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MORRE O EMPRESÁRIO
JONAS DA SILVA TELES

Faleceu na madrugada do
dia 11 de janeiro o empresário
Jonas da Silva Teles, aos 90
anos, e deixa viúva dona Alzira
Pistoni Teles. Seu corpo foi
velado na Igreja Presbiteriana
de Tatuí, na Rua 11 de Agos-
to, e o sepultamento ocorreu
às 17h30 no Cemitério Cristo
Rei. O velório contou com a
presença de comerciantes,
empregados da Casa dos Pre-
sentes e ex-empregados de
Jonas. Após o culto celebrado
pelo pastor da Presbiteriana,
algumas pessoas fizeram re-
ferências ao comerciante. To-
dos foram unânimes em se
referir à sua maneira austera
de cuidar de seus negócios,
mas todos compreendiam que
Jonas tinha o firme propósito
de tornar a Casa dos Presen-
tes como referência comerci-
al para a região.  Lúcia Paes
Bonini Favorito, presidente da
Associação Comercial, fez um
breve relato sobre a face em-
preendedora de Jonas Teles e
da importância  de sua empre-
sa para fortalecer o comércio
tatuiano.

Jonas da Silva Teles e seu
irmão Mário da Silva Teles,
idealizadores da Casa dos Pre-
sentes, foram um dos maiores
empreendedores na atividade
comercial de Tatuí. De uma
pequena “portinha” em um pon-
to alugado na Praça da Matriz,
os irmãos Teles conseguiram,
com muita perseverança e ár-
duo trabalho, construir um ver-
dadeiro império comercial na
cidade. A Casa dos Presen-
tes, desde sua fundação em
1947,  por muitos anos liderou
o comércio da cidade e seus
proprietários adquiriram quase
todos os imóveis da praça prin-
cipal. Neste misto de amor ao
trabalho e defesa dos interes-
ses comerciais de Tatuí, os
irmãos Teles da Silva, além da
loja no centro da cidade cons-
truíram também o Supermer-
cado Quatrocentão, no Bairro
Quatrocentos. Foi uma atitude
pioneira, visto que a cidade
não possuía este tipo de esta-
belecimento.  Muitas pessoas
são gratas aos irmãos Teles.
Algumas por ter conseguido o
primeiro emprego, sendo que
até hoje  alguns empregados
trabalham e prestam serviços
para a família Teles. Um exem-
plo é Domingas Caresia que,
mesmo aposentada, era o bra-
ço direito de Jonas em seus
empreendimentos imobiliários.

A Casa dos Presentes, no
auge de suas atividades, além
de ser uma verdadeira escola
de vendedores,  mantinha mais
de duzentos empregos diretos
e indiretos no seu quadro de
empregados. Jonas da Silva
Teles gostava de ser reconhe-
cido como o comerciante que

gostava do trabalho e por ele
se sacrificava. Sempre senta-
do em sua mesa, com um
sorriso no rosto,  gostava de
participar de todas as vendas e
dar a palavra final no fecha-
mento do negócio aos seus
clientes. Com o passar dos
anos, Jonas até chegou a ex-
perimentar uma experiência po-
lítica e saiu candidato a vice-
prefeito em uma chapa lidera-
da pelo político Pedro
Cassemiro. Mas a derrota nas
urnas não abalou nem um pou-
co seu humor. Ele transferiu a
experiência negativa como can-
didato como mote de campa-
nha publicitária para sua loja,
instituindo  o seguinte slogan
em suas publicidades:  “Casa
dos Presentes, a eleita pelo
povo”.

Há alguns anos, Jonas di-
minuiu seu ritmo de trabalho.
Fechou a loja na Praça da
Matriz e passou a alugá-la para
um supermercado. No entanto
não desistiu do comércio. Man-
teve a Casa dos Presentes em
um pequeno espaço ao lado de
sua residência. E,  mesmo
enfermo, contam seus colabo-
radores, Jonas trabalhou até
os últimos dias de sua vida.

A Casa dos Presentes foi
fundada no dia 15 de novembro
de 1947 em uma pequena “por-
tinha” na Praça da Matriz. Jonas
contava que o local era privile-
giado para o comércio. “Colo-
quei um saco de estopa em
exposição na frente da loja e
logo foi comprado”, contava. E,
a partir deste pequeno ponto, o
negócio prosperou até se trans-
formar na grande fortuna
amealhada pelo comerciante
em sua trajetória de trabalho.
Ele dizia que o grande segredo
do comerciante é comprar sem-
pre à vista e com desconto e
vender pelo preço justo.

INCIDENTE NO VELÓRIO
ASSUSTA AS PESSOAS

Pastor e integrante da igreja procuram o artefato explosivo.

Durante sua trajetória co-
mercial, Jonas da Silva Teles
fez amigos, mas também
desafetos. Não nutria nenhu-
ma simpatia pela “semana in-
glesa”, instituída em Tatuí pela
Câmara Municipal. Ele enten-
dia que o comércio fechado
aos sábados, os consumido-
res se dirigiam para outras ci-
dades para gastar e o pessoal
da zona rural não tinha opção
de compras na cidade. Duran-
te seu velório na Igreja
Presbiteriana tudo corria den-
tro da normalidade, mas uma
cena inusitada causou apreen-
são aos presentes. Uma mu-
lher – possivelmente com algu-
ma mágoa guardada com o
comerciante –  ousou  entrar
na Igreja Presbiteriana e, com
palavras fortes,  desrespeitou
o ato fúnebre que ali se desen-
rolava, deixando as pessoas
atônitas com aquele gesto. E,
por volta de 17 horas,  logo
após o culto pela sua alma
celebrado pelo pastor
presbiteriano, uma bomba, com

Sepultamento saiu da Igreja Presbiteriana de Tatuí.

grande estampido, foi arremes-
sada na igreja e estilhaçou uma
janela. Como foi arremessada
de forma sorrateira, ninguém
teve certeza sobre a autoria.
No entanto, o artefato explosi-
vo colocou em risco e causou
grande susto nas pessoas que
estavam no interior do templo.
Após o incidente, foi requisita-
da  a intervenção da Polícia
Militar para registrar a ocorrên-
cia e acompanhar o enterro,
para evitar mais acontecimen-
tos desagradáveis. O delega-
do Emanuel dos Santos
Françani, tomou conhecimen-
to do ocorrido na terça-feira
passada e disse que iria entrar
em contato com a Polícia Mili-
tar. Este ato praticado no veló-
rio caracteriza dois supostos
crimes, transgredindo os arti-
gos 208 e 251, parágrafo 1º, do
Código Penal. Se descoberta
a autoria, esta pessoa deverá
responder por uma ação crimi-
nal pelo gesto impensado e
esta forma pouco convencio-
nal de protestar.

“MUTIRÃO” AGENDA
CONSULTAS NO CEMEM

Foto: Comunicação/Prefeitura de Tatuí

O Centro Municipal de Es-
pecialidades Médicas (CE-
MEM) iniciou o ano de 2015
com o terceiro “mutirão” de
agendamento de consultas. De
acordo com informações da
Prefeitura de Tatuí, em apenas
50 minutos foram agendadas
450 consultas em seis especi-
alidades médicas: urologia,
nefrologia, endocrinologia, neu-
rologia, nutrição e clínica
vascular.

A coordenadora do CE-
MEM, Susy Caresia, diz que o
atendimento foi priorizado aos
idosos, gestantes e portado-
res de necessidades especi-
ais. “Nossos funcionários rea-
lizaram todos os procedimen-
to de marcação de consultas e
retornos e os pacientes se
mostraram muito satisfeitos
com a agilidade e o padrão de
atendimento”.

População é atendida no primeiro “mutirão” de 2015.

A secretária municipal de
Saúde, Cecília Oliveira Fran-
ça, explica que os mutirões
servem para dar vazão às con-
sultas represadas para o aten-
dimento com especialistas. Ela
comenta que essa é uma de-
manda de todo o País, tanto
que o Governo Federal está
prestes a criar um programa,
chamado “Mais Especialida-
des”, seguindo a linha do re-
cém-criado “Mais Médicos”.

O próximo mutirão aconte-
ce nesta sexta-feira (16), a
partir das 14 horas, com
agendamentos nas especiali-
dades médicas de dermato-
logia, pneumologia, cardio-
logia e gastroenterologia. Des-
de que o novo CEMEM foi
inaugurado, em setembro de
2014, 2.650 pacientes já fo-
ram atendidos na modalidade
mutirão.

Na sexta-feira (9), na Rua
José Bonifácio, ao lado da Igre-
ja Matriz, ocorreu a solenidade
de formatura de doze novos
guardas civis municipais, sen-
do dez homens e duas mulhe-
res. Com a incorporação, a
GCM de Tatuí passa a ter 151
soldados. Os novos guardas
foram aprovados em concurso
e realizaram um curso prepa-
ratório, com atividades físicas,
noções de direito, armamento
e tiro, técnicas de policiamen-
to e ética profissional.

Durante a cerimônia, acom-
panhada por autoridades, con-
vidados e familiares dos guar-
das, o prefeito José Manoel

PREFEITURA FORMA NOVOS
GUARDAS MUNICIPAIS

Corrêa Coelho (Manu) elogiou
o trabalho da CGM e anunciou
que poderá realizar um novo
concurso ainda este ano, com
o objetivo de aumentar ainda
mais o efetivo.

Houve também entrega de
certificados para os “Amigos
da Guarda Municipal”, onde dez
pessoas foram agraciadas, di-
plomas de “Colaboradores da
GCM de Tatuí” aos instrutores
do curso de formação, meda-
lhas de mérito pessoal aos
guardas que se destacaram no
cumprimento da função e
láureas de mérito pessoal aos
formandos com as melhores
notas no curso preparatório.

Está em cartaz no Centro
Cultural, na Praça Martinho
Guedes, nº 12, a exposição
fotográfica “Inside of Action”,
assinada pelo fotógrafo,
cinegrafista e diretor de arte
Rodrigo Camargo. Esta mostra
apresenta imagens esportivas
de várias modalidades, como

EXPOSIÇÃO NO
CENTRO CULTURAL

skate, surf, stand-up, mountain
bike, futebol, running e aventu-
ra, captadas com microcâmeras
GoPro Hero3. A visitação é gra-
tuita e pode ser realizada até o
dia 30 de janeiro, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 21 horas,
e aos sábados e domingos, das
18 às 21 horas.


