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Do financiamento no primeiro quadrimestre deste ano,
50% foram destinados a empresas, 33% a pessoas físicas e
17% ao agronegócio. A carteira de crédito do Sicredi atingiu
R$ 5 bilhões em abril para projetos de energia solar. A-10

Crédito estimula
ação sustentável

A Campanha do Agasalho será realizada até o dia 31
de julho. Os interessados em doar podem procurar um dos
pontos de coleta e entregar peças em boas condições de uso.
Mais informações podem obtidas pelo 17-3345-4168. A-04

Campanha do Agasalho
vai até dia 31

De acordo com o especialista em e-commerce (Co-
mércio Eletrônico), Fernando Mansano, o blog é uma das fer-
ramentas mais poderosas do marketing de conteúdo, e por
consequência, no inbound marketing, no qual é conhecido como
marketing de atração. A-05

Criação de blog em
e-commerce é explicada

O Encontro de Ferreomodelismo que reunirá réplicas
em miniatura como trens, carros, cidades, bicicletas, motoci-
cletas, aviões e navios tem entrada gratuita na Estação Cul-
tura, hoje (16) e amanhã (17), das 9h às 17h. A-05

Encontro de Ferreomodelismo
será hoje e amanhã

A Polícia Civil através de agentes da DIG (Delegacia
de Investigações Gerais realizou na noite de terça-feira (12),
uma operação que visou combater a prática de jogos eletrô-
nicos de azar, especialmente aqueles voltados para a prática
do chamado "bingo eletrônico". A-08

Jogos de azar
são combatidos

A pavimentação asfáltica de 5.481,51 metros quadra-
dos, no Distrito Industrial 4 foi comentada pelo diretor de Obras
da Prefeitura, Leonardo Ornelas, no qual afirmou que a obra
vai levar em torno de três meses para ser concluída caso não
houver imprevistos.

O diretor ainda enfatizou que caso não correr contra-
tempo, a Licitação deverá ser aberta após as eleições, e a obra
ser iniciada no primeiro semestre de 2023. Por unanimidade, os
vereadores aprovaram em junho durante sessão ordinária, o
Projeto de Lei do prefeito Lucas Seren, que destina R$ 1 mi-
lhão para contemplar com a construção de guias, sarjetas e
asfalto as Ruas Júlio Marassi e Rafael José de Oliveira. O re-
curso foi obtido através de convênio com o Governo Estadual
denominado Programa Nossa Rua - Pavimento Novo em Ruas
de Terra. A-05

Ruas em Distrito Industrial
serão pavimentadas

Rua Júlio Marassi necessita de revitalização
em sua infraestrutura

O Poço Profundo no Pedro Paschoal está com previ-
são de ser entregue para a comunidade ainda neste mês, caso
não houver imprevistos, segundo o Presidente do Saaeb
Ambiental, Gilmar Feltrim.

A autarquia informou que devido ao prazo de entrega
dos tubos para descida da bomba e montagem da rede até o
resfriador e reservatório, a obra teve um pequeno atraso em
sua entrega e começo de funcionamento para agir na preven-
ção no sentido de sanar transtornos em tempos de estiagem.
Sendo que a mesma tinha previsão para ser inaugurada em
maio.

O presidente da autarquia falou do cenário atual e do
passo seguinte da obra. A montagem das torres de resfriamento
e a instalação da rede adutora de água no trecho do Jardim
Parati, interligando a distribuição de água para a nova estru-
tura foi realizada. A-10

Poço Profundo conta
com previsão de entrega

Montagem dos resfriadores entre
as etapas da reta final da obra

Sergio Luiz Balbi,
captador de recursos do
Hemocentro de Bebedouro,
que fica no Complexo do Hos-
pital Municipal Julia Pinto Cal-
deira, Avenida Raul Furquim,
2010, falou a nossa reportagem
sobre as doações de sangue e
de medula óssea.

Informações para es-

Agente incentiva doações de sangue e de medula

Sergio Luiz Balbi é entrevistado no Programa "Sinta-se à Vontade"

clarecer dúvidas e promover
parcerias com o Hemocentro
podem ser obtidas através do
17- 3342-8817. Ele esteve na
quarta-feira (13) na Folha da
Cidade, oportunidade em que
participou do Programa "Sin-
ta-se à Vontade", que pode ter
a íntegra conferida no perfil
FCTV web no Facebook.

No primeiro semestre
deste ano houve um total de
2.042 bolsas de sangue, sendo
que o Hemocentro tem uma
estimativa de colher 350 men-
salmente, no qual a média vai
dar em torno de 340 em Be-
bedouro, sendo que ainda no
mesmo período houve 236 ca-
dastros de medula, segundo o

agente.
Para receber as doa-

ções de sangue ou cadastrar
medula óssea, o Hemocentro de
Bebedouro atende de terça à
sábado das 7h às 11h30, e duas
vezes por mês realiza coleta
noturna de segunda-feira, sen-
do a próxima na segunda-feira
(18), das 18h às 21h. A-03



São Judas Tadeu
- Hoje, 19h, Missa na Matriz.
- Amanhã, 8h, Missa, Capela de São José. 10h, Missa, Cape-
la São Cristóvão. 17h30, Missa, Capela Sagrada Família. 19h,
Missa, Matriz.
- Segunda, 20h, Grupo de Oração na Matriz.
- Terça, 19h30, Missa na Comunidade São Luiz Gonzaga na
Rua Abílio França Valente, 270, Jardim De Lúcia.
- Quarta, 19h30, Missa na Matriz de São Judas Tadeu, 1º Dia
do Tríduo de Nossa Senhora do Carmo.
- Quinta, 14h às 17h, Exposição e Adoração ao Santíssimo
Sacramento, Matriz.
- Sexta, 19h30, Missa na Capela São Cristóvão, 1º Dia do
Tríduo.
São Pedro Claver
- Hoje, 18h, Missa, Matriz. Missa, Capela Santo Expedito,
19h30.
- Amanhã, 8h, Capela São Sebastião. 19h, Missa, Matriz.
Sagrado Coração de Jesus
- Hoje, Missa, 19h, Matriz e Capela Andes.
- Amanhã, Missa 7h30 e 19h, Matriz. 9h, Capela União.
- Terça, Missa, 6h30 e 19h30, Matriz
- Quarta até sexta, Missa, 6h30, Matriz.
Santo Inácio de Loyola
- Hoje, 18h, Missa na Matriz. 19h15, Missa na Comunidade
São José Operário.
- Amanhã, 8h e 19h, Missa, Matriz. 9h15, Missa na Comuni-
dade Guadalupe. 18h, Missa na Comunidade Santa Luzia.
- Terça, 19h30, Missa na Comunidade Santa Terezinha.
- Quinta-feira, 18h, Adoração. 19h, Missa, Matriz.
- Sexta, 19h30, Missa, Matriz.
Nossa Senhora Aparecida
- 17h, Missa na São Benedito. 19h30, Missa, Matriz.
- Amanhã, 8h e 19h, Missa, Matriz. 10h, Missa, Cristo Rei.
17h, Missa, Santo Antônio. 20h, Grupo de Oração para Jo-
vens no salão paroquial, Matriz.
- Segunda, 19h30, Terço dos Homens, Matriz.
- Terça, 9h, Momento de Oração: "Cenáculo de Amor", Ma-
triz. 18h30, Missa, Vila Vicentina.
- Quarta, 19h, Novena Perpétua do Perpétuo Socorro. 19h30,
Missa, Matriz.
- Quinta, 9h, Momento de Oração: "Cenáculo de Amor",
Matriz. 19h30, Missa, Matriz.
- Todos os dias, 3h e às 15h Terço da Misericórdia.
- SOS Oração, Segunda, 8h às 10h e das 15h às 16h. Terça,
20h às 21h (para casais). E sexta, 8h30 às 9h30.
São João Batista
- Hoje, 17h, Missa, Santa Terezinha. 19h, Missa, Matriz.
- Amanhã, 8h, Missa, Nossa Senhora das Graças. 10h e 18h,
Missa, Matriz.
- Segunda, 12, Missa, Matriz. 18h, Missa, Capela da Paz,
Cemitério.
- Terça a sexta, 12h, Missa, Matriz.
Santo Antonio de Sant´Anna Galvão
- Hoje, 9h às 11h, Atendimento de Confissões. 19h, Missa,
ambas na Matriz.
- Amanhã, 9h e 19h, Missa, Matriz.
- Terça e sexta, 19, Missa, Matriz.
- Quarta, 19h, Missa. 19h30, Terço das Famílias, Matriz.
- Quinta, 15h as 17h, Exposição do Santíssimo Sacramento e
Atendimento de Confissões.
Obs: A programação solicitada pela Folha da Cidade, é
divulgada conforme o retorno das Secretarias Paroqui-
ais.

A - 02 FOLHA DA CIDADE - 16 DE JULHO DE 2022

Editorial

FalecimentosFalecimentos

A Folha da Cidade é uma publicação semanal (sábados) da GRÁFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME
Rua Oscar Werneck, 930 - Centro - Fone (17) 3342-7777 - Bebedouro - SP - E-mail: folhadacidade@terra.com.br

CNPJ 03.542.169/0001-61 - Inscrição Estadual 210.111837117
Jornalista Responsável: Guilherme Boscolo da Silva - MTB 0.064.942

Tiragem: 2.000 exemplares
Os artigos assinados não refletem necessariamente a linha editorial do jornal, sendo de responsabilidade de seus autores

Dia 09/07/2022
Faleceu Alice Pereira Bezerra de Oliveira com 84 anos
Viúva de Rafael José de Oliveira
Mãe de: Lidia, Leide Maria, Lucelana, Carlos, Daniel, Silvelena,
Edson, Valmir, Lucinéia, Rafael Junior e Marcio
Morava na Rua Dr. Brandão Veras, 2356 - Jd. Talarico
Dia 09/07/2022
Faleceu Humberto Alves Mota com 45 anos
Solteiro
Filho de: Armindo Penha Alves Mota e Regina Celi Guariglia
Mota
Morava na Rua Jesus Vicente Conde, 796 - Jd. Centenário
Dia 11/07/2022
Faleceu Ismael Batista de Queiroz com 92 anos
Viúvo de Dejanira Moraes de Queiroz
Pai de: Osterno (in memoriam), Sonia Maria, Antonio Roberto,
José Donizete e Maria Gorete
Morava na Rua Dante Cassano, 178 - Resid. Santaella
Dia 11/07/2022
Faleceu Geralda Margarida da Silva Sampaio com 91 anos

Horário de Missas e GruposHorário de Missas e Grupos

Por mais que seres
humanos não sejam perfeitos,
sendo que nenhum é Deus.
Ser decente ou não vai de
cada pessoa, independente de
potencial e limite. Inclusive no
cenário político com e sem
ano eleitoral.

Ao considerarmos
que vamos as urnas em outu-
bro. A necessidade de ter
atenção constante e boa me-
mória vai ser imprescindível
na hora da votação. Em re-
sumo vidas estão e estarão em
jogo. Assim como enfatiza-
mos em outra ocasião, pro-
postas e promessas tem dife-
rença. Evitar confusão e sa-
ber o que viável dentro de
cada realidade é uma ques-

Equilíbrio no discurso e na postura
tão de discernimento dos can-
didatos como também dos elei-
tores.

No que tange ao aten-
dimento é essencial comparar
se continua o mesmo ou não.
Longe de generalizar, a maio-
ria muda. Sendo uma conduta
mais adequada agora, e estú-
pida depois. Independente de
pedidos serem atendidos ou
não, o respeito e a transparên-
cia têm que ser exclusividade
na fala e na ação.

Comemorar e home-
nagear pode ser sinônimo de
diversão e gratidão. O que é
necessário em qualquer área
da vida. Entretanto, não pode
e nem deve servir como es-

tratégia de estelionato eleito-
ral, no qual a política de pão e
circo seja predominante, e a
ascensão social do ser huma-
no cada vez mais inviável.
Nada contra o bairro e a mar-
ca, porém, união em Bebedou-
ro não pode ficar limitada em
nome de bairro e açúcar.

Seja qual grupo políti-
co que ficar ou entrar no po-
der na esfera estadual e fede-
ral, o equilíbrio entre discurso
e postura são ferramentas im-
prescindíveis para o progres-
so do município, estado e país,
inclusive, mundo. Como diz na
música Mentirinhas da
Chiquititas. "Não me diga
mentirinhas, dói demais". Ou

seja, discurso e postura men-
tirosa apenas proporciona re-
gresso, principalmente para o
emissor das mentiras. E mes-
mo que seja o último lesado,
o tombo de quem mentiu tor-
na-se irreversível.

O equilíbrio no dis-
curso e na postura deixa um
legado positivo e sustentável
em qualquer área da vida. E
no cenário político não é di-
ferente. Dentro e fora de
Bebedouro, independente de
quem quer que seja, parabe-
nizamos e agradecemos
quem pensou e agiu coletiva-
mente. Lamentamos e repu-
diamos quem pensou e agiu
apenas individualmente.

Em julho tem os Dias
da Liberdade de Pensamento
e do Combate contra o Tráfi-
co de Pessoas. Entre erros e
acertos, não existe 100% de
igualdade no jeito de enxergar,
escutar, pensar, falar e fazer.
Sendo assim, o ser humano
tem o livre arbítrio para fazer
escolhas e arcar com conse-
quências. Seja qual for a área
da vida.

Liberdade e libertina-
gem são conceitos e procedi-
mentos distintos. Em resumo,
o primeiro é benéfico, e o se-
gundo, maléfico. Em nível in-
dividual e coletivo, o respeito
tem que ter voz, vez, tempo e
espaço em qualquer cenário.

Liberdade de pensamento
Do contrário, a liberdade de
pensamento deixa de ser co-
locada em prática, e o tráfico
de seres humanos estraga a
dignidade de qualquer pessoa,
sendo que qualquer tipo de
escravidão impossibilita a qua-
lidade de vida em todos os sen-
tidos.

No caso de não con-
cordar com o estilo de vida
alheio. Oriente, se por ventu-
ra tiver abertura. Intervenha
como forma de prevenção para
evitar prejuízo. Infernizar ou-
tra pessoa pode e deve estar
fora de cogitação, independen-
te de data, hora, local, pessoa
e situação.

Qualidades e defeitos

a parte, cada ser humano é um
universo. Não atoa são vários
mundos dentro de um mesmo
mundo. Viver, conviver e so-
breviver pacificamente neces-
sita de empatia. Respeitar a
liberdade de pensamento e
combater o tráfico de pessoas
é uma excelente alternativa, na
qual a vida tem que ser pre-
servada em qualquer circuns-
tância.

Cada pessoa tem seu
gosto como também contas
para pagar, e problemas para
resolver. Portanto, é necessá-
rio compreender as limitações
e potenciais em nível individu-
al e coletivo para que nenhum
tipo de estupidez venha a ter o

ar da graça, que na verdade
não tem graça. Desrespeitar
o pensamento e promover o
tráfico alheio apenas demons-
tra faltar de amor coletivo, in-
clusive, próprio.

Por mais que a
pandemia não tenha acabado,
e que infelizmente ainda exis-
tem guerras de vários tipos na
vida. Insistimos e persistimos
em afirmar que um mundo
melhor depende apenas de
seres humanos melhores. As-
sim o lado profissional, social,
ambiental, animal e econômi-
co vai passar a ter dias me-
lhores. Entre os quais com li-
berdade de pensamento e sem
tráfico de pessoas.

ATENÇÃO!!!

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

O Instituto Sonho Vivo de Bebedouro/SP, abriu Edital
de Chamamento Público de recrutamento e seleção de pes-
soal, para a contratação de profissionais e estudantes de
Educação Física. Os aprovados vão atuar na execução do
Núcleo do Programa Seleções do Futuro, do Ministério da
Cidadania, na cidade de Bebedouro.

O projeto Seleções do Futuro, Núcleo Bebedouro, é
um projeto educativo e social que irá proporcionar aulas de
futebol para 300 alunos de Bebedouro no contra turno esco-
lar, com o fornecimento de material esportivo, uniformes, chu-
teiras, bolas, etc.

As vagas abertas são para o cargo de Monitor de
Esportes e para Coordenador Técnico e Pedagógico.

As inscrições serão realizadas pelo e-mail:
institutosonhovivo@gmail.com no período de 13/07 até 22/
07/2022.

Segue anexo o edital completo para maiores informa-
ções:

https://www.facebook.com/Instituto-SONHO-VIVO-
109325335181800

Viúva de Rubéns Sampaio
Mãe de: Jair, Maria Eunice (in memoriam)
Morava na Rua Natal Butião, 290 - Jd. Ciranda
Dia 11/07/2022
Faleceu Guilherme de Araujo com 93 anos (ex-proprietário
da banca do Jd. Paraíso)
Casado com Carmen Assunta Rossi de Araujo
Pai de: Alessandra e Andrea
Morava na Rua Piauí - Jd. Casagrande
Dia 14/07/2022
Faleceu Maria de Lourdes Lopes Mathias com 86 anos
Viúva de José Benedito Mathias
Pai de: Luiz Ricardo, José Edson, Maria Claudia, José Benedi-
to, Paulo Eduardo (in memoriam) e Carlos Roberto (in
memoriam)
Morava na Av. Prefeito Pedro Paschoal, 1352 - Jd. Ciranda
Obs.: As informações foram enviadas à  redação da Folha
da Cidade pela  Funerária  Ressurreição (17) 3342-7203,
Funerária Bebedouro (17) 3343-8893 e Funerária São João
(17) 3342-5771

Assinatura Anual R$ 130,00  - 50 exemplares (para Bebedouro)
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Sergio Luiz Balbi,
captador de recursos do He-
mocentro de Bebedouro, que
fica no Complexo do Hospital
Municipal Julia Pinto Caldei-
ra, Avenida Raul Furquim,
2010, falou a nossa reportagem
sobre as doações de sangue e
de medula óssea.

Informações para es-
clarecer dúvidas e promover
parcerias com o Hemocentro
podem ser obtidas através do
17- 3342-8817. Ele esteve na
quarta-feira (13) na Folha da
Cidade, oportunidade em que
participou do Programa "Sin-
ta-se à Vontade", que pode ter
a íntegra conferida no perfil
FCTV web no Facebook.
"Agradeço a oportunidade em
estar divulgando as necessida-
des do Hemocentro aqui em
Bebedouro. É um trabalho
muito árduo conseguir os doa-
dores de sangue para quando
os hospitais necessitarem ter-
mos a matéria para estar for-
necendo a eles", comentou
Sergio.

No primeiro semestre
deste ano houve um total de
2.042 bolsas de sangue, sendo
que o Hemocentro tem uma
estimativa de colher 350 men-
salmente, no qual a média vai
dar em torno de 340 em Be-
bedouro, segundo o agente.
"Está com uma média boa em

Bebedouro. O Hemocentro
em conjunto no total está um
pouco defasado. Estamos tra-
balhando no limite. Quanto a
medula fazemos o cadastro,
tipagem das amostras e enca-
minha para o Instituto Nacio-
nal do Câncer. Tem cum ór-
gão chamado Redome, Regis-
tro de Doadores de Medula.
A parte de transplante fica a
critério deles, e a gente não
tem essas informações (quan-
tidade de doações de medula).
No primeiro semestre de 2022
houve 236 cadastros junto com
as amostras. Fazemos um ca-
dastro da pessoa interessada
em doar a medula, colhe 5 ml
de sangue para fazer a tipa-
gem. Mandamos para o He-
mocentro em Ribeirão Preto,
que é a nossa Central. Eles
fazem a tipagem, coloca no
sistema e encaminha para o
Redome, que é ligado direta-
mente ao Ministério da Saúde
que fica sediado no Rio de Ja-
neiro faz a pesquisa para sa-
ber se tem doador compatível
que possa estar recebendo a
medula. A medula tem que ser
compatível. Quando o Redome
rastreia se tem alguém com a
medula compatível, liga para a
pessoa, confirma se realmen-
te quer ser doadora de medu-
la, orienta voltar em nossa uni-
dade, colhemos novamente

mais 5 ml de sangue, encami-
nha direto para o Redome, que
analisa novamente para veri-
ficar a compatibilidade da me-
dula. Tem que ser igualzinho
não pode ser nada diferente.
Doação de sangue são vários
tipos sanguíneos, e alguns ser-
vem para outros. Se não tiver
disponibilidade de tipo sanguí-
neo na hora pode ser forneci-
do outro como por exemplo O
negativo que é universal".

O Hemocentro como
sede em Ribeirão Preto aten-
de toda a região norte de São
Paulo que vai de Franca até
Presidente Prudente, Votupo-
ranga e Araçatuba. O Hemo-
centro de Bebedouro não aten-
de apenas os Hospitais de
Bebedouro. Atende Viradouro,
Terra Roxa, Monte Azul
Paulista e Pirangi. Fora outras
cidades que não tem Hospital
e são atendidas aqui no Julia
Pinto Caldeira como Taiuva,
Taiaçu, Vista Alegre do Alto.

Para receber as doa-
ções de sangue ou cadastrar
medula óssea, o Hemocentro
de Bebedouro atende de ter-
ça à sábado das 7h às 11h30,
e duas vezes por mês realiza
coleta noturna de segunda-fei-
ra, sendo a próxima na segun-
da-feira (18), das 18h às 21h.
As emergências são atendidas
24h, no qual conta com equipe

de plantão.
Entre alguns critérios

para doar sangue estão apre-
sentar documento com foto,
evitar o uso de bebidas alcoó-
licas nas últimas 12 horas, evi-
tar o jejum e fazer refeições
leves e não gordurosas, ter
entre 18 e 69 anos, e estar com
boa saúde sem ter gripe, res-
friado, diarreia ou alergias, e
sem feridas ou machucados na
boca e no corpo. Os interva-
los entre as doações, mulhe-
res 90 dias, três doações anu-
ais, e homens 60 dias, quatro
doações anuais.

Caso a pessoa seja

selecionada para doação de
medula, ela é convidada a com-
parecer no Hemocentro para
confirmar a sua disposição em
doar e completar os exames
clínicos e laboratoriais para
avaliar o seu estado de saúde
atual incluindo testes para
detecção de doenças infecto-
contagiosas. É necessário ter
entre 18 e 34 anos para se
cadastrar como doador sem
antecedentes de câncer e es-
tar em bom estado de saúde,
apresentar RG. E se tiver Car-
tão do SUS também apresen-
tar.

O transplante de me-
dula óssea é um procedimen-
to médico com o objetivo de
recuperar as funções da me-
dula óssea de uma pessoa do-
ente por meio da infusão de
células-tronco hematopoéti-
cas, que são células-tronco
responsáveis pela manutenção
da produção dos diversos tipos
de células sanguíneas, como
as hemácias, os granulócitos,
os linfócitos, os monócitos e os
megacariócitos (de onde se
originam as plaquetas), na qual
retirada de um doador saudá-
vel.

Sergio Luiz Balbi após entrevista cedida na Folha da Cidade

Agente explana sobre doações e cadastros

A varredura epidemio-
lógica da Secretaria de Saú-
de, por meio da Vigilância
Epidemiológica passará mais
uma vez na região norte. A
força-tarefa acontece hoje
(16) nos bairros Primavera,
Moria, Rassin Dib, Vale do Sol
e São Fernando, das 07h às
14h.

A varredura epidemio-
lógica é a retirada de recipi-
entes que acumulam água,
entre outras ações estão
nebulização, coleta de entu-
lhos, limpeza de boca de lobo
e a fiscalização em terrenos
com mato alto. "É importante

Ações contra a dengue voltam ao setor norte

Nebulização está entre as ações da força tarefa contra a dengue

que as famílias se organizem
para atender os agentes de
endemias. Precisamos muito
da ajuda de toda a população.
Fica o alerta para a população
em relação aos cuidados com
a prevenção. Temos que ter
uma preocupação com os pa-
cientes que são suspeitos da
doença", reforçou a coordena-
dora da Vigilância de Vetores
e Zoonoses, Regina Melanda.

O setor de Vetores e
Zoonoses, agentes comunitá-
rios de saúde e equipe da Es-
tratégia de Saúde da Família
estão intensificando por toda
a cidade os trabalhos de elimi-

nação dos criadouros do mos-
quito Aedes Aegypti e orien-
tação à população. "Solicita-
mos que a população colabo-
re com nossos agentes permi-
tindo as visitas nas casas, com
objetivo de manter a Saúde
Pública para que a doença não
se prolifere", afirmou Thaís
Martins Teixeira, coordenado-
ra da Vigilância Epidemioló-
gica.

Em nível de preven-
ção os profissionais do ramo
sugerem medidas como não
deixar água parada em ne-
nhum lugar; manter a caixa
d'água limpa e tampada, dei-

xar as lixeiras tampadas; guar-
dar as garrafas de cabeça para
baixo; não jogar lixo em terre-
nos baldios; colocar areia nos
pratinhos dos vasos; guardar
pneus em lugares cobertos;
manter lajes e calhas limpas
para não acumular água; utili-
zar cloro e manter sempre a
manutenção de piscinas. "De-
vemos redobrar a atenção no
combate à dengue. A prefei-
tura está fazendo a sua parte
e precisamos que a população
também faça a sua", concluiu
a secretária de Saúde, Silvéria
Larêdo.

O munícipe Flavio
Aparecido da Silva, 38 anos,
perdeu a vida em colisão tra-
seira com caminhão pela Ro-
dovia Brigadeiro Faria Lima,
km 363 sentido sul em
Taquaral. Ocasião em que o
Corpo de Bombeiros o retirou
das ferragens da carreta na
madrugada de ontem (15).

O motivo da colisão
não foi informado até o fecha-
mento da edição. Tanto no
acidente quanto no homicídio
em Colina, a Folha da Cidade
externa seus sentimentos aos
familiares e amigos.

Em entrevista cedida
para a Folha da Cidade na ma-

Mortes na região repercutem na cidade
nhã de ontem, o Corpo de
Bombeiros afirmou que a víti-
ma foi entregue a UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento)
do Hospital Municipal Julia
Pinto Caldeira com vida.

Independente da cau-
sa do acidente, entre algumas
dicas de direção defensiva de
veículos pesados estão cuida-
dos na ultrapassagem, respei-
tar sinalização e limites de ve-
locidade, monitorar o peso do
veículo, evitar distrações no
celular e rádio, redobrar a
atenção em trechos urbanos,
postura no volante, uso do cin-
to de segurança, e ter noção
do tamanho do veículo.

Outra dica dos espe-
cialistas no assunto, é a neces-
sidade de um bom descanso.
Ou seja, um sono adequado.

Homicídio - Na saí-
da da Festa do Cavalo em
Colina no sábado (9), um ho-
mem de 45 anos foi morto com
ao menos cinco tiros na cabe-
ça, no qual foi abordado quan-
do entrava no carro que esta-
va estacionado pela Avenida
Rui Barbosa, de acordo com
a Polícia Militar, que ainda
enfatizou que o suspeito não
foi identificado, e o caso se-
gue sendo investigado pela
Polícia Civil no sentido de apu-
rar o motivo. Atendimento do Corpo de Bombeiros pela Rodovia Brigadeiro Faria Lima
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O FSS (Fundo Social
de Solidariedade) recebeu na
sexta-feira (8), 1000 coberto-
res da empresa Bevale, além
de peças de roupas do Depar-
tamento de Promoção e As-
sistência Social. A ação fez
parte da Campanha do Aga-
salho "Roupa boa a gente doa".

A Campanha do Aga-
salho será realizada até o dia
31 de julho. Os interessados
em doar podem procurar um
dos pontos de coleta e entre-
gar peças em boas condições
de uso. "Ainda dá tempo para
ajudar quem necessita. As

Fundo Social recebe doações de campanha
doações já estão auxiliando mui-
tas famílias carentes. Contamos
com o carinho da população
para aquecer o inverno de cri-
anças, adultos e idosos", disse
a presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Cristiane Seren.

A Defesa Civil de Be-
bedouro na quarta-feira (06)
recebeu a doação de 200 no-
vos cobertores. "Só temos a
agradecer todo o apoio de to-
dos. Não importa o quanto a
pessoa doe, o importante é que
as roupas ou cobertores este-
jam em bom estado, já que
serão de grande utilidade para

alguém que realmente esteja
necessitado", observou a pre-
sidente.

Os pontos de coleta
são Fundo Social de Solidarie-
dade, Coocresb, Tiro de Guer-
ra, Polícia Militar, Guarda Ci-
vil Municipal, Corpo de Bom-
beiros, Promoção Social, Su-
permercados Savegnago,
Iquegami, Sesé, Compre Bem,
Imesb, Colégio Convívio, Es-
cola Paideia, Delta, Tebe e
Senac. Mais informações po-
dem obtidas pelo 17-3345-
4168. "Estamos conseguindo
arrecadar e distribuir muitas

peças em todos os setores da
cidade. A população de Bebe-
douro é solidária e está cola-
borando bastante".

O Fundo Social de
Solidariedade tem como obje-
tivo desenvolver projetos so-
ciais, campanhas, cursos, par-
cerias e eventos para melho-
rar a qualidade de vida dos
segmentos mais carentes da
população. Endereço, Praça
José Stamato Sobrinho, 45
(Paço Municipal), Centro. Te-
lefone, 17-3345-9162. Horário
de atendimento, segunda à
sexta das 11h às 16h.

Antes das distribuições, doações arrecadadas com Cristiane
Seren e Diretora da Promoção e Assistência Social, Elaine Lucas

No último dia 28, o
Rotary Club Solidariedade pro-
moveu a Cerimônia de Posse
da gestão 2022/2023, que pas-
sa a ter como Presidente José
Abrão Neto, no qual sua es-
posa Maria das Graças Gera
Abrão pelo mesmo período
assume a presidência da Casa
da Amizade

O Conselho Diretor
ficou composto pelos mem-
bros Valter da Cunha Stamato
Filho (Vice Presidente), João
Carlos Bordonal (1° Secretá-
rio), Paulo Henrique Ribeiro de
Souza (2° Secretário), João
Carlos Bertolino (1° Tesourei-
ro), Sérgio de Jesus Marangoni
(2° Tesoureiro e Diretor de
Patrimônio), Edilson Santos
(1° Protocolo), Paulo Henrique
Ribeiro de Souza (2° Protoco-
lo), Sérgio Luiz Zaqueto
(Companheirismo), Carlos
Alberto Sproni (DQA - De-
senvolvimento Quadro Asso-
ciativo), Sérgio Luiz Viganó
(Fundação Rotária), Nasser

José Delgado Abdala (Ima-
gem Pública), Giovani Mariano
(Intercâmbio de Jovens), e
William Nischida (Projetos
Humanitários e Meio Ambien-
te). E ainda sem cargos os re-
centemente empossados Ivan
Santos Martinez, Manoel
Vasco e Antonio Canoas. "As-
sumir a presidência foi a mi-
nha vez de representar o clu-
be apenas na hierarquia, por-
que trabalhamos todos em con-
junto sem distinção de cargos
e de mãos dadas para única
finalidade que é servir ao pró-
ximo. O trabalho tem que ser
em equipe. Sem a qual não se
consegue viabilizar os projetos,
e felizmente a nossa equipe é
ótima", considerou José Abrão.

O presidente destacou
a relevância de projetos co-
nhecidos no município como
"Passeio Ciclístico", "Porco a
Paraguaia", "Boi no Rolete",
"Natal sem fome" e "Melhor
aluno universitário". "São pro-
jetos para arrecadação de fun-

dos com a finalidade social de
atendermos as entidades mais
necessitadas. O nosso banco
de aparelhos ortopédicos e a
nossa destinação de parte da
arrecadação para a Fundação
Rotária. Em todos nossos pro-
jetos temos a colaboração da
Casa da Amizade".

Ele agradeceu o espa-
ço cedido pela Folha da Cida-
de, na qual externamos a nos-
sa gratidão e desejamos suces-
so nas ações da sua gestão.
"Temos ainda o projeto "Tro-
cando conhecimentos". Pedi-
mos doações de livros e colo-
camos em nossas bancas.
Uma na rodoviária e outra na
sede do Rotary. Estão à dis-
posição da população para
pegarem, ler e devolver ou
passar para outras pessoas,
estimulando assim a leitura".

Casa da Amizade -
Fica na Praça 9 de julho, 121,
Centro. "Nossas reuniões são
feitas às terças-feiras, mensal-
mente. Mas geralmente faze-

mos em nossas casas, confor-
me a disponibilidade de cada
uma (integrante). Espero cum-
prir as metas que nos são dis-
tribuídas pela governadoria e
continuar com nossos projetos.
Ajudar as entidades de idosos,
infantis e albergues. Temos
também um compromisso com
a Pastoral da Criança São
Judas Tadeu, que fazemos já
há alguns anos. Temos uma
meta a qual destinamos uma
parte de nossa arrecadação
para a Fundação Rotária, do-
armos fundos para combater
a Poliomielite no Mundo", ob-
servou Maria.

Segundo Maria, a im-
portância do trabalho em equi-
pe e sociedade tem muito va-
lor. "Porque com essa união
conseguimos angariar fundos
para podermos custear nossos
projetos. Minhas companhei-
ras da Casa da Amizade são
prestativas e incansáveis, sem-
pre prontas a darem o melhor

de si. Temos uma união e um
companheirismo tão forte que
transforma nossos trabalhos
em momentos de prazer e ale-
gria".

Assim como o esposo,
ela reconheceu o trabalho da
Imprensa. "Decidi enfrentar
esse desafio para apoiar meu
esposo. Pois já faz quase 40
anos fazemos parte do Rotary,

antes em Terra Roxa e agora
em Bebedouro. Não podería-
mos deixar de nesse momen-
to darmos a nossa contribui-
ção nessa Instituição tão no-
bre, e que temos orgulho de
fazer parte. Como sempre
digo somos uma família. Pre-
cisamos continuar nossa mis-
são em ajudar ao próximo sem-
pre".

José Abrão e Maria das Graças ao assumir
as suas respectivas presidências

Gestão do Rotary Solidariedade é apresentada

No último dia 7, Ma-
ria Cristina Terra Peres assu-
miu a presidência do Rotary
Club Bebedouro. Evento que
teve a primeira visita oficial do
Governador Distrital Vicente
Gonçalves Martins Junior, e
sua esposa Renata Ferreira da
Silva, Coordenadora Distrital
das Casas da Amizade.

O mandato de Maria
é por um ano, sendo o ano
rotário de Julho a Julho. A
vice-presidente é Silvia Hele-
na Betanho; secretária Maria
Luisa Perri Esteves; tesourei-
ro João Luis Armelim Gomes;
2° tesoureiro José Ercilio

Rotary Club tem mulher como presidente pela 1ª vez
Tremonte; protocolo Cássio
Aparecido Faccio; Comissão
DQA - Desenvolvimento Qua-
dro Associativo, Ricardo
Aratangy, Ricardo Cardoso,
José Oliveira e Antonio
Haroldo. Fundação Rotária,
Luis Carlos Betanho, Lucas
Freire, João Luis Armelim
Gomes e Tomás Ferreira.
YEP/Juventude, Cheuli Chiu
de Lima, Renan Costa da Cu-
nha e Cássio Faccio. Comis-
são de Projetos Humanitários,
Amarildo de Oliveira e Silvia
Betanho. "O Rotary Clube
Bebedouro vai completar 87
anos neste 2022. Sou a primei-

ra mulher a assumir a presi-
dência do Rotary Clube Bebe-
douro. O Rotary já recebe
mulheres no seu quadro
associativo desde 1990. O
Rotary Clube Internacional
neste ano também está com
uma mulher pela primeira vez,
Jeniffer Jones, com o lema
Imagina o Rotary", comentou
Maria.

Em sua gestão Maria
espera concretizar projetos em
prol da comunidade Bebedou-
rense. "Mas sempre visando
companheirismo entre nós
rotarianos para que possamos
realizar grandes ações. O

Rotary Clube Bebedouro com
as esperanças renovadas e vi-
vendo uma nova etapa, depo-
sitou a confiança em mim para
realizar sonhos e objetivos que
devemos alcançar. Eu como a
primeira mulher a ocupar esse
posto neste tradicional Clube,
e que mais uma vez se mos-
trou aberto a diversidade de
pensamento, idade, cultura,
gênero, profissão, e isto é a
nossa grande vantagem para
conseguir fazer algo para tor-
nar o mundo melhor. Também
tivemos mais uma companhei-
ra Ana Helena Lopes, a tomar
posse em nosso clube. Na vi-

sita oficial do governador
distrital fizemos uma visita à

creche Lourenço Santin, nos-
so projeto permanente".

Maria Cristina Terra Peres, primeira mulher
que assume o Rotary Club Bebedouro
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Serviços Diversos

O Encontro de Fer-
reomodelismo será promovido
pela ABF (Associação Bebe-
dourense de Ferreomodelismo)
em parceria com a Prefeitura,
e reunirá réplicas em miniatu-
ra como trens, carros, cidades,
bicicletas, motocicletas, aviões
e navios. O evento tem entra-
da gratuita na Estação Cultu-
ra, hoje (16) e amanhã (17),
das 9h às 17h.

A 17ª edição conta
com a presença de exposito-
res de várias cidades. O pú-
blico irá prestigiar toda a
criatividade nas maquetes de

Encontro de Ferreomodelismo movimenta a cidade
diversos tamanhos e terá aces-
so ao Museu do Ferroviário,
brinquedos antigos, exposição
de bicicletas antigas, serviço
de restaurante e exposição de
Carros Antigos do grupo Es-
plendor. "Evento de fundamen-
tal importância. Foi sucesso
quando realizado na pós
pandemia. Muitas pessoas es-
tiveram na cidade, principal-
mente expositores. Veio um
público da região muito gran-
de. Ações como essa para o
Turismo são exemplos de su-
cesso. Vejo que já é um even-

to consolidado. As pessoas
gostam e participam. Isso para
a cidade de Bebedouro é mui-
to importante. Vamos trazer
público de fora, não somente
expositores que vão estar aqui
e ocupar vagas de hotéis e fa-
zer refeições em restaurantes,
bares e choperias. Aquece
economia e movimenta a ci-
dade. E acima de tudo passa-
mos a oferecer programação
cultural bem interessante onde
as pessoas vão poder ver
exemplares, onde coleciona-
dores vão fazer suas maque-

tes. Agradeço toda diretoria da
ABF por continuar investindo
em um evento como esse.
Aproveito e deixo o convite
para que as pessoas compa-
reçam para podermos gerar o
Turismo", disse Marcus Lu-
cius, coordenador municipal
de Turismo. "É um hobby que
busca reproduzir o mais pró-
ximo possível da realidade,
com detalhes artesanais que
chamam a atenção. A entrada
é gratuita. Vale a pena conhe-
cer", completou Glauco Car-
valho, diretor de Cultura. Criatividade como característica na exposição de miniaturas

A pavimentação as-
fáltica de 5.481,51 metros qua-
drados, no Distrito Industrial 4
foi comentada pelo diretor de
Obras da Prefeitura, Leonar-
do Ornelas, no qual afirmou
que a obra vai levar em torno
de três meses para ser con-
cluída caso não houver impre-
vistos.

O diretor ainda en-
fatizou que caso não correr
contratempo, a Licitação de-
verá ser aberta após as elei-
ções, e a obra ser iniciada no
primeiro semestre de 2023.
Por unanimidade, os vereado-
res aprovaram em junho du-
rante sessão ordinária, o Pro-
jeto de Lei do prefeito Lucas
Seren que destina R$ 1 milhão
para contemplar com a cons-
trução de guias, sarjetas e as-

Distrito Industrial 4 terá infraestrutura revitalizada
falto as Ruas Júlio Marassi e
Rafael José de Oliveira. O re-
curso foi obtido através de
convênio com o Governo de
São Paulo, denominado Pro-
grama Nossa Rua - Pavimen-
to Novo em Ruas de Terra.
"Melhor conforto e fluxo de
veículo. Uma via deteriorada
após corrigido o pavimento
trás maior segurança para
quem transita pelo local. É uma
evolução para os locais que
vão ter via melhor e moderna
Graças a Deus. Isso é fantás-
tico e estamos conseguindo
trabalhar bastante para buscar-
mos resolver os problemas. Só
temos a agradecer", conside-
rou Leonardo.

Entre algumas atribui-
ções do Departamento de Pla-
nejamento, Desenvolvimento

Urbano e Obras da Prefeitura
consistem o cadastramento
das fontes de recursos e co-
ordenação de preparação de
projetos de captação desses
recursos com Ministérios e
Estado; Elaboração, acompa-
nhamento e atualização do Pla-
no Diretor e de suas Normas
Urbanísticas para o Município,
especialmente as referentes a
desenho urbano, zoneamento,
estrutura viária, obras, edi-
ficações e posturas; Fiscaliza-
ção do parcelamento do solo
urbano, construções particula-
res e posturas municipais, de
acordo com as normas muni-
cipais em vigor; Execução de
trabalhos topográficos destina-
dos ao Departamento e atua-
lização cadastral; Elaboração
de projetos das obras públicas

municipais e dos respectivos
orçamentos, bem como o
acompanhamento e execução;
Acompanhamento, controle e
fiscalização das obras públicas
contratadas a terceiros; e
Gerenciar os Convênios do
Município.

Vale lembrar que re-
clamações em nível poeira,
lama, sujeira, lixo, entulho, ris-
co de acidentes e água para-
da continuam. Em resumo tudo
consiste entre a competência
da gestão pública e da educa-
ção da população. "Produzi-
mos diariamente diversos pro-
jetos de infraestrutura como
recapeamento, capeamento,
drenagem, etc. Analisamos di-
versos problemas existentes
na cidade e estudamos formas
de resolve-los. Todos esses

trabalhos são realizados diari-
amente, analisando as neces-
sidades da população visando
a busca de verbas analisando

as necessidades da população
para buscar recursos no Go-
verno Estadual e Federal", fi-
nalizou Leonardo.

Água parada e poeira levantada
pela Rua Rafael José de Oliveira

De acordo com o es-
pecialista em e-commerce
(Comércio Eletrônico), Fer-
nando Mansano, o blog é uma
das ferramentas mais podero-
sas do marketing de conteú-

Especialista explica como criar blog no e-commerce

do, e por consequência, no
inbound marketing, no qual é
conhecido como marketing de
atração.

Para criar um blog
para e-commerce é importan-

te contar com apoio especi-
alizado para desenvolver uma
estratégia coerente com a sua
empresa, segundo Fernando.
"Apesar de muitas pessoas
acreditarem que é obsoleto, é
através dessa página que mui-
tos clientes acessam seu con-
teúdo e são atraídos para a
compra. Conhecer as estraté-
gias de inbound marketing
para e-commerce é muito im-
portante para atrair seu públi-
co-alvo e construir sua autori-
dade no mercado", afirmou
Fernando.

Além da necessidade
de escolher uma plataforma de
qualidade, ele enfatizou ser
necessário aplicar identidade
visual da empresa, apostar no
SEO, produzir conteúdo de
qualidade e compartilhar nas
redes sociais e no e-mail

marketing no sentido de impul-
sionar o negócio.  "O inbound
marketing também é conheci-
do como marketing de atra-
ção. Ou seja, trata-se das es-
tratégias utilizadas para atrair
os clientes para visitar e se
relacionar com uma marca,
seus produtos, serviços e con-
teúdo. Independentemente do
tamanho ou nicho do e-
commerce, é muito importante
que essas estratégias sejam apli-
cadas, pois garantem maior vi-
sibilidade para sua marca na
internet. Um de seus pilares é o
marketing de conteúdo, grande
responsável por atrair e engajar
consumidores, através de con-
teúdos que resolvem os proble-
mas do consumidor".

Referente a alcançar
o público certo. "Uma das ca-
racterísticas do inbound é uma

entrega que preza a qualida-
de, e não a quantidade. Assim,
seu e-commerce chegará até
as pessoas certas, que real-
mente têm potencial de com-
pra, e não a muitas pessoas
que não irão se conectar com
seu produto". Em relação a
conexão com o público. "Ok,
o inbound marketing atrai as
pessoas certas. Mas não para
por aí. Essas estratégias são
importantes para que o cliente
que já está interessado em seu
produto se conecte com ele,
criando uma relação emocio-
nal ou de utilidade. Isso se dá
principalmente através do con-
teúdo publicado em blogs".

No que tange a fideli-
zação e autoridade. "Um cli-
ente conectado com a marca
compra mais vezes de seu e-
commerce. Por isso, podemos

dizer que além de atrair o pú-
blico, o inbound também ajuda
a fidelizar. Ao produzir conteú-
do de qualidade que resolve as
questões do consumidor e gera
conexão ao resolver proble-
mas, seu negócio se torna uma
referência no mercado. É as-
sim que um e-commerce ga-
nha autoridade".

E por fim, diminuição
de custos e mensuração de
resultados. "Pela facilidade de
criar conexão com o cliente, o
inbound é uma estratégia que
demanda menos custos e tem-
po que o marketing tradicional,
ou outbound marketing. Os
resultados do inbound marke-
ting podem ser acompanhados
em sua progressão no tempo,
o que torna mais fácil saber se
as estratégias estão dando cer-
to ou não".

Criação de blog como alternativa para fidelizar
clientes e expandir vendas
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Tradicional empreendimento da Família Toller em Bebe-
douro.  Primeiramente era "A. Toller & Filhos Ltda", não foi pos-
sível precisar o início de suas atividades, carecendo de mais pes-
quisas. Em março de 1950 transformaram a Sociedade por Quo-
tas em Sociedade Anônima, surgindo a "Toller S/A  - Comercial e
Importadora". Tendo os seguintes Acionistas. Augusto Toller (998
quotas) - Victor Rachel Toller (400 quotas) - José Toller (200
quotas) - Domingos Toller (200 quotas) -  João Toller (200 quo-
tas) - Angelo Toller (1 quota) - Luiz Toller (1 quota). O empreen-
dimento era muito importante para Bebedouro e região, tendo à
frente a Concessionária Chevrolet.  Concessionária DKW. Con-
cessionária Massey Ferguson. Revendedor autorizado da famosa
geladeira Frigidaire. Fogão Cosmopolita. Posto de Serviço "Shell".
Autopeças. Oficina Mecânica. Comercialização de bicicletas e ele-
trodomésticos. Em 1989 a Família Toller encerrou suas ativida-
des, transferindo a Concessionária Chevrolet para a antiga Citrovel,
a mesma permaneceu até 1995, atualmente a concessionária per-
tence à Atlas Chevrolet.  As instalações hoje são ocupadas pela
Casas Bahia e Móveis Casa Verde. Este é apenas um simples resu-
mo, o intuito é divulgar a importância e relevância deste grande
empreendimento da Família Toller para Bebedouro e uma home-
nagem a todos os funcionários e colaboradores que por lá passa-
ram. Fonte: Família Toller - Ex-funcionários - Diário Oficial -
Jornal Voz de Bebedouro.

Empreendimento Toller

A devoção a Nossa
Senhora do Carmo tem ori-
gem no século XII, em plena
Idade Média, quando um
grupo de eremitas começou
a se reunir para se dedica-
rem à oração e à penitência
no Monte Carmelo, na Pa-
lestina, na Terra Santa, inici-

ando um estilo de vida pobre, humilde e simples, ao lado da
fonte de Elias, que se estendeu ao mundo todo. Foi ali, naquele
Monte do Carmo ou Monte Carmelo, que os eremitas constru-
íram uma pequena capela em homenagem a Nossa Senhora já
no primeiro século.

Em razão das perseguições aos cristãos na Terra San-
ta, o grupo de eremitas do Monte Carmelo teve que buscar um
refúgio mais seguro e, por isso, foram obrigados a ir para a
Europa, fugindo dos muçulmanos. Eles se estabeleceram na
Inglaterra, onde vivia Simão, um também eremita que se uniu a
eles. Simão era penitente, assim como o Profeta Elias, e auste-
ro, assim como João Batista. Diante de sua vida solitária na
convexidade de uma árvore no seio da floresta, deram-lhe o
apelido de Stock.

No ano de 1251, diante de tempos muito difíceis, Simão
Stock suplicou à Virgem Maria um sinal de proteção contra os
inimigos da fé. Em sua oração, Simão Stock disse a Maria:
"Flor do Carmelo, vinha florífera, Esplendor do céu, Virgem
fecunda, singular. Ó Mãe benigna, sem conhecer varão, aos
Carmelitas dá privilégio, Estrela do Mar!".

Foi ali, naquele momento de prece, que Simão Stock
recebeu uma mensagem, uma visão de Nossa Senhora, que lhe

A Prefeitura de Bebedouro realizou no domingo (10)
mais uma edição da Feira de Artesanato. A população teve à
disposição diversos produtos, serviço de bar, música ao vivo e
feira de adoção animal organizada pelo Canil Albergue de
Bebedouro.

"Esta edição foi muito interessante por contar com
maior adesão de artesãos, uma feira de adoção animal e mai-
or participação do público. Essa melhora demonstra que o
evento se torna cada vez mais conhecido e uma nova opção
de lazer para a população", comenta o coordenador de turis-
mo, Marcus Lúcius Correa.

Os artesãos independentes e integrantes das associa-
ções Arteshow e Bebedouro das Artes comercializam qua-
dros, brinquedos, produtos de marchetaria e trabalhos manu-
ais.

O próximo será dia 13 de agosto.

Santa Nossa Sra. Do Carmo:
uso do escapulário proteção dos perigos

deu um escapulário, assegurando a promessa de proteção para
todos aqueles que o usassem. Ela lhe disse: "Recebe, filho amado,
este escapulário de tua Ordem como sinal distintivo e a marca
do privilégio que eu obtive para ti e para os filhos do Carmelo.
Quem morrer revestido com ele será preservado do fogo eter-
no. Ele é sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança de paz e
de uma proteção sempiterna!".

A partir da aparição de Nossa Senhora do Carmo a
Simão Stock, a Ordem do Carmo, em pouco tempo, começou a
florescer na Europa, divulgando o uso do escapulário. Logo no
início dos tempos modernos, com a colonização da América,
essa devoção alcançou também o Novo Mundo, permanecen-
do firme até os nossos dias.

A bela imagem de Nossa Senhora do Carmo não leva o
Cristo no colo, mas estende os braços oferecendo o escapulário
que é um sacramental, ou seja, uma realidade visível, que nos
conduz a Deus, com Sua graça redentora, Seu perdão e pro-
messas. O escapulário é um fecundo símbolo da ajuda e defesa
da Virgem Maria nos perigos, uma garantia da paz e sinal de
sua materna proteção.

Peçamos a Nossa Senhora do Carmo que nos ajude
sempre mais a caminhar no rumo certo, testemunhando o amor,
a misericórdia, a justiça e a paz. Nossa Senhora do Carmo,
ensinai-nos a não desanimar diante das noites escuras e fortalecei
a nossa fé em Cristo! Fazei, ó Mãe, com que, diante das vidas
secas e da desesperança de tantas pessoas, saibamos profes-
sar a certeza de que Deus nos enviará uma chuva de graças e
de bênçãos, ajudando-nos a superar os desafios atuais, os me-
dos e as pandemias com a certeza de que dias melhores virão!
Virgem Santa Maria, Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós!

Feira de Artesanato

Riso e Pranto
(Um monge solitário)

As ondas fazem os ventos,
que a lágrima enxuga.
Vago é o pressentimento,
que minha face enruga!

Do riso pode vir o pranto,
silêncio mudo, a bluma.
Tanto quanto espalma espanto,
de bocas seladas, espumas!

Noites blumais sem os beijos,
em fugas de leitos conjugais.
Já se distanciam desejos...
partirei não voltareis jamais!

Fogem-me os blesos de outrora,
caminhando a luz esquecida.
A mente por amar implora,
minha juventude perdida!

"Cuidado para não converter-se apenas
no discurso e na aparência;
Deus vê seu coração". (Marcos, 2,18-22)
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Carlos BrandãoA Vida é uma ViagemA Vida é uma Viagem

Antônio Valdo A. Rodrigues
Serra Negra - SP

E-mail: valdo11rodrigues@yahoo.com.brCafé da manhãCafé da manhã

Introdução - Hoje vamos ver, de perto, a ciranda dos
'vinte anos' na vida de todos nós. Esses períodos 'vintenais' são
assim: Temos vinte anos para aprender, é a formação. Vinte
anos para lutar, é o desenvolvimento. Vinte anos para tornar-se
sábio, é a experiência. O resto é história que o povo conta.
Primeiro vem o pensamento, depois a ação, pouco importando
saber em que ciclo dos vinte anos  estamos transitando. Impor-
ta saber que nessa vivência existem conflitos, com os quais,
precisamos lidar.

Genialidades - Bezerra de Menezes nos lembra im-
portante parceria com o bem maior, seja qual for a fase. Ele
explica com muita propriedade: 'Só Deus pode criar, mas pode-
mos valorizar o que ele criou. Só Deus pode dar a vida, mas
podemos transmiti-la e respeitá-la'.

Mais vertentes do bem - 'Só Deus pode dar a força,
mas nós podemos  improvisar, aperfeiçoar, superar o momento
difícil. Só Deus pode perpetuar esperança, mas nós podemos
resgatar a confiança em dias melhores. Só Deus pode dar o
amor de verdade, mas nós podemos influenciar nosso irmão
para que compreenda que vale a pena amar'.

Presentes de Deus -'Só Deus pode fazer coisas incrí-
veis, mas nós podemos tratar os desiguais com sensibilidade e
refazer a sua autoestima. Só Deus pode fazer o sentimento do
bem germinar nas pessoas, mas nós podemos despertar a sen-

Os vinte anos
"Visão sem ação, não passa de um sonho. Ação sem visão é uma aventura. Visão com ação podem mudar o mundo". (Oscar Wilde)

sibilidade adormecida'.
Epílogo da prece - 'Só Deus basta a si mesmo, mas

Ele prefere contar com todos os seus filhos, para que não falte
a capacidade de sentir, e admirar as maravilhas do universo.
Importa não esquecer que este dia é um presente de Deus em
nosso auxílio, e o Criador observa tudo o que vamos fazer em
cada dia. Só Ele pode fazer o impossível, mas nós podemos
fazer o mundo ficar um pouquinho melhor'.

Considerações finais - Treino é treino, jogo é jogo. Ago-
ra nos atuais vinte anos que estamos vivenciando, é hora de
assumir mais responsabilidades. A vida é desse jeitinho, com-
posta de verdades e mentiras. Em verdades, acreditamos. Em
mentiras, achamos. Há miríades de sensibilidades encobertas
nesses três ciclos existenciais, repletas de 'achismos'. Um exem-
plo: muitos acham que sua sexualidade é tudo na vida. Poucos
acreditam que sensibilidade é mais essencial. A sexualidade é
passageira, temporária. A sensibilidade é permanente, cativa e
se fortalece sempre mais. É força maior do bem. Ame sempre.
Um sentimento de amor, por menor que seja, derruba uma mon-
tanha de incredulidades.

Nota - A vida tem, em todas as situações, protagonis-
tas, antagonistas, coadjuvantes. Seja a principal estrela de sua
realidade.

Além de recolher lixos
e entulhos nos bairros, a Gara-
gem Municipal realiza também
gratuitamente a retirada de mó-
veis velhos, colchões e sofás.
Para solicitar basta ligar no 17-
3344-5100.

O diretor da Garagem,
Silvio Renato Barbosa enfatizou
que a limpeza da cidade é res-
ponsabilidade de todos. "Quem
tiver móveis velhos para des-
carte deve ligar na Garagem
Municipal. A coleta será reali-
zada em aproximadamente 24
horas úteis, diminuindo o des-
carte irregular em ruas e aveni-
das. Pedimos mais uma vez a

População pode solicitar
retirada de móveis velhos

ajuda de toda a população para
manter Bebedouro limpa e or-
ganizada", afirmou Silvio.

Referente ao descarte
irregular de lixo. "Descarte de
lixo irregular é cultural, e tem
que ser feito um trabalho nas
escolas, e conscientização da
população. A colaboração de
todos é importante. Recolhe-
mos o entulho em determinado
bairro num dia, no outro já tem
lixo jogado novamente, e geral-
mente não é jogado por mora-
dores dos arredores e sim de
outras áreas, deixando aquele
aspecto ruim no local".

E mesmo com o cro-

nograma mensal, muitos não
colaboram, segundo o diretor.
"Pedimos a população que co-
labore e nos ajude a fiscalizar,
se unir em torno de um bem
comum que é uma cidade lim-
pa e organizada. A Coleta de lixo
doméstico é feita diariamente na
cidade toda de segunda a sába-
do. E que o munícipe coloque
o lixo doméstico na cestinha. O
coletor vai passar e levar no
transbordo para o descarte cor-
reto, e o entulho seguimos um
cronograma, na 1ª semana do
mês no setor Norte, 2ª Sul, 3ª
Oeste e na 4ª Leste".

Quando olhamos uma árvore, notamos sua copa, folhas
e galhos, e o seu tronco. A árvore que me vem à mente está ali,
no centro de Bebedouro. Perto da Igreja Matriz, a poucos pas-
sos do chafariz. Tem  uma copa de mais de dez metros de
diâmetro. Árvore imensa, como poucas na cidade. Sua sombra
traz refrigério na hora do calor, sua visão traz alívio ao coração
estressado. E contudo, existe ao menos um outro elemento que
está ali, invisível, mas sem o qual a árvore não poderia sobrevi-
ver.

Elementos invisíveis aliás não são raros para nós seres
humanos. Para a vida de uma árvore, a seiva é o sangue que
circula nas plantas. Sem a seiva, essa parte que nossos olhos
não conseguem enxergar, ela, a árvore, não poderia subsistir.
Para os seres humanos, a vida sem o sangue a circular nas
veias, não seria possível. E contudo, existe um constituinte do
ser humano ainda mais invisível que o sangue.

Toda árvore tem um segredo. Elas produzem energia
química na forma de açúcar, e fazem isso através da luz do sol.
Já aos seres humanos está reservado um segredo, bem mais
importante do que o dos vegetais. E o segredo é a vida interior

Árvore
obtida a partir da exposição à luz de Deus. Se as plantas rece-
bem energia expondo suas folhas à luz exterior, os homens re-
cebem a energia Divina expondo seu íntimo à luz de Deus no
seu interior.

As árvores são conhecidas pelos frutos. Se é verdade
que nem todas as árvores são frutíferas, ao menos  produzir
sombra que traz alívio aos homens em dias de calor. Da mesma
forma, existem homens que produzem frutos mais visíveis que
outros. Se as árvores não produzem nenhum benefício, serão
cedo ou tarde eliminadas. Já seres humanos que não produzem
frutos espirituais, dentre os quais o amor é o mais óbvio, de-
monstram que não tem em si a presença Divina. E sem presen-
ça Divina, no dia do Juizo serão colocados no grupo dos que
deram as costas a Deus. O destino será o abismo infernal. Se a
pessoa tiver em si a presença Divina, produzirá frutos invisí-
veis, como o amor Divino por exemplo, e frutos visíveis tam-
bém, boas ações por exemplo, e estará viva para sempre com
Ele no lar celestial. De fato, uma árvore é conhecida pelos seus
frutos.
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CurtasCurtas
Violência doméstica

No sábado (9), a equipe Romu da Guarda Civil Munici-
pal foi acionada na Rua Francisco Inácio no Jardim Novo Lar
para uma ocorrência de violência doméstica.

Pelo local, a vítima informou que seu amasio havia in-
vadido sua residência e quebrado todos os seus móveis. Diante
dos fatos, a vítima formalizou um boletim de ocorrência sobre
os fatos, e irá procurar a Delegacia de Defesa da Mulher.

* * * * *

A Polícia Civil em Be-
bedouro, através de agentes da
DIG (Delegacia de Investiga-
ções Gerais, seguindo diretri-
zes da Delegacia Seccional de
Polícia e também do Deinter -
3 Ribeirão Preto (Departa-
mento de Polícia Judiciária de
São Paulo Interior) realizou na
noite de terça-feira (12), uma
operação que visou combater
a prática de jogos eletrônicos
de azar, especialmente aque-
les voltados para a prática do
chamado "bingo eletrônico".

Após prévio trabalho
de levantamento, os agentes

Operação combate jogos eletrônicos de azar
da Especializada encontraram
e apreenderam equipamentos
destinados a essa prática
contravencional em três esta-
belecimentos comerciais do
tipo bar/lanchonete, situados
nos Jardins Alvorada, Santa
Terezinha e Menino Deus II,
bem como num quarto estabe-
lecimento comercial da mes-
ma natureza situado na área
central de Bebedouro. "Em
cada um desses locais foram
encontrados e apreendidos ao
menos uma smart TV e uma
pequena máquina portátil de
apostas, cujos equipamentos,

conectados à internet, permi-
tiam a prática da jogatina ele-
trônica", enfatizou a Polícia
Civil em nota.

Para a melhor carac-
terização e comprovação des-
sas possíveis infrações penais,
esses aparentes pontos de
apostas clandestinas, tal como
se encontravam no momento
das diligências foram devida-
mente vistoriados e periciados
por uma equipe do Instituto de
Criminalística.

O Delegado de Polícia
Paulo Roberto Montelli, res-
ponsável pela operação e pela

Delegacia Especializada, dis-
se que  o combate a esse tipo
de contravenção penal é mui-
to importante no controle da
criminalidade em um municí-
pio, já que, não raro, por trás
desses meros apontadores, tal
como são chamados os co-
merciantes que aceitam rece-
ber e instalarem esses equipa-
mentos em seus estabeleci-
mentos comerciais, em troca
de pequenas ou reduzidas
quantias em dinheiro, quase
sempre se detecta a presença
de estruturados grupos crimi-
nosos.

Material apreendido após operação
nos estabelecimentos comerciais

Ao cumprir diretriz do
Deinter 3 (Departamento de
Polícia Judiciária de São Pau-
lo Interior) Ribeirão Preto, a

Polícia faz operação para fiscalizar desmanches

Polícia Civil em Bebedouro
saiu a campo no sentido de fis-
calizar empresas que atuam no
ramo de desmanches de veí-

culos automotores.
A finalidade foi traba-

lhar tanto na prevenção quan-
to na repressão a crimes de
receptação, e de forma deri-
vada também na prevenção a
prática de furtos e roubos de
veículos.

Em Bebedouro parti-
ciparam agentes da DIG, 2º
Distrito Policial e 3º Distrito
Policial, tendo sido fiscalizado
e vistoriado quatro empresas
dessa natureza. "Isto, inclusi-
ve, com apoio de fiscal da Pre-
feitura Municipal, tendo sido
lacrado dois desses estabele-
cimentos pela falta de alvarás
de funcionamento. Num des-
ses locais foi também apreen-
dida uma carcaça de um veí-

culo da marca GM, modelo
Celta, cor vermelha, sem ne-
nhum tipo de identificação.
Nas outras duas empresas não
foram encontradas irregulari-
dades pelos agentes da Polí-
cia Civil e Prefeitura Munici-
pal, ou seja, estariam operan-
do dentro das normas adminis-
trativas vigentes", enfatizou a
Polícia Civil.

Em Viradouro foi fis-
calizado uma empresa do ramo
de compra e venda de veícu-
los usados, nada sendo apre-
endido no local, porém, o pro-
prietário foi orientado a procu-
rar a Prefeitura Municipal para
regularização da parte admi-
nistrativa do estabelecimento.
Em Monte Azul Paulista a

Polícia Civil teve apoio
operacional da Guarda Civil
Municipal e foram vistoriados
e fiscalizados seis locais que
não foram classificados tecni-
camente como desmanches,
mas que poderiam exercer al-
guma atividade indiretamente
relacionada ao tema, não ten-
do sido encontradas irregula-
ridades.

Em Taiuva foi fiscali-
zado apenas uma empresa que
atua no ramo de sucatas e
recicláveis, porém, também
nada de irregular foi encontra-
do e registrado. "Já nos muni-
cípios circunvizinhos de
Pirangi, Vista Alegre do Alto,
Taiaçu e Terra Roxa, as res-
pectivas autoridades policiais

informaram que não haveriam
empresas do ramo de desman-
ches em operação ou em fun-
cionamento".

O Delegado Seccional
de Polícia, José Eduardo Vas-
concelos explicou que esse tra-
balho realizado na região de
Bebedouro também está sen-
do feito pela Polícia Civil em
toda macrorregião de Ribeirão
Preto, que nesse caso, congre-
ga aproximadamente 94 mu-
nicípios, isto sob diretrizes pre-
viamente emanadas pelo De-
legado de Polícia Diretor do
Deinter 3, Ribeirão Preto, de
acordo com a nota da Polícia
Civil em ocasião que a edição
do último sábado (9) estava
fechada.

Polícia Civil averigua condições de estabelecimento
no município

No domingo (10), a Guarda Civil Municipal foi acionada
na Rua Pará no Jardim Marajá.

Pelo local, a vítima informou que seu marido havia che-
gado em casa alterado e agressivo e atirou um tijolo no veículo
do casal, danificando o para-brisa, e se evadiu logo em seguida.
"O indivíduo foi localizado pela equipe Romu, que conduziu as
partes ao plantão policial, onde foi registrado boletim de ocor-
rência de violência doméstica, sendo concedida medida protetiva
de urgência a vítima", ressaltou a GCM.

Na segunda-feira
(11), a PM compareceu na
Avenida Belmiro Dias Batis-
ta, Jardim Souza Lima. Oca-
sião em que apreendeu uma
porção de maconha, oito pe-
dras de crack, 27 eppendorfs
de cocaína, um invólucro de
cocaína, R$ 204,60 em cédu-
las e moedas diversas, dois
celulares, e um rádio HT.

A ação contou com o
subtenente Carvalho, e os sol-
dados Mateus, Magalhães e
Mendicino. "Durante patru-
lhamento pelo Jardim Souza
Lima em local conhecido como
ponto de tráfico de drogas, a
equipe visualizou um indivíduo

Policiais efetivam apreensões em pontos conhecidos
com um volume na região da
cintura. Ao anunciar a abor-
dagem, o mesmo tentou em-
preender fuga, sendo acompa-
nhado pela equipe e detido",
afirmou a PM.

De acordo com o re-
gistro policial, ao ser feita a
abordagem ao indivíduo foi lo-
calizada as drogas, rádio, di-
nheiro e celulares. Diante do
fato, o indivíduo foi conduzido
ao Distrito Policial, e apresen-
tado ao Delegado de Plantão,
no qual permaneceu preso a
disposição da Justiça.

A mesma força polici-
al esteve na sexta-feira pelo
Jardim União na Rua Hen-

rique Teixeira de Carvalho.
Trabalho que contou com o
sargento Gilberto, cabos Roto-
coski, Ananda e Valdir e o
cabo Negreiros.

As apreensões foram
12 invólucros de maconha e
R$ 248,25 em espécie. "Em
patrulhamento pelo Jardim
União, um indivíduo estava na
esquina, e ao avistar a viatura
saiu correndo. Conseguimos
abordá-lo. Se tratava do me-
nor R.H.B.S. E foi encontra-
do com ele 12 invólucros de
maconha e R$ 248,25 em di-
nheiro. Ele possuía duas pas-
sagens por Tráfico de Drogas.
Diante do fato apresentado no

Plantão Policial, onde foi ela-
borado o Flagrante de Ato
Infracional de Tráfico de Dro-
gas permanecendo preso".

Na noite do sábado
(9), a equipe Romu da Guarda
Municipal em patrulhamento
pela Rua Antônio Ambrósio,
Residencial Bebedouro avis-
tou um indivíduo em atitude
suspeita. "Foi feita a aborda-
gem no indivíduo e em revista
pessoal foi localizada em po-
der do mesmo R$ 50,00 em
notas diversas e próximo do
local onde ele estava foram
localizadas quatro pedras de
crack e três papelotes de ma-
conha. Diante dos fatos, o in-

divíduo foi conduzido e apre-
sentado a Central de Flagran-
tes, onde a autoridade policial

deliberou pela apreensão dos
entorpecentes e liberação do
indivíduo".

Apreensão promovida pela PM
na Avenida Belmiro Dias Batista no Jardim Souza Lima

Ronda da CidadeRonda da Cidade
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Esporte da sua Cidade

cfcbebedouro@bol.com.br
Rua Tibúcio Gonçalves Filho, 380

Jd. Paraíso - Bebedouro - SP

Pelo segundo jogo do
turno da 2ª fase do Campeo-
nato Paulista da 2ª Divisão, a

Inter empata segunda consecutiva

Inter recebeu o Flamengo de
Guarulhos na tarde de sábado
(2). O duelo no Estádio

Sócrates Stamato terminou
sem gols.

O time bebedourense
empatou na estreia em São
José dos Campos em 1 a 1
contra o Joseense. "Jogo mui-
to brigado no setor de meio
campo. Teve muito contato,
onde o adversário veio amar-
rando o jogo. Desde o início
foi caindo dois, três atletas. A
arbitragem no meu ponto de
vista favoreceu eles em alguns
momentos porque em nenhum
momento tentou inibir esse cai
cai, principalmente do goleiro.
Nem deu (cartão) amarelo.
Toda hora cai. Acabou atra-
palhando. Teve a contusão do

Leyton, o colombiano deixou
a gente um pouco tenso. A
ideia era ser mais agressivo.
Acabou não dando certo essa
agressividade. Por isso não
acabamos saindo vitorioso.
Um jogo difícil contra um time
bem montado, e postado de-
fensivamente. Precisa ganhar
em casa. Já que não aconte-
ceu, paciência", comentou na
segunda-feira (11), o treinador
da Inter, Adilson Teodoro a
respeito do empate em casa.

A Inter foi a campo
com Diego, Carlos Silva,
Wellington, Marcos Souza,
Sergio, João, Thiago, Matheus,
Cristhyan, Khawhan e Esdras.

Os suplentes foram Cristhian,
Felipe, Elizeu, Gustavo, Carlos
Santos, Marcos Filho, Vitor,
Gabriel e Kauã. Esdras,
Mastheus, Khawhan saíram
para as respectivas entradas
de Marcos Filho, Gustavo e
Carlos Santos.

Hoje (16), às 15h, a
Inter recebe o Taquaritinga no
Stamatão. "Vamos trabalhar
para a próxima (partida). Se-

mana cheia de trabalho. Va-
mos focar em todos os aspec-
tos ofensivos para cima do
Taquaritinga. Outro jogo difí-
cil, que encaramos como uma
final. Adversário direto em
uma briga de classificação.
Grupo está embolado. Mais
um jogo difícil, onde precisa-
mos ganhar o jogo. É chegar
no sábado e colocar em práti-
ca aquilo que trabalhou".

Sistema defensivo eficiente garante
o 0 no placar entre Inter e Flamengo

Ao representar a
ABA (Associação Bebedou-
rense de Atletismo), o bombei-
ro Wskley Glen esteve no do-
mingo (10), na Corrida dos
Bombeiros. Prova 5 km, sen-
do 4° na Classificação Geral
Militar, e 7° Classificação Ge-
ral da Corrida.

Glen falou da prova
que concluiu em 17 minutos e
43 segundos. "Um resultado
expressivo tendo em vista, por
ser uma prova que reuniu os
melhores corredores militares
do Estado de São Paulo. Pro-
va difícil pelo nível dos corre-
dores e o percurso não ajudou

Atleta alcança pódio em prova militar
no ritmo, tendo vários retornos,
o que dificulta para manter
uma velocidade constante. Irei
ficar 25 dias sem competições
e retorno dia 06 de agosto em
Barretos, 5 km na Parque
Night Run", diz Glen.

Além da Folha da Ci-
dade pela divulgação do Espor-
te, o militar fez outros agrade-
cimentos. "Agradeço a Deus
por tudo. Família, amigos, pa-
trocinadores Chalana Paulis-
tinha Pantaneira e a Sigmatec
e aos parceiros Academia Ati-
va e Ennio Da Silveira Scar-
pellini Fisioterapia Cardiopul-

monar. Enfatizo a importância
de manter ativo, índico que
procure um profissional de
Educação Física para exerci-
tar. A ABA apoia quem dese-
jar iniciar e ou manter a vida
ativa por meio de treinamento
voltado ao Atletismo".

No mês passado, ele
compareceu em Ribeirão Pre-
to pela Corrida Flash Back
Night Run, sendo o 6° na clas-
sificação geral dos 5 km ao
concluir em 17 minutos e 55
segundos. Ainda no mesmo
mês e município, participou dos
5 km da Corrida Integração,

sendo o 7° lugar na classifica-
ção geral em 17 minutos 48
segundos, sendo o campeão na
categoria 30 a 39 anos. E no
último dia 2, Glen foi 10° na
classificação geral com o tem-
po de 17 minutos 38 segundos,
sendo campeão na categoria
30-39 anos, no qual também
em Ribeirão Preto. "Saliento a
importância da prática regular
de exercícios físicos, o qual
promove qualidade de vida,
por meio da prevenção de do-
enças, manutenção dos fato-
res de proteção e manutenção
da saúde". Wskley Glen no 4° lugar na Classificação Geral Militar

A partir das 18h30 de
terça-feira (19), Wevertons x
BC Basquete disputam a final
da edição que homenageia o
Jornalista Eduardo Iha. Na
sequência será definida a 3ª e

Torneio de Basquete conhece finalistas

4ª colocação entre CME
Taiaçu x Vitaum. Os jogos se-
rão pelo Ginásio Osvaldo
Angeloni.

Ainda no Ginásio loca-
lizado no Jardim Centenário,

Wevertons superou o Vitaum
por 84 a 31. Parciais de 9 x
18, 12 x15, 7 x 25 e 3 x 26.
"Jogo entre o invicto Wever-
tons e o favoritismo se mante-
ve, ainda que com ótima atua-

ção dos meninos do Vitaum,
que cresceram muito na com-
petição, porém, não foi o sufi-
ciente para superar o time fa-
vorito da competição", co-
mentou Adilson Pereira da
Silva, atleta, treinador e or-
ganizador do certame. Na se-
leção do jogo, armador Barri-
ga e ala Vinicius, Vitaum. Pelo
Wevertons, ala MVP Felipe,
ala Wellington, e pivô Carlão.

BC Basquete fez 53
a 56 em Taiaçu. Parciais de
14 x 17, 10 x 17, 10 x 10 e 19
x 12. "No jogo que decidiu
quem faz a final com o
Wevertons, o CME Taiaçu
começou melhor explorando
bem o maior porte físico, mas
cometeram erros que custou

a liderança do placar. O BC
abriu vantagem e se manteve
a frente do placar com ótima
atuação dos meninos. No últi-
mo quarto o BC em sua rota-
ção não manteve o mesmo
rendimento, e o CME variou a
marcação e conseguiu empa-
tar o jogo em 53 a 53 faltando
oito segundos para o termino
da partida. Pontelli sofreu fal-
ta e foi para o lance livre con-
vertendo um ponto, Taiaçu
pediu tempo e saiu no ataque,
mas um erro de passe na re-
posição selou a derrota com
Paulo Vitor fazendo mais uma
cesta de dois pontos. Sem dú-
vida, o melhor jogo da compe-
tição até agora". A seleção do
jogo contou com ala MVP Igor,
armador Pontelli e ala Mario
pelo BC Basquete. Já pelo
CME Taiaçu, ala Daniel e pivô
Guilherme.

Na quinta-feira (7), no
qual a edição de sábado (9)
estava fechada. Vitaum 35 x
71 BC Basquete. Parciais de
9 x 21, 8 x 16, 12 x 7 e 11 x 21.
"As duas equipes que estrea-
ram com derrota. Tiveram um
jogo desigual, com Vitaum des-
falcado de vários jogadores do
adulto ao poder contar basica-

mente com seus jogadores Sub
15. Já com o BC aconteceu
ao contrário, no qual seus prin-
cipais desfalques foram da
categoria de base. Assim o BC
fez valer sua condição técni-
ca e física superior, mas sem
dúvida foi uma partida válida
para a evolução dos meninos".
Na seleção do jogo, ala MVP
Igor, armador Manze, ala Pau-
lo Vitor e pivô Leandro pelo
BC Basquete. Já pelo Vitaum,
ala Vinicius.

Wevetons 61 x 33
CME Taiaçu. Parciais de 11 x
1, 22 x 9, 20 x 11 e 18 x 12.
"Jogo dos invictos, os
Wevertons levaram a melhor.
Com o CME Taiaçu começan-
do com muitos erros no ata-
que, a bola demorou a cair na
cesta deixando os jogadores
do CME extremamente ner-
vosos, e levando a muitos er-
ros, mas ainda assim consegui-
ram crescer no jogo e atuar
melhor contra a forte equipe
dos Wevertons, que segue em
primeiro na classificação". Na
seleção do jogo, ala MVP
Wellington, pivô Carlão, e ala
Weverton. Pelo CME Taiaçu,
armador Bolinha e ala
Adriano.

BC Basquete e Wevertons definem quem será o campeão do Torneio de Inverno
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O Deputado Estadual
Léo Oliveira (MDB) esteve no
Artsol na manhã de quarta-

Entidades recebem visita de deputado

Leo Oliveira ao conversar com munícipes em sua visita no município

feira (13), ocasião em que
prestou contas das emendas
destinadas para Bebedouro, e

da parceria com o Deputado
Federal Baleia Rossi, presi-
dente do partido na cidade,

Paulo Bola, vereador Gilberto
Viana, e vereadora Mariangela
Mussolini.

Além do Artsol, Leo
ainda conversou com repre-
sentantes do Grupo Super
Mães, Apae, Lar do Idoso,
AMO e Esperançar. "Em par-
ceria com o deputado federal
Baleia Rossi, os vereadores
Mariângela Mussolini e Gilber-
to Viana e o presidente do
MDB de Bebedouro Paulo
Bola, temos compromisso de
trabalho firmado por Bebedou-
ro. Na agenda desta quarta-
feira na cidade, o objetivo é
prestar contas do nosso traba-
lho e conhecer novas deman-
das, como de entidades soci-

ais que tanto precisam de
apoio do Poder Público", rela-
tou Léo Oliveira.

As emendas estaduais
de Léo para Bebedouro nesse
mandato foram R$ 3,2 milhões,
sendo R$ 300 mil - Caminhão
Basculante; R$ 843 mil - Me-
lhor Caminho 8km - Estrada
Bebedouro ao Povoado dos
Andes e Estrada Velha Bebe-
douro à Terra Roxa;  R$ 141
mil - Iluminação Pública - bair-
ros Tropical, Bom Retiro, Três
Marias e Estoril; R$ 150 mil -
Iluminação Pública - Turvínia,
Botafogo e Andes; R$ 350 mil
- Iluminação Pública - Laran-
jeiras e De Lúcia; R$ 150 mil

- Construção Praça Bairro
Residencial Vale; R$ 200 mil -
Reforma do Canil; R$ 200 mil
- Ambulância; R$ 400 mil -
Base Móvel da Guarda Muni-
cipal; R$ 200 mil -
SAMUVET; e R$ 257 mil -
Patrulha Rural - Segurança no
Campo, segundo a sua Asses-
soria.

Ainda de acordo com
a sua Assessoria, a parceria
com Baleia teve emendas fe-
derais de R$ 50 mil - Artsol;
R$ 50 mil - Apae, no qual so-
mando R$ 530 mil nos últimos
anos; Esperançar - R$ 50 mil;
AMO, R$ 50 mil; e Lar do Ido-
so, R$ 100 mil.

O Sicredi, contabilizou
um total de R$ 882 milhões em
crédito destinado a projetos de
energia solar no Brasil, entre
janeiro e abril deste ano. O
valor representa um aumento
de 58% em relação ao mes-
mo período de 2021, que foi de
R$ 560 milhões.

Do total de financia-
mento concedido no primeiro
quadrimestre deste ano, 50%
foram destinados a empresas,
33% a pessoas físicas e 17%
ao agronegócio. A carteira de
crédito do Sicredi para a fina-
lidade atingiu R$ 5 bilhões em
abril, o que representa um au-

Instituição aumenta crédito para energia solar
mento de 84% no saldo em
relação ao mesmo período de
2021. "O mundo está cada vez
mais atento a preservação dos
recursos essenciais para a vida
e no Sicredi temos na nossa
essência apoiar iniciativas que
fomentam a sustentabilidade
Trata-se de um compromisso
não apenas ecológico, mas que
também gera benefício finan-
ceiro aos associados a partir
da economia com a conta de
luz que é gerada com a utiliza-
ção dos equipamentos", afir-
mou o superintendente de Cré-
dito e Negócios do Sicredi,
Thiago Rossoni.

Incentivos à ener-
gia solar - Um dos motivos
do crescimento dos projetos de
energia limpa é o diferencial
no trabalho realizado em par-
ceria pela instituição com as
empresas instaladoras. O mo-
delo possibilita que o financia-
mento de instalação obtido no
Sicredi já seja depositado di-
retamente na conta dessas
empresas, facilitando o proces-
so para seus associados.

Como forma de ampli-
ar sua atuação no fomento de
soluções sustentáveis, o
Sicredi criou em 2021 uma
área de Finanças Sustentá-

veis, dedicada à captação de
recursos para a geração de
valor à sociedade e ao meio
ambiente. Em 2021, essa es-
trutura coordenou a captação
de US$ 120 milhões junto à
International Finance Corpo-
ration (IFC), membro do Ban-
co Mundial, focada em aten-
der à crescente demanda por
crédito destinado à instalação
de sistemas de energia solar.
"Nós temos como compromis-
so apoiar as pessoas em suas
necessidades financeiras e
cada vez mais temos aliado
isso ao fomento de soluções

sustentáveis, que contribuem
não só economicamente, mas

também em termos ambientais
e sociais", concluiu Rossoni.

Ação sustentável ganha incentivo
através da concessão de crédito

O Poço Profundo no
Pedro Paschoal está com pre-
visão de ser entregue para a
comunidade ainda neste mês,
caso não houver imprevistos,
segundo o Presidente do
Saaeb Ambiental, Gilmar
Feltrim.

O presidente da
autarquia falou do cenário atu-
al e do passo seguinte da obra.
"Iniciamos a rede adutora que
vai desde a Avenida Ceriana
Cesar até o Poço Profundo,
que é uma rede que vai garantir
abastecimento de todo o setor
norte. No Poço o pessoal está
trabalhando na montagem dos
resfriadores. Possivelmente
deveremos estar terminando
essa semana a montagem dos
resfriadores. E se tudo ocor-

Previsão para entregar Poço Profundo é nesse mês
rer bem a bomba do Poço está
programada para descer na
quinta-feira. Todo serviço está
praticamente em fase de con-
clusão. Falta depois a interli-
gação do cavalete que vai ali-
mentar tanto o resfriador
como o tanque de distribuição.
Uma rede nova de 8 polega-
das que vai alimentar o res-
friador e os reservatórios", re-
latou o Gilmar na manhã de
quarta-feira (13).

E depois de tudo mon-
tado como resfriador e bomba
funcionando. "Temos que en-
cher o tanque de água para
verificar o teste de estan-
queidade para ver se não tem
vazamento. Temos esse gran-
de desafio. Importante que

conseguimos todas as peças
no mercado, e estamos na fase
final de montagem".

A autarquia informou
que devido ao prazo de entre-
ga dos tubos para descida da
bomba e montagem da rede
até o resfriador e reservató-
rio, a obra teve um pequeno
atraso em sua entrega e co-
meço de funcionamento para
agir na prevenção no sentido
de sanar transtornos em tem-
pos de estiagem. Sendo que a
mesma tinha previsão para ser
inaugurada em maio. "A nos-
sa pretensão era inaugurar em
maio. As fundições não con-
seguiram cumprir prazos. Mai-
or problema foi durante a mon-
tagem da estrutura onde vai o

resfriador, e pedi para fazer
novamente as soldas em vári-
os pontos. Não estamos tendo
problema algum de abasteci-
mento de água. Aquele setor
está tranquilo. Está em uma
época de frio e o consumo não
é tão alto. Poço está pronto, e
cada detalhe e equipamento
vamos fazer da melhor manei-
ra possível para que a gente
deixe uma herança muito bo-
nita para Bebedouro. O abas-
tecimento de redes será mais
uniforme para uso diário da
população. Já a torre é uma
etapa importante, responsável
por resfriar a água do Aquífero
Guarani, já que sua tempera-
tura prejudicaria o sistema de
distribuição".

Instalação da rede adutora pelo Jardim Parati,
que passa pela Avenida Ceriana Cesar até o Poço Profundo

Na quarta-feira (13), o
Senado aprovou MP (Medida
Provisória), que cria novas li-
nhas de microcrédito para pes-
soas físicas e MEI´s (Micro-
empreendedores Individuais). O
projeto pode ser conferido na
íntegra pelo site do Congresso
Nacional.

O texto segue para san-
ção do presidente da Repúbli-
ca. As linhas de crédito são vol-

Medida Provisória visa auxiliar microemprendedores
tadas para as pessoas que exer-
çam alguma atividade produti-
va ou de prestação de serviços,
urbanos ou rurais, de forma in-
dividual ou coletiva, ou os
microempreendedores individu-
ais. "Lembramos que no Brasil,
a maioria dos negócios são de
microempreendedores. De
acordo com o levantamento
Mapa de Empresas do Ministé-
rio da Economia em 2021, hou-

ve recorde histórico nos níveis
de empreendedorismo com
abertura de aproximadamente 4
milhões de empresas", ressal-
tou a Senadora Margareth
Buzetti, relatora da MP.

Aprovado na Câmara
dos Deputados, o texto aumen-
tou o valor dos empréstimos
que poderão ser de R$ 1,5 mil
no caso de pessoas físicas, ou
de R$ 4,5 mil para microem-

preendedores individuais. No
texto original os valores eram
de R$ 1 mil e R$ 3 mil. Com
taxas de juros reduzidas, o Pro-
grama de Simplificação do
Microcrédito Digital para Em-
preendedores (SIM Digital)
visa facilitar o acesso ao crédi-
to para empreendedores exclu-
ídos do sistema financeiro e in-
centivar a formalização de pe-
quenos negócios.

Os empréstimos do
SIM Digital são garantidos pelo
FGM (Fundo Garantidor de
Microfinanças), criado pela
Caixa Econômica Federal. A MP
autoriza a participação de qual-
quer banco para emprestar seus
recursos com a garantia do
FGM com taxas de 3,6% ao
mês e prazo máximo de 24
meses para pagar. Entretanto,
se o tomador do empréstimo

tornar-se devedor e o FGM
honrar o empréstimo, ele não
poderá tomar novo empréstimo
garantido com recursos do
FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço).

A MP também autoriza
o uso de R$ 3 bilhões do FGTS.
A expectativa do Governo é que
o SIM Digital beneficie um to-
tal de 4,5 milhões de empreen-
dedores.
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Vende-se um Fiat Strada
cabine estendida ano 19/20,
53.000km, branca, completa.
Valor R$ 70.000,00. Tratar
com Julio (17) 99171-5982

Vende-se um Fiat Cronos
Drive 1.3 manual 18/19,

completo com computador
de bordo, único dono, manual

e chave reserva, engate,
sensor e câmera de ré. Valor

R$ 64.000,00 - abaixo da
fipe. Tratar com Otávio no

(17) 98806-6825

Vende-se um Gol 2004, ótimo
estado de conservação,
preto, IPVA pago, vidro

elétrico. Valor R$ 13.000,00.
Tratar com Vanderlei

(17) 99204-6525.

Vende-se moto Titan 150CC,
2112, preta, partida elétrica,

documento OK. Valor a
combinar. Tratar com Paulo

(17) 98827-5749

Vende-se Chevrolet Classic
2011, completo, cor branca,

flex. Valor a combinar.
Tratar com Edgar
(17) 99111-1033

Compra-se Moto CG Titan
125/150 - de 2002 a 2008,

que esteja conservada e com
documentação OK. Paga-
mento a vista. Tratar com
Antonio (17) 99173-2124

Vendo Polo Hatc sério ouro,
completo, 2012/2013, Flex,

preto, 4 portas, 4 pneus
novos, sensor de ré e contro-

le de som e de celular no
volante. Carro de mulher.

Valor R$ 39.5000,00.
Tratar com Roberta

(17) 99212-2600

Vende-se moto NX 350, ano
96, cor azul e roxa, partida
elétrica e doc. Ok. Valor

R$ 9.000,00 aceito proposta.
Tratar com Perrinho
 no (17) 99121-8835.

Vende-se uma Strada Fiat
Adventure Flex 1.8, 2009,
cinza. Valor a combinar.
Tratar com Ronaldo pelo

(17) 98129-4121

Vende-se um Santana 200MI
Exclusiv, ano 1998 a álcool.

Valor R$ 13.000,00.
Tratar com Ricardo

(17) 98124-0897

Vende-se Siena 2006/2007 -
1.0 Flex, verde escuro, 4

portas, vidro elético, direção
hidráulica com manual do
proprietário e 127.000Km

original. Valor R$ 15.000,00
aceito proposta. Tratar com

Pedro (17) 99723-5094

Vende-se Peugeot 207, ano
2013, completo, 4 pneus
novos e bom estado de

conservação. Valor
23.000,00. Tratar com Carlos

(17) 99709-2128

Vende-se Peugeot 20 X-
Line, 1.4 flex, 8V, 5p, 60.000
Km, cor prata, ar condiciona-

do, vidro elétrico nas 4
portas, alarme, chave reser-

va e manual. Valor R$
25.000,00. Tratar com

Conrado (17) 99107-4241

Compro carro pequeno em
boas condições e documen-
tos em ordem, pode ser Uno,
Fiesta ou Corsa do ano de 98

ou 99. Valor a combinar.
Tratar com Marciano

(17) 98820-8128.

Vende-se gaiola para trans-
portar gás cabem 20 botijões
e uma garapeira elétrica em
ótimo estado de conserva-

ção. Valor a combinar.
Tratar com Durvalino

(17) 99202-9977

Vende-se pneu montado 1113
8 furos 900.20 Pirelli e um

macaco e relógio de
instrumentos. Valor

R$ 1.300,00. Tratar com
Américo (17) 99238-2853,
99238-2843 e 3345-2177.

Trabalho como Cuidadora e
Acompanhante de senhoras
idosas. Cubro folgas durante

o dia. Tenho Referencias.
Contato (17) 98109-7291

falar com Celina

Vende-se bicicleta Caloi em
alumínio 5K 21V 2 amorte-
cedores, em ótimo estado.

Valor R$ 600,00. Tratar com
Américo (17) 99238-2853,
99238-2843 e 3345-2177.

Vende-se lindos móveis e
objetos de família: cristaleira,
mesa, guarda-roupa, escriva-

ninha e outros. Valor a
combinar. Tratar com Eduar-

do (17) 98148-3487.

Vende-se um compressor
industrial ver e tratas na rua

dos Missionários, 96 -
Jd. Santo Antonio ou

 17 3342-2393.

Procuro sitiante na região de
Barretos/Bebedouro para

parceria para colocar caixas
de abelha Europa, para
produção de mel, faço

contrato e pago em mel.
Tratar com Marta

(17) 99766 0323 e Humberto
(17) 99794 1545

Vende-se 1 cadeira diretor
com pés, cinza. Valor

R$ 150,00. Tratar com João
(17) 99125-8977.

Vende-se 2 armários em aço
1,00 x 1,80 metros, com

prateleiras. Valor R$ 800,00
cada. Tratar com João

(17) 99125-8977.

Vende-se 1 mesa em "L"
com 2 gavetas com rebaixo

para teclado, na cor ovo.
Valor R$ 400,00. Tratar com

João (17) 99125-8977.

Vende-se 1 mesa para
computador com rebaixo
para teclado, na cor ovo.

Valor R$ 180,00. Tratar com
João (17) 99125-8977.

Ofereço-me para trabalhar
com cuidadora de idosos,

tenho experiência e carta de
referência. Tratar com

Carolina Vicente Nogueira
pelo (17) 99747-4445

Vende-se um Acordeom com
80 baixos, com 5 registros no
teclado, dois nos baixos, fole
novo, totalmente reformada.

Valor R$ 3.000,00. Tratar
com Diác. Antonio
(17) 99252-2408

Vende-se uma mesa redonda
com pedra de mármore e

com 4 cadeiras e uma
máquina de costura Vigorelli.
Valor a combinar. Tratar com

Jorge (17) 99123-5617

Vede-se som automotivo,
módulo 3.5, corneta 400 e

falantes 550. Valor a combi-
nar. Tratar com Paulo

(17) 98107-5386

Vende-se carrinho de
churros com todos acessóri-
os. Valor R$ 500,00. Tratar
com Paulo (17) 98107-5386

Vende-se uma máquina
Tupia em ferro, uma guilhoti-
na e outra máquina em ferro

de uma antiga fábrica de
saltos de madeira (sapatos).

Valor 400,00 cada uma
(17) 99766- 0323 ou
(17) 3343-5231res.

Vende-se um vitro com
grade perfilada1,0x2,0

metros, uma porta de ferro
0,90x2,10 metros e uma pia
de granito 0,60x1,20 metro,

uma bacia de inox com
válvula e gabinete. Valor a

combinar. Tratar com Paulo
(17) 3343-3674 ou
(17) 98827-5749

Vende-se uma cômoda com
sapateira com 6 gavetas.

Valor a combinar. Tratar com
Marlene (17) 98130-9266

ou (17) 3342-6856

Vende-se uma cadeirinha de
bebê para carro, marca

Yoyage e uma máquina de
solda Paulitec - industrial.

Valor a combinar. Tratar com
Nilson (17) 3342-3408

ou (17) 99107-7117

Vende-se uma máquina de
cortar grama Stihl modelo
FZ160. Valor a Combinar
Tratar com José Francisco

(17) 99792-2040.

S.O.S. do Lar: pedreiro,
encanador, eletricista e

pintor. Construção do alicer-
ce ao acabamento. Parcela-
mos o pagamento da mão de

obra e dos materiais em
até 18 vezes no cartão.

(17) 99121-0379 ou
(17) 3313-1413.

Vende-se Bicicleta Elétrica
Biker, seminova, com bateria

nova. Valor R$ 1.800,00.
Tratar com Jorge
(17) 99123-5617

Vende-se casa nova no
SetJardim com 2 dormitórios,

sala cozinha e banheiro.
Valor de ocasião. Tratar com
Gustavo (17) 99245-5830 ou
com Celia (17) 99165-6020

Vende-se casa no Jardim
Tropical, com 2 dormitórios,
área nos fundos, 1 barracão

e 1 suíte, dá para fazer
3 aluguéis. Valor

R$ 190.000,00. Tratar no
(17) 99145-3847 ou

(17) 98154-1884

Vende-se edícula com 2
dormitórios, Sala e cozinha
conjugada mais banheiro e

piscina 5x3,20 metros. Valor
R$ 170.000,00. Tratar no

(17) 99145-3847 ou
(17) 98154-1884

Vende-se casa no Jardim
Canadá, com 3 dormitórios,

sala, cozinha, banheiro social,
garagem com portão eletrô-
nico, quintal grande. Valor
R$ 580.000,00. Tratar no
(17) 99145-3847 ou (17)

98154-1884

Vende-se materiais usados
de construção: batentes,

vitros, portas e outros. Valor
a combinar. Tratar e ver na
Rua dos Missionários, 96 -

Santo Antônio

Oportunidade para morar em
sítio, ficar livre de aluguel, luz
e água. Casa com 2 quartos,
cozinha, banheiro e varanda.

Comodato. Tratar pelo
(17) 3342-2672

Aluga-se casa com 3 quar-
tos, sala, cozinha e banheiro -
na Rua General Osório, 1213
- Centro. Valor R$ 800,00 -

Tratar com Adriene pelo
(17) 99603-3985

Vende-se terreno no
condômino Portal do Lago
441 m2. Valor a combinar.

Tratar com Julio
(17) 99171-5982

Vende-se casa/chácara na
Rua Visconde do Rio Bran-

co-centro. Terreno 1070m2 e
construção de 200m2. Valor

a combinar. Tratar com
Eduardo (17) 98148-3487.

Vende-se casa na Rua Plinio
de Brito, 1.489, Jardim

Alvorada. Preço de ocasião
Tratar com Antonio (34)

99999-6645 ou enviar men-
sagem para (34) 99968-4520

Vende-se ou troca-se aparta-
mento em Araraquara. Valor

a combinar. Falar com
Devaine (17) 3342-2829

Vendo-se apartamento tipo B
todo reformado, com

3 dormitórios, 2 banheiros.
Valor: R$ 170.000,00 ou

R$ 105.000,00 e parcelas de
R$ 709,00 mensais.

Contato: 17 99128-8679
ou 17 98119-7210

Aluga-se casa com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, lavande-
ria, sem garagem, de fundos,

na Rua Paul Harris, 27.
Valor a combinar. Tratar com

Paulo (17) 98827-5749 ou
(17) 99134-6210.

Vende-se um terreno no
Residencial Bebedouro

terreno número 420, Rua
Zero, paralelo a Rodovia

Armando de Salles de
Oliveira, medindo 257,55

metros quadrados, tem saída
para duas ruas ótimo para

duas casas, edícula ou
oficina. Valor R$ 80.000,00.
Tratar com Diác. Antonio

(17) 99252-2408

Vende-se um terreno no
Jardim Julia 12x30 metros,
murado com portão. Valor

R$ 200,00. Tratar com
Padovan (17) 99783-2446

Vende-se casa com 3 quar-
tos, sala, cozinha e 2 banhei-
ros com varanda nos fundos,

no Pedro Maia. Valor a
combinar. Tratar com Patrí-

cia no (17) 99236-7712

Aluga-se casa no Jardim
Três Marias com 1 quarto,
sala, cozinha, banheiro e

varanda no fundo, forrada e
com piso frio. Valor a combi-

nar. Tratar com Jorge
(17) 99123-5617

Vende-se terreno em Ribei-
rão Preto, no Parque das

Oliveiras com muro e portão.
Valor R$ 130.000,00.

Tratar com Breno
(17) 99117-5633 (zap)



A - 12 FOLHA DA CIDADE - 16 DE JULHO DE 2022

Marcelo Fagundes e Paula Silva
celebram 11 anos de união

Integrantes
da Casa da
Amizade e

do Conselho
Diretor e

Comissões do
Rotary Club
Bebedouro

Solidariedade
em Cerimônia

de Posse

Natali Teixeira ao
representar a Tebe
em Pirangi com
coordenadora do
Fundo Social de
Solidariedade, Natalia
Dias e prefeita Angela
Busnardo na
Campanha do Agasalho

Ana Zuliani ao receber mimo de
Mariangela Mussolini

Alegria simbolizada no sorriso
do casal Josimar e Livia

Prestes
a mudar
de idade,
Carina
Boscolo
com a filha
Maria
Eduarda

MSB Quad Rugby
na reta final da
preparação para o
Regional São Paulo e
Campeonato Brasileiro


