIS VENDE  CA38773 - 
99 m² Jd. Nações R$ 220.000,00 2 d. 
Tr: 4029-4625.
-------------------------------
MILIONI IMÓVEIS VENDE -CA38783 - 
113 m² Santa Marta R$ 265.000,00 2d.  
(01 suíte). Tr: 4029-4625.
-------------------------------
MILIONI IMÓVEIS VENDE  CA38521 - 
75 m² Santa Marta R$ 310.000,00, 02 
d.(01 suíte). 4029-4625.
-------------------------------
MILIONI IMÓVEIS VENDE  AP03427 - 
42 m² Parque Laguna R$ 150.000,00, 2 
d. Tr: 4029-4625.
-------------------------------
MILIONI IMÓVEIS VENDE - AP0014 
- 60,66 m² - Mirante do Salto R$ 
199.900,00, 2 d. Tr: 4029-4625.
-------------------------------
MILIONI IMÓVEIS VENDE – CH00616 
– 3.000 m² Novo Horizonte R$ 
400.000,00. Tr: 4029-4625.
-------------------------------
MILIONI IMÓVEIS VENDE -  CH00617 
- 1.190 m² (T) Jardim Saltense, R$ 
450.000,00, 2 d. Tr: 4029-4625.

VENDO STRADA ADVENTURE ano 
2013 único dono, 1.8 Locker cabine es-
tendida 70.000 km. prata, conservada. 
Tr: (11) 97656-3165.

VENDE-SE HAMBURGUERIA COM-
PLETA -Hamburgueria com uma linda 
arquitetura, em um local privilegiado no 
centro da cidade (Perto da faculdade 
Ceunsp) toda completa com ar condi-
cionado e com um faturamento muito 
bom mensal. Contato 11 97668-8338.
-------------------------------
VENDE-SE MACA - para uso estético, 
em bom estado, pouco tempo de uso. 
Valor R$ 200,00. Tel: para contato: (11) 
95316-1611. Forma de pagamento: pix, 
transferência ou dinheiro.
-------------------------------
VENDE-SE – Guarda roupa MDF com 
MDP de 2.74 comp.X 2.34 de altura 
RS 400,00 ótimo estado de cons; 1 
cômoda R$ 250,00 cor mogno. Tr: (11) 
97288-7954.
-------------------------------
PROCURO – mulher p/ compromisso 
sério de 45 a 65 anos. Tr: 4602-3938/ 
(11)99883-1636.
-------------------------------
PERDEU-SE – Histórico Escolar e 
Certificado de Conclusão do Ensino 
Fundamental de Guilherme Carnaúba 
Gimenez Sirino da E.E. Prof. Paula 
Santos.

DESENTUPIDORA EM SALTO – caça 
vazamentos, encanador, válvula hidra. 
97212-0996/4602-2104/98713-4552.
-------------------------------
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO P/ 
ITU - diurno e noturno, CEUNSP, FA-
TEC E FADITU. Reserve sua vaga. Fa-
lar com Rogério (11) 97419-5020.
-------------------------------
PRESTO SERVIÇOS - servente de 
pedreiro, jardinagem. Tr: 4602-3938/
(11)99883-1636.
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Absolut Imóveis: 
novo conceito em consultoria 
imobiliária

Após dois anos de atua-
ção no segmento imobiliário, 
com sede na vizinha cidade de 
Indaiatuba, a Absolut Imóveis 
Consultoria agora chega à cida-
de de Salto.

De propriedade de Ana 
Claudia Latanzio, a imobiliária 
que oferece rapidez, atenção e 
diversidade de serviços, é for-
mada por uma equipe especia-
lizada em compra, venda, loca-
ção e financiamento de imóveis, 
voltada ao atendimento tanto 
de pessoas físicas como jurídi-
cas.

A Absolut Imóveis Consul-
toria atua em Indaiatuba, São 
Paulo, interior, capital e exten-
são para outros estados, com 
parcerias para facilitar ainda 
mais, garantindo com isso a ex-
celência e agilidade das transa-
ções.

Endereço: Rua Floriano Pei-
xoto, nº 480, Centro – Salto –SP.

Telefones (19) 98918-0779, 
(19) 99279-1055 e (19) 99777-
8288

Atendimento Administrati-
vo: De Segunda a Sábado das 8h 
às 18h e Atendimento ao Clien-
te, de Segunda a Segunda sem 
horários limitados.

Site: 
www.absolutimoveisconsultoria.com.br/

E-mail: 
absolutimoveisconsultoria@gmail.com

Facebook e Instagram: 
Absolut Imóveis Consultoria

empresas     empresários

A Lavanderia Brilhante com-
pleta 20 anos de atividades ofere-
cendo o que há de melhor em seu 
segmento.

De propriedade de Maria Sueli 
Pereira dos Santos e Bianca Caro-
line Monteiro, a empresa disponi-
biliza a Lavagem de Roupas, Tênis, 
Cobertores e Tapetes, sempre uti-
lizando produtos de primeiríssima 
qualidade.

O amaciante das roupas, por 
exemplo, é feito pelos proprie-
tários, o que torna o cheiro das 
roupas único. Além disso, todas 
as peças são entregues embaladas 
(exceto alguns tapetes).

Um dos principais diferenciais 
que a Lavanderia Brilhante oferece 
a sua clientela é o extenso horário 
de funcionamento durante todos os 
dias da semana, de segunda a do-
mingo, pois ao funcionar na própria 
residência, basta o cliente mandar 
uma mensagem que as suas pro-
prietárias agendam o melhor horário 
para atender.

E a empresa disponibiliza tam-
bém pacotes mensais ou semanais 

Lavanderia Brilhante completa 20 anos 
de bons serviços

“Agradecemos a todos os clientes e amigos pelas indicações 
recebidas na pesquisa “Os Melhores de Salto” realizada pelo 
Jornal Taperá. Seguimos fazendo o nosso melhor, com muito 

amor, carinho e qualidade que você merece”

de acordo com a necessidade do 
cliente.

A Lavanderia Brilhante fica Rua 
Romênia, 354 - Jardim das Nações

Telefones: (11) 4029-1403 / 

(11) 97255-6547 (WhatsApp)
E-mail: lavanderia.brilhante@

hotmail.com
Facebook e Instagram: Lavan-

deria Brilhante
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|Nesta semana, um amigo e leitor 
assíduo deste espaço, perguntou 
que “fim levou” Marcelo Costa 
e ainda quer saber um pouco de 
sua história. Vamos lá,  Marcelo 
Costa nasceu em  Andradas-MG, 
no dia  29 de maio de 1942, é can-
tor, compositor, apresentador de 
televisão e locutor. Desde peque-
no já estava envolvido com as ati-
vidades artísticas. Junto com seu 
irmão Mauro, formou a dupla Es-
trela do Brasil para apresentar-se 
no programa Serra da Mantiqueira, 
apresentado pelo Capitão Balduí-
no, que sempre dava oportunida-

| Marcelo Costa - reclama do abandono dos amigos
des aos novos talentos como Irmãs 
Galvão, Liu & Léu e a dupla Antonio 
& Antoninho.  Em 1962, Marcelo 
lançou o seu primeiro disco, Bra-
sil Sertão, fazendo sucesso com o 
bolero “Ei de Ser a Esperança Em 
Sua Vida”, uma declamação do 
radialista Sérgio Galvão. Emplacou 
a canção “Poema” e regravou o 
hit “Cowboy Fora da Lei”, sucesso 
de Raul Seixas. Junto com a can-
tora Nalva Aguiar, Marcelo Costa 
apresentou seu 1º programa na 
tevê. Estreou na Rede Bandeiran-
tes o independente Brasil Rural. 
Em 1984, comandou o programa 
que o consagrou, Especial Ser-
tanejo, na Rede Record, criando 
vários bordões, como “Caba não, 
mundão” e “Ô lugarzinho abafadi-
nho, sô”. Primeiro apresentador de 
TV a ter um programa totalmente 
sertanejo, lançou diversos canto-
res e duplas sertanejas de suces-
so. Até 2000 Marcelo permaneceu 
na Record, posteriormente atuou 
em outras emissoras. Atualmen-
te mora em Campinas, é soltei-
ro, tem dois filhos adotivos, uma 
neta, de 13 anos, leva uma vida 
pacata e tranquila e não faz mais 

shows, porém revelou que gostaria 
de voltar a comandar um programa 
na TV. Sente que os amigos da TV o 
abandonaram e muitos só estavam 
por perto quando ele estava no 
auge do sucesso.
| NOVELA CRITICADA - O público 
não tem poupado críticas a “Nos 
Tempos do Imperador”, novela 
que aborda de forma incoerente a 
escravidão e o racismo. No entan-
to, a partir dos próximos capítulos 
com a entrada do consultor Nei Lo-
pes, vários capítulos serão revistos 
e regravados. Segundo consta, a TV 
Globo também realizará uma pes-
quisa virtual. A ideia é fazer mais 
ajustes depois que sair o resultado. 
No mês passado, uma sequência 
causou revolta nas redes sociais.  
Nela, Pilar (Gabriela Medvedovski) 
e Samuel (Michel Gomes) conver-
savam sobre a possibilidade de ela 
morar com ele na Pequena África. 
Em determinado momento, os dois 
discutiram o preconceito que ela 
poderia sofrer por ser branca.  “Nos 
Tempos do Imperador” sofre para 
prender a atenção do público, cuja 
média de audiência é a pior da faixa 
das 18h desde 2014.

Cidade e data de nascimento: 
Salto, em 3 de julho. 
Profissão: Professor. 
Dica para se dar bem em qualquer 
profissão: Ser franco e honesto.
Que profissão jamais gostaria de 
ter? Na área da medicina, médico, 
por exemplo. 
Uma música: “Mérica, Mérica”.
Um filme: “Os Dez Mandamentos” 
com Charlton Heston. 
Gosta de ler? O quê? Qual leitura 
foi mais marcante? Sim -Temas 
Bíblicos – “O Maior Vendedor do 
Mundo” de Og Mandino.
Quais seus assuntos preferidos no 
Jornal Taperá? Política e assuntos 
gerais. 
Uma viagem: Região do Veneto na 
Itália em 2009. 
Medo: De nada.
Esporte: Tênis de mesa. 
Time de futebol que torce: 
Palmeiras. 
Saltense que admiro: Professor 
João Batista Dalla Vecchia. 
O que falta em Salto: Incentivo 
aos jovens para sua formação 
profissional. 
Sugestão para combater a 
violência: Educação desde a 
infância. 
Contra ou a favor do aborto: 
Contra. 
Qual dom gostaria de ter? Música 
como cantor.
Uma coisa que sabe fazer: 
Administrar toda atividade de 
atuação. 
Herói: Apóstolo São Paulo. 
Frase favorita: “O amor sempre 
vence”.
Sonho de consumo: Alimentos 
naturais e saudáveis. 
Lembrança: Os anos que passei na 
Escola Industrial. 
O que o tira do sério? Mentira. 
Contra ou a favor da reeleição 

José Odair Peron
ilimitada dos governantes? 
Contra. 
Contra ou a favor ao casamento 
de homossexuais: Contra. 
Se fosse mulher por um dia... 
Gostaria de ser mãe.
Qual é a sua meta na vida? Viver 
em paz.
Se houver algo depois da morte o 
que seria? O repouso eterno.
Em quem você atiraria uma torta 
na cara? Em ninguém.
Qual é a idade que você sente 
que seu coração tem?  A atual, 75 
anos.
Qual lema você poria na bandeira 
nacional em lugar de “Ordem 
e Progresso”? Continuaria com 
“Ordem e Progresso”.
Qual milagre você gostaria de 
presenciar? A conversão das 
pessoas para Deus.
Em sua infância, o que sonhava 
ser quando adulto? Professor.
O que você gostaria de não perder 
nunca? A fé em Jesus Cristo.
Em quem você colocaria um nariz 
de palhaço? Em ninguém. 

José Odair Peron é professor de 
Educação Artística com habilitação 
plena em Desenho a nível superior 
pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas. Trabalhou 
como fresador ferramenteiro 
nas empresas Brasital, Picchi e 
Singer do Brasil, como projetista 
mecânico e supervisor de projetos 
de Ferramental. Atuou também 
como Supervisor de Treinamento 
pela empresa Cobreq; Diretor 
de Treinamento na Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
e do Trabalho da Estância 
Turística de Salto e Instrutor de 
Treinamento do SENAI nas áreas 
mecânicas. Foi presidente da 
Turma de Aspirantes do Círculo 

Católico de Salto; membro do 
JOC- Juventude Operária Católica 
de Salto; jornalista esportivo 
do jornal “O Trabalhador” do 
Círculo dos Trabalhadores 
Cristão-de-Salto; membro da 
Sociedade Instrutiva, Recreativa e 
Beneficente Rio Branco de Salto; 
confrade da Conferência de São 
Francisco de Assis da Sociedade 
de São Vicente de Paulo de Salto; 
tesoureiro e vice-presidente da 
Sociedade Saltense de Socorro 
Mutuo Internacional de Salto; 
atual presidente da Associação 
Italiana Giuseppe Verdi de Salto 
cujo mandato teve início em 
1994. Na área política presidiu 
o diretório do PMDB de Salto; 
vice-presidente e presidente 
do PDT de Salto, sendo o atual 
vice-presidente do Partido 
Republicanos. Neto de italiano 
e com cidadania italiana, é 
pai de Elaine Maria Peron, 
Regina Maria Peron e  Pedro 
José Peron,  sogro de Fabiane 
Líbero, avô de Rute Maria 
de Freitas Carrera  e André 
Roberto Carreira e bisavô de 
Giovana Maria Carrera. Fundada 
em 3 de agosto de 1903, a 
Associação Italiana Giuseppe 
Verdi completou 118 anos de 
atividades ininterruptas. Por 
intermédio de Odair Peron, 
presidente da entidade há 27 
anos, homenageamos a todos 
participantes da Associação. 

Religiosa 25/09 – Missa 
Afro às 18h (Padre José Renil-
ton Fontes) / 26/09 – Missa às 
7h, 8h30, 10h (Som Maior) e 
18h) Padre Carlos Ap. Marche-
sani) / 27/09 – Missa às 19h (Pa-
dre João Fernando Fava) / 28/09 
– Missa às 19h (Padre Carlos) 
/ 29/09 – Missa às 19h (Padre 
Carlos Adriano) / 30/09 – Missa 
às 19h (Padre Antonio F. da Sil-
va – “Padre Ton” / 01/10 – Mis-
sa às 19h (Padre Wagner Ferreira 
Pereira) / 02/10 – Missa às 15h 
com interpretação de Livras e 
para deficientes físicos (Padre 
Carlos) – 18h – Missa sertaneja 
(Padre Carlos) / 03/10 – Missa às 
7h e 8h30 (Padre Carlos) – 10h 
missa em língua italiana (Padre 
Mauricio Vieira) – Procissão às 

Na próxima segunda-feira, 
dia 26, às 19h, a Sala Palma de 
Ouro sediará o show musical 
Três Palavrinhas... com a parti-
cipação do Padre Silvio Andrei 
(foto) e a Banda Kerigma, oca-
sião em que será gravado seu 
primeiro DVD.

A síntese do musical aborda 
“aquelas palavras que ficam du-
rante um longo tempo em nos-
sas mentes e aquecem os nossos 
corações da mais pura emoção! 
”. Classificação Livre.

Ingressos – De R$ 30 a R $ 

O comediante Afonso Pa-
dilha (foto) apresenta na próxi-
ma sexta-feira, 1º de outubro, 
às 21h, na Sala Pala de Ouro, o 
stand up “Show Solo”.

Depois de 6 meses sem pi-
sar num palco por conta da pan-
demia, Afonso Padilha volta aos 
palcos. Humorista, comediante 
e roteirista fala sobre alguns 
temas pertinentes como, maco-
nha, feminismo, sexo e outros 
assuntos que o fazem passar 
vergonha por não dominar. Com 
o mesmo estilo de humor pre-
sente nos vídeos do YouTube, 
com muitas piadas, fazendo co-
média com qualquer tema. Clas-
sificação etária: 16 anos.

SHOW MUSICAL COM PADRE SILVIO 
E BANDA KERIGMA NA SALA 

PALMA DE OURO

60 através do site www.megabi-
lheteria.com/agenda/salto

AFONSO PADILHA APRESENTA 
STAND UP “SHOW SOLO” DIA 1º

Ingressos – De R$ 40 a R$ 
80 pelo site http://www.ingres-
sodigital.com  Inf. (11) 4602-
8693.

GRANDIOSA FESTA EM LOUVOR A SÃO BENEDITO 
COMEÇA NESTE SÁBADO

Começa hoje, 25 de setem-
bro, a Festa em Louvor ao pa-
droeiro da Matriz São Benedito, 
localizada na Vila Nova, com 
intensa programação religiosa e 
social.

Dezena do Padroeiro - A 

parte religiosa constará da De-
zena do Padroeiro, com cele-
bração diária de missas a partir 
desta data até o dia 4 de outubro.

Missa Afro – Hoje, às 18h, 
acontecerá a Missa Afro, cele-
brada pelo padre José Renilton 

Fontes. Amanhã, quatro mis-
sas serão celebradas pelo padre 
Carlos Aparecido Marchesani, 
pároco da Matriz São Benedi-
to, sendo a missa das 10h com 
a participação da Escola Som 
Maior.

Missa temáticas – Além da 
Missa Afro deste sábado, serão 
celebradas outras missas temáti-
cas, visando a valorização da di-
versidade e inclusão social, den-
tre elas, a destinada a deficientes 
físicos e com interpretação de 
Libras, sertaneja, em língua ita-
liana e em louvor a São Francis-
co, com a bênção aos animais.

Procissão – No domingo, 3, 
ocorrerá a procissão em honra 
a São Benedito às 17h, em se-
guida a Missa Solene celebrada 
pelo padre Carlos.

Dia de São Benedito – Em 
memória a São Benedito, padro-
eiro dos afrodescendentes, cozi-
nheiros e donas de casa, no dia 
5 de outubro, terça-feira, as mis-
sas serão às 09h, 15h e 19h, ce-
lebradas pelo pároco da Matriz.

Programação social – 

Neste final de semana bem 
como nos dias 1º, 2 e 3 de ou-
tubro, haverá serviço completo 
de Lanchonete, além de shows 
musicais com roda de samba, 
MPB, flashback, sertanejo, can-
ções românticas e italianas, no 
Espaço Festivo.  

*CONFIRA PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA:  

17h e em seguida missa com 
padre Carlos / 04/10 – Missa às 
9h e 15h  em louvor a São Fran-
cisco, seguida de bênção aos ani-
mais pelo padre Carlos – Missa 
às 19h (Padre Daniel Bevilac-
qua) / 05/10 – Missa às 9h, 15h e 
19h (Padre Carlos).

Social – Roda de Samba 
(25/9) / Show de MPB após as 
18h (26/9) / Flashback (01/10) 
/ Música Sertaneja (02/10) / 
Música Italiana (Almoço a 
partir das 11h – 03/10) /Músi-
ca Romântica (Após a procis-
são – 03/10), no Espaço Fes-
tivo, com serviço completo 
de Lanchonete. E nos dias da 
Dezena do Padroeiro haverá o 
tradicional pastel de São Be-
nedito.

Grupo Batuque do Nego (foto 1), irmãos Jacob Rocha (2), 
Jeferson (3), DJ Jones (4) e Pedro Henrique & Renato (5): 
algumas das atrações musicais da Festa de São Benedito

2

1

3

4

5



PÁGINA 5  -  SOCIAL JORNAL TAPERÁ • SALTO, 25  DE SETEMBRO  DE 2021

 “A dissimulação é um dever quando a 
sinceridade é um perigo” (Machado de Assis) 
Sempre ouvi que padre Cícero Romão 

Batista foi amigo de Lampião, e isso não é 
verdade. Só recentemente soube mais desse líder 
religioso nordestino, silenciado pela Igreja por 
“supostos milagres” que defendeu. Submetendo-
se, ele transferiu sua liderança religiosa para a 
política, mas sempre intransigente contra 
pecados. Morreu nonagenário, cego e 
triste por não resgatar seus direitos 
sacerdotais. No degredo, apadrinhou 
milhares de pessoas, daí sua alcunha 
“Padin” Padre Cícero!

Certa vez ele se encontrou com 
“Sinhô Pereira”, um pernambucano, 
líder de um grupo de cangaço. O 
padre, com seu habitual cajado, impôs 
autoridade. O outro se arrependeu 
e deixou a vida de justiceiro. 
Primeiro foi para Goiás, depois 
estabeleceu-se em Minas onde 
constituiu família. Parou de 
beber, fumar e nunca mais 
empunhou uma arma. Porém, 
no grupo que deixou, um 
cidadão de 24 anos, com pouca idade perto dos 
comparsas, se destacou: Virgulino Lampião!

Anos depois, surgiu um movimento 
político-militar contra a Coluna Prestes (1.500 
soldados percorrendo 25 mil quilômetros em 13 
estados). Um político aliado de Artur Bernardes, 
prometendo dinheiro, armas e patente de capitão, 
convidou Lampião para juntar-se às forças 
que combatia Prestes. O cangaceiro só aceitou 

Padin Cícero
quando o nome do padre foi citado. Ora, como 
a Coluna Prestes era de guerrilha profissional, e 
Lampião sempre fugia, ele sequer se juntou às 
forças de resistência, mas dirigiu-se a Juazeiro 
para cobrar a recompensa. 

Esse encontro entre Cícero e Lampião atiça 
a fantasia sertaneja com versões diferentes. 
Uns dizem que o Padre disse: “- Virgulino, se 
você não se arrepender logo, você será um 
condenado de Deus. Vai para o inferno, queimar 
pelos muitos crimes que tem pelas costas.”. 
Garantem que Lampião se ajoelhou e, chorando 
de remorsos, se arrependeu. Outros, que teria 
levado uma sova de cajado do padre. Terceiros, 

que nada era verdade. Cícero já estava velho 
e só teria dito a Lampião da sua presença 
inconveniente na cidade e que não tinha 
dinheiro. Lampião deu então 3 dias para que 
parte das promessas fosse cumprida.

Convocou-se então Pedro de 
Albuquerque, agrônomo, único 
funcionário federal para que lavrasse 
um documento atribuindo a Virgulino 
Ferreira da Silva, brasileiro, 28 anos, 

a patente de capitão do glorioso 
Batalhão Patriótico de Juazeiro. Ao 
sair da cidade, empavonado com 
uniforme e armas, ele exigiu ser 
chamado pelo resto de seus dias 

por capitão Virgulino. A patente 
não eliminou a virulência 
dos conhecidos “Volantes da 

Polícia”, e ele prosseguiu no 
crime.  

Sobre a anistia de Lampião, mais tarde, o tal 
funcionário federal inquirido sobre a ilegalidade 
em conceder patente de capitão e salvo-conduto 
de Lampião, teria respondido com um risinho: 
“Naquela hora eu assinava até a demissão de 
Artur Bernardes quanto mais a nomeação de 
Virgulino!”.

“Não comeces nada de que possas te 
arrepender; guarda-te de empreender o que 

não sabes executar; e começa por te instruíres 
no que deves saber; deste modo, terás uma 

vida extremamente agradável” 
(Pitágoras)

Dependemos um do outro...

Você sabia que o seu nascimento foi através 
dos outros?

Seu nome foi dado por outros.
Você foi educado por outros.
A sua renda, ainda que indiretamente, vem por 

meio dos outros.
O respeito a si é dado por outros.
Seus primeiros banhos eram dados por outros.
Seu último banho será dado por outros.
O seu funeral será realizado por outros.
Os pertences e propriedades serão herdados 

por outros.
Ainda me questiono por que motivo alguns de 

Quando você busca alegrar alguém, você se 
alegra também!

Quando você procura ajudar o outro, virá aju-
da para você também!

Quando você decide perdoar ao seu irmão, 
virá um alívio para o seu coração!

Quando você deixa de lado o seu egoísmo, 
você aprende o que é o altruísmo!

Quando você pensar duas vezes antes de criti-
car alguém, a paz virá para você também!

Quando você deixa de lado seus melindres e 
segue em frente, você cresce emocionalmente!

Quando você deixa o passado lá atrás, no lu-
gar dele, você começa a ver a beleza do momento 
presente!

Quando...

- 1 kg de maracujá
- 6 xícaras (chá) de água
- Meio quilo de açúcar
- 1 pau de canela
- 1 colher (chá) de sementes de erva-
-doce
- Cravo a gosto

- Corte os maracujás ao meio e 
retire a polpa. - Ponha numa panela e 
junte uma xícara (chá) de água.  Leve 
para ferver até a polpa desmanchar.  
Reserve.

Misture o restante da água com o 
açúcar e ferva até formar uma calda 
em ponto de fio fino. Junte a canela, a 
erva-doce e o cravo.  Ferva até a calda 
ficar grossa.  Acrescente a polpa de ma-
racujá e ferva por mais 5 minutos.  Reti-
re do fogo e deixe esfriar.

COMPOTA DE MARACUJÁ

Frequentemente encontramos novos discípu-
los do Evangelho, exultando de contentamento 
porque os Espíritos perturbados se lhes sujeitam. 
Narram, com alegria, os resultados de sessões 
empolgantes, nas quais doutrinaram, com êxito, 
entidades muitas vezes ignorantes e perversas.    
Perdem-se muitos no emaranhado desses des-
lumbramentos e tocam a multiplicar os chamados 
“trabalhos práticos” sequiosos por orientar, em 
contatos mais diretos, os amigos inconscientes ou 
infelizes dos planos imediatos à esfera carnal.

Recomendou Jesus o remédio adequado a si-
tuações semelhantes, em que os aprendizes qua-
se sempre interessados em ensinar os outros, es-
quecem, pouco a pouco, de aprender em proveito 
próprio. Muitos desses aprendizes esquecem que 
para doutrinar a quem quer que seja, é preciso 
doutrinar-se primeiro, porque ninguém dá aos ou-
tros, o que não possui nem para si mesmo.    Que 
os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por 
submeterem criaturas desencarnadas em desespe-

Doutrinações
ro, convictos de que em tais circunstâncias o bem 
é ministrado não propriamente por eles, em sua 
feição humana, mas, por emissários de Jesus que, 
caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de 
canais para a Misericórdia Divina. 

Que esse regozijo nasça da oportunidade de 
servir ao bem, de consciência, sintonizada com o 
Mestre Divino, que é Jesus, entre as certezas do-
ces da fé, solidamente guardada no coração.

 A palavra de Jesus aos companheiros é muito 
expressiva e pode beneficiar amplamente os discí-
pulos inquietos de hoje. Pense nisso

*Baseado no livro: Caminho, Verdade e Vida 
–Lição 145 – Editora FEB – Médium: Francisco 
C. Xavier -  Espírito: Emmanuel.

A EE Nosso Lar, não paralisa suas atividades 
durante os 30 dias do mês. Não guardamos feria-
dos municipais, estaduais ou federais e não entra-
mos em férias. O Centro Espírita sério que acredi-
ta que é um Hospital de Almas, um pronto-socorro 
para as almas, uma escola para reeducação de al-
mas encarnadas e desencarnadas, não deve fechar 
nunca. Você que é Dirigente Espírita, Espírita de 
verdade, pense nisso!

Restou a saudade do tempo de outrora
A paixão escondida na alma que chora
Coração empedernido perdido na hora
Do adeus reprimido de quem foi embora!

A dor do instante no semblante implora
Perdão sem razão na voz que extrapola
Desencanto é pranto e aos olhos aflora
A partida sofrida não retarda a demora.

Brevi...dade!
A angústia é inútil e tão fútil o lamento
Na alma a calma se rende ao momento
A vida em ferida se avilta em suplicio!

E o vulto na curva recurva sua imagem
Um aceno fugaz para trás na passagem
Fatal é o sinal rejeitando o armistício!

Lázaro Piunti
ljpiuntiescritor@uol.com.br

nós deixamos o nosso EGO, nosso tempo, nossa 
carreira, nosso dinheiro e nossas crenças nos leva-
rem a menosprezar o valor dos OUTROS na nossa 
vida, sendo que, na verdade, os nossos feitos en-
volvem os outros.

É hora de todos nós simplificarmos, reajustar-
mos e modificarmos nossa percepção da Vida e so-
bre a Vida, a fim de nos tornarmos mais amorosos, 
mais humildes e vivermos pacificamente com os 
OUTROS, porque nesta vida, precisamos uns dos 
outros em todo tempo.

Sejamos gratos! Cada um de nós é O OUTRO 
DO OUTRO.

Vamos cuidar uns dos outros!
Lembre-se: em tudo eu e você precisamos um 

do outro.
Vamos amar mais o outro!

(Gotas de Paz)

Quando você conseguir acalmar seu coração, 
ter fé e não se afligir com o futuro, verá que a vida 
é sempre melhor do que você pensava!

Quando você entender que só o amor pode 
consertar o mundo, você terá entendido da Vida, o 
seu sentido mais profundo!

(Martha)

Desculpem o termo “pupilo” que a gente 
usava em priscas eras e que os dicionários 
registram como afilhado, apadrinhado e 
apaniguado, mas que há décadas era como os 
locutores esportivos chamavam os jogadores ao 
se referir aos que eram dirigidos pelo técnico. 
Pois fui pupilo do “Fiolão”, falecido nesta 
semana, quando tinha 17 anos de idade e ele 
já era técnico do Juvenil 
Saltense, mesmo ainda 
jogando futebol (foi 
campeão amador no ano 
seguinte, em 1959).

Poucos sabem, mas 
joguei futebol em minha 
juventude, como goleiro. 
Foi em meados da década 
de 1950, quando fui 
convidado para jogar pelo 
Juvenil da A.A. Avenida, 
pelo técnico Zéli, que foi goleiro da Saltense 
e da equipe que jogava na Ilha Grande. Certa 
feita encontrei-me com o “Fiolão”, que foi meu 
amigo de infância, o qual me convidou para 
me transferir para o Juvenil da A.A. Saltense, 
que ele dirigia. Meu primeiro jogo seria num 
amistoso no Estádio “Alcides Ferrari”, mas ainda 
nos vestiários o “Fiolão” me avisou que eu iria 
ficar na reserva no primeiro tempo, porque tinha 

Fui pupilo do “Fiolão”
que prestigiar o Bene, que vinha atuando como 
titular, apesar de ser baixinho. “Você entra o 2º 
tempo e vira titular nos próximos jogos”, disse, 
justificando ainda que como não tinha camisa 
reserva de goleiro eu iria vestir uma camisa de 
jogador de linha. Aceitei numa boa.

Só que justamente nesse dia foi tirada uma 
foto da equipe, na qual Bene aparecia “vestido 
de goleiro” e eu como jogador de outra posição. 
O Bene passou a usar essa foto para mostrar 
e se gabar com quem se relacionava que um 
dia “Valter Lenzi foi meu reserva no Juvenil 
Saltense”. Depois cheguei a ficar na reserva numa 
partida da equipe profissional contra o Primavera, 
em Indaiatuba, na qual não cheguei a entrar 

porque o goleiro titular, 
o Vavá, mesmo bastante 
machucado, não deixou o 
gramado, pois seria uma 
temeridade colocar um 
garoto em seu lugar num 
jogo tão importante.

Depois de servir o 
Exército e de me mudar 
para São Paulo, abandonei 
a carreira de jogador e o 
Brasil perdeu um grande 

goleiro (segurem o riso, por favor). Restou 
a satisfação de ter sido pupilo do “Fiolão”, 
que marcou época dirigindo equipes que ele 
defendia como se os jogadores fossem membros 
de sua própria família. Ficou também minha 
satisfação de poder proporcionar ao amigo Bene 
a oportunidade de contar vantagem por ter-me 
colocado na reserva um dia, com a necessária 
ajuda do  técnico“Fiolão”. 

Como um amigo me falou que na última 
Historieta fui fundo demais, desta vez vou pegar 
leve…

Com uma simples e discreta cerimônia, Chico 
Buarque se casou no último sábado. Aliás, se não 
fosse o Diário Oficial e um post do próprio cartório, 
a união passaria despercebida. A noiva Carol 
Proner, que é docente na Universidade 
Federal do RJ, frustrou a expectativa 
de inúmeras fãs que ainda tinham a 
esperança de conquistar o compositor 
dos versos, “E você era a princesa 
que eu fiz coroar/ E era tão linda de 
se admirar que andava nua pelo meu 
país”. 

Antes desse relacionamento, 
Chico namorou a cantora Thaís Gulin, 
que conheceu nos palcos. Assim como 
sua primeira mulher, Marieta Severo.

A lista de relacionamentos 
que surgiram “no palco” é grande. 
Acho que Dalva de Oliveira e 
Herivelto Martins formaram o primeiro grande 
casal da música. O amor, as brigas, os sucessos e 
os fracassos foram muito bem representados na 
minissérie produzida pela TV Globo. Vale a pena 
rever, principalmente pela batalha travada entre 
eles após a separação, descrita nas letras de suas 
músicas.

O produtor musical e compositor de bossas 
como “O Barquinho” (Dia de luz festa de sol/ E 
o barquinho a deslizar/ No macio azul do mar...), 
Ronaldo Bôscoli, tem um respeitado currículo 
amoroso. Para começar, sua primeira mulher foi 
Lila, irmã de Vinícius de Moraes. O casamento não 

O que importa é ouvir a voz do coração
deu certo e o galã deu início a um relacionamento 
com Nara Leão. Porém, durante uma viagem à 
Argentina, culpa do tango ou do vinho, traiu a 
“musa da bossa nova” com a cantora Maysa. Isso 
deu o que falar! Depois do namoro com Maysa e 
várias outras, algumas ao mesmo tempo, Bôscoli se 
casou com ninguém menos que Elis Regina. Esteve 
mais na boca das cantoras do que os microfones de 
gravadora. Brincadeiras à parte, o casamento não 
durou muito, no entanto, o segundo marido de Elis 
também era do meio, Cesar Camargo Mariano, que 
foi seu pianista e arranjador.

A extraordinária Rita Lee vive há 45 anos com 
o instrumentista Roberto de Carvalho, 
juntos já compuseram e produziram 
inúmeros sucessos. Juntos também, 
Baby Consuelo e Pepeu Gomes já 
fizeram o país delirar com os Novos 
Baianos.

Ah, lembra de Jane e Herondy? 
“...Não se vá/ Não me abandone, 
por favor/ Pois sem você vou ficar 
louco…”.

Teve a Lucinha e o Ivan Lins; a 
Amelinha e o Zé Ramalho; o João 
Gilberto e a Astrud, que depois ele a 
trocou pela Miúcha; a galera da Jovem 
Guarda, que ninguém sabia direito 

quem tava pegando quem; a Elba Ramalho e o 
Maurício Mattar; e por aí vai…

Tiveram aqueles que ficaram juntos até o 
fim, como os sertanejos Cascatinha e Inhana e 
os sambistas Cartola e Dona Zica. Tiveram os 
homossexuais também, Ney Matogrosso e Cazuza 
é um bom exemplo. Nossa, falando nisso, como foi 
mesmo aquele caso de polícia que acabou com o 
romance das cantoras Zizi Possi e Angela Ro Ro?

Bom, como já disse Vinicius de Moraes, “Que 
não seja imortal, posto que é chama/ Mas que seja 
infinito enquanto dure”.

*ilustração do artista Bixigão 
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