
A Secretaria de Obras iniciou 
os trabalhos para instalar rede 
de escoamento de água pluvial 
na rua José Emílio Betiol, entre 
os bairros São Cristóvão e Vila 
Kennedy. O sistema de drena-
gem contará com quatro bocas 

de lobo e ficará entre as ruas 
Rotary Club e Antônio Toselo. 
O quarteirão final até a Avenida 
dos Operários já tem rede de 
drenagem.

As obras tiverem início com 
a abertura do pavimento para 
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Distribuição Gratuita

- Venda proibida -

ligar a nova rede ao sistema já 
existente na esquina na Praça 
da Bíblia. Após concluída a rede 
de drenagem, o trecho da rua 
entre a avenida dos Operários 
e a rua Julio Pacheco de Me-
deiros será recapeado.
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Instalação de rede de drenagem
 na rua José Emílio Bettiol

Mais 4 quilômetros 
de calçadas são feitos
Em um trabalho conjunto en-

tre as secretarias de Obras e 
de Meio Ambiente, a Prefeitu-
ra já executou mais de 4 qui-
lômetros lineares de calçadas 
em áreas de responsabilidade 
do município. O último trecho 
atendido foi na rua Moraes 
Barros, entre a rua Tiradentes 
e a rotatória da avenida dos 
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Operários. 
“Esse é um dos trechos mais 

utilizados por pedestres que 
moram nos bairros São Cristó-
vão, Vila Kennedy, Codespau-
lo, Montagnani e CDHU e vão 
para o Centro e outros bairros 
do outro lado do Tijuco Preto, 
explicou Murilo Merloto, secre-
tário de Meio Ambiente.
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Obras

Construção de quadra 
coberta da escola Elias Sales está em fase final

Está em fase final a cons-
trução da quadra poliesportiva 
coberta entre a E. M. Prof. Au-
gusto Elias Sales e o Centro 
Poliesportivo no bairro São 
Cristóvão. Após finalizar a ar-
quibancada, o espaço está 
sendo fechado com muro. 
Para concluir a obra restará a 

Da Redação
instalação elétrica e hidráuli-
ca nos sanitários e vestiários, 
além da pintura da quadra e 
tela no entorno da quadra.

A área total coberta é de 
980m², incluindo vestiários 
masculino e feminino com 
sanitário de PNE e depósito. 
O espaço também será ade-
quado para garantir acessibi-
lidade. Serão três sanitários, 
sendo um adaptado, três pias 
e três chuveiros em cada ves-
tiário. Em cada lado do ginásio haverá também dois bebedou-

ros.
“Nosso objetivo é oferecer 

um espaço adequado para 
prática esportiva dos estudan-
tes da escola Elias Sales. Para 
facilitar o acesso, um portão 
liga a quadra à escola. Além 
disso, o ginásio poderá ser 
utilizado aos finais de semana 
por moradores ou na realiza-

ção de torneios, a critério da 
Secretaria de Esportes e La-
zer. Tenho certeza de que será 
de grande uso para todos”, 
afirmou José Francisco Righe, 
secretário da Educação.

A obra ficou parada por mui-
to tempo aguardando repasse 
do Governo Federal. “A cons-
trução da quadra é feita com 
verba do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE). O Governo Fe-
deral demorou a repassar re-
cursos para a empresa, que 
interrompeu a obra. Depois de 
muita negociação pela admi-
nistração municipal, os traba-
lhos foram retomados e a obra 
entregue em breve”, garantiu 
Wolney Bassinello, secretário 
de Obras.

SSMRDP - Sindicato dos Servidores 
Municipais de  Rio das Pedras

Rua Marino Ernesto Montagnani, n. 33, São Cristóvão
* PLANO DE SAÚDE – Santa Casa Saúde - São Francisco
* PROJETO ODONTOLÓGICO: Uniodonto
* CONVÊNIO - O GRUPO SIM – Plano de benefícios para 
toda a família. 
* CARTÃO DE CRÉDITO: 008CARDS
* ATENDIMENTO: PSICOLÓGA MARILEIDE F. RIBEIRO
* PLANO TELEFÔNICO MÓVEL: VIVO
* CABELEIREIRO (A): MASCULINO/FEMININO
* ATENDIMENTO JURÍDICO: Quinta-Feira e Sexta-Feira ( 
Agende Horario)
Seja um associado e desfrute de todos os benefícios 

e estrutura que oferecemos a Você Servidor.
UNIDOS FORTES SEREMOS!

Agende/Informações: Dalfré/Rafaela
Telefone 3493.5638 
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Imóveis

Veículos

Alugo

Ofereço-me

terreno 1000 mts para chácara, 
localizado na área Rural de Rio 
das Pedras no bairro Lambari do 
Meio a aprox. 200 mts da Capela 
e a 4 km da Rofivua do Açúcar. R$ 
76.000,00( Aceito proposta)
Contato Marilene (19) 98108-3337 
e Renan(19)99261-4461

Terreno no Quintas do Engenho 
- Plano, c/ 300m2 - R$95 mil-                   
F. 9.9625.8884  (Creci 141.262)

Salão de Festas com piscina 
e churrasqueira 3493.7104 / 
9.9625.8884 / 9.9774.7704

Toninho - jardins, limpeza, conser-
vação - 3493.4561 - 9.9977.2485

Casas em terreno de 250m2. 
Casa 1: sala/cozinha/banhiero e 
2 quartos. Casa 2: cozinha, 2 ba-
nheiros e 4 quartos. R$ 90 mil . F.: 
9.9649.2245

Vende-se um fogão (cônsul) bran-
co de 5 bocas, forno excelente 
por 650,00. F.:19 - 997098911

Terreno no Santa Maria lll ( 
12x25), na Avenida - R$ 100mil 
- F. 9.9625.8884  (Creci 141.262) 

Quarto para solteiros 9.9706.8548
Condomino Vivendas de Javas 
12,00x30 - Valor R$105.000,00
F. 9.9625.8884  (Creci 141.262)

Ofereço-me - cuidadora mensal ou 
folguista. 9.8609-4982, c/ Simone

Marinalva - Aulas Corte/Costura. 
Reformas em geral - 3493.4902. 
Facebook (@vivenciar e criar)

Nissan Versa SL 1.6 16V, 2014, 
direção elétrica, central multimídia 
com câmera de ré, completo - top 
de linha. Valor: R$ 32.900,00. 
Whats (19) 9.9810-5055 

Fernando Serviços Gerais em con-
strução civil (elétrica, calhas, muros 
e calçadas) 9.9463.6100

Oportunidades

Overloque nova e puff novo 
9.8915.8653

Sala comercial no Centro (Pru-
dente de Moraes, 566, piso supe-
rior), c/ recepção, depósito/ sala, 
banheiro e área de luz, alarme 
monitorado e câmeras de segu-
rança. R$ 700 por mês, incluso 
condomínio/água/esgoto/IPTU. 
Contato: 3493-5276 ou no mes-
mo endereço, sala 3.

Pneu aro 15 R$ 40,00 9.9720.8754

Jardinagem - manutenção, limpe-
za, plantio de grama 9.9905.0732 
/ (19) 3432.2396

Fusca branco, 1300L, 4 pneus no-
vos R$ 3.800 - 9.9720.8754

Móveis para casa: geladeira, fo-
gão, microondas, sofá, estante, 
lavadora 9.9978.9219

Ecosport 2015, completa 
9.9608.0487

Rack, luminária de ferro, colchão 
de casal, cômoda penteadeira 
9.8915.8659

Marcelo eletricista e hidráu-
lico residencial 9.9935.0878

Chácara de 600 m² com casa de 4 
cômodos + 3 banh, salão de fes-
tas, churrasqueira, quiosque com 
piscina 9.9800.7464

Palio 2010, básico R$ 12 mil - 
vale a pena ver . F.: 9.9127.1435

Pajero Sport 2008 Diesel  F. 
9.9278.9664 ou 9.9825.0105 

Casa na R. Bernardino de Campos 
- ótima localização - 3 Quartos/
Sala/Cozinha/WC/Abrigo/Quintal - 
R$ 140 mil - F. 9.9625.8884  (Cre-
ci 141.262) 

Casa na Paulista, Piracicaba, 
para casal de idosos, mobiliada e 
com fiador 9.9978.9219

Carretos e fretes viagens 
9.9978.9219

2 Salões na R. Vicente de Pau-
la: um com 500mt e outro com 
220mts. CRECI 91.670. Cel: 
9.9736.8186

S-250ano 2000 -R$ 50 mil 
9.9524.1937 / 3493.2265

Terreno c/ construção a partir 
de R$145 mil, financiado. Tra-
tar: 9.9736-8186 (Creci 91670)

ApT. Edifício Parque Premiatto 
(bairro Dois Córregos, Piracicaba/
SP). 2 quartos, 1 banheiro, sala, 
cozinha e lavanderia, 1 vaga de 
garagem, 46m². Exc. localização. 
R$115 mil. Cont.: (19) 99783-5151

Salas comercias em cima da 
Ótica Matriz - 

Contato: 9. 8193.3851

Inalador novo R$ 100 - 
9.9844.1432

Contrata-se motorista de cami-
nhão pipa p/ trabalho em outro es-
tado. Preferência c/ experiência. 
Envie CV para rh@facilitabombe-
amento.com.br ou R. Prudente de 
Moraes, 566 – Sala 03 - Rio das 
Pedras. Atendimento em horário 
comercial

Procuro profª de matemática 
avançada para aulas particulares 
9.9985.5094

Terreno no São Carlos de 150m2. 
Proximo 20 mets da Rodovia. R$ 
75 mil - Aceito carro como pagto. 
F.: 9.9742.6793
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Melhorias

Obras inicia instalação de rede de drenagem 
na rua José Emílio Bettiol

A Secretaria de Obras ini-
ciou os trabalhos para ins-
talar rede de escoamento 
de água pluvial na rua José 
Emílio Betiol, entre os bair-
ros São Cristóvão e Vila 
Kennedy. O sistema de dre-
nagem contará com quatro 
bocas de lobo e ficará entre 
as ruas Rotary Club e Antô-
nio Toselo. O quarteirão final 
até a Avenida dos Operários 
já tem rede de drenagem.

As obras tiverem início 
com a abertura do pavimen-
to para ligar a nova rede ao 

Da Redação
sistema já existente na es-
quina na Praça da Bíblia. 
Após concluída a rede de 
drenagem, o trecho da rua 
entre a avenida dos Operá-
rios e a rua Julio Pacheco 
de Medeiros será recapea-
do.

Outro trecho que fez parte 
do contrato firmado com a 
empresa Projecon Projetos 
e Construção Civil é a rua 
São Vicente de Paulo, entre 
as ruas Nicolino Parisse e 
Luiz Massud Coury com a 
execução de recapeamen-
to. Antes, na esquina da rua 
Prof.ª Miosotine Maria Jus-
tolim foram instaladas bo-
cas de lobo. O investimento 
total nas obras é de R$ 184 
mil, com prazo de conclusão de 14 dias.

“Nos dois trechos eram 
comum a formação de bu-
racos devido ao grande 

volume de água que corria 
pelo asfalto, seja em dias 
de chuva ou por conta de 
pessoas lavando seus quin-
tais e calçadas. Os serviços 
para a captação das águas 
pluviais e despejo em local 
adequado traz melhorias e 

fazem a diferença no dia a 
dia da comunidade, porque 
dá mais segurança e con-
forto para os moradores e 
motoristas, além de evitar 
a formação de buracos”, 
explicou Wolney Bassinelo, 
secretários de Obras.
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Campão

Vestiário do estádio municipal
 começa a ser reformado

Em tempos de pandemia 
do novo coronavírus, o Está-
dio Municipal Massud Coury 
– o Campão – vive dias dife-
rentes. A bola não rola e as 
arquibancadas permanecem 
vazias. Mais do que isso, os 
vestiários dos times e arbi-
tragem passam por reforma 
completa.

Da estrutura atual, basi-
camente só as paredes se 
manterão. Os sistemas hi-
dráulicos e elétricos serão 
trocados, assim como vasos 
sanitários, pias e chuveiros. 
O espaço ganhará piso novo 
e azulejos nas paredes, en-
quanto que o teto também 
será recuperado. O investi-
mento é de R$ 98 mil, com 
prazo de conclusão de 90 
dias.

“O objetivo é oferecer aos 
atletas riopedrenses um es-
paço mais adequado, bem 
cuidado. Os mais tradicio-
nais torneios acontecem em 
nosso estádio”, comentou o 
secretário de Esportes, Vavá 
Silva. “Rio das Pedras é uma 
cidade em que o futebol é 
muito forte e, por esse mo-
tivo, merece mais essa dedi-
cação com nossos espaços 
para que haja o entusiasmo 
da torcida.”

De acordo com Vavá, tam-
bém está prevista a constru-
ção de novos sanitários no 
Campão, assim como a re-
abilitação da iluminação do 
estádio.

Da Redação
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Seu entusiasmo será 
ainda maior se você 
trabalha por comissão 
ou se sentir que tem 

No trabalho, vai que-
rer sossego para se 
concentrar nas tarefas 
e terminar logo o que 
precisa fazer. É hora 

Na paquera, converse 
mais para descobrir 
se encontrou mesmo 
a pessoa certa. Na 
união, Sol e Mercúrio 

A troca de ideias pode 
render soluções muito 
criativas para qual-
quer situação e todos 
sairão ganhando com 

Você vai querer 
mais estabilidade no 
emprego e não me-
dirá esforços para 
provar o seu valor. 

Esta pode ser uma 
fase de grandes 
realizações, en-
tão, você que lute. 
Mas é importante 

Ao mesmo tempo, Lua 
e Júpiter se unem o 
que garantirá fartas 
doses de companhei-
rismo, cooperação e 

O céu envia boas ener-
gias para a sua vida 
amorosa e você pode 
se surpreender com 
uma paquera. O lance 

Reserve um tempo 
para cuidar da saúde 
e evite extravagâncias 
que possam afetar 
o seu bem-estar. No 

No amor, decepções 
recentes podem 
deixar seu coração 
fechado para ba-
lanço ou pode se 

O trabalho deve seguir 
de vento em polpa e 
você dará o melhor de 
si em tudo que fizer. A 
Lua está de rolê no seu 

Vários astros vão fa-
vorecer as parcerias, 
então, estimule a coo-
peração no emprego e 

uma chance de conseguir um aumento. 
Errado não tá, né? Além disso, nosso 
reizinho Mercúrio vai facilitar o diálogo 
e uma boa conversa com os chefes.

de usar toda sua experiência para bri-
lhar, então, priorize as tarefas que você 
sabe que domina e faz bem. 

fecham na parceria no seu paraíso astral 
e prometem uma fase super romântica e 
carinhosa, ideal para programinhas a dois

isso. Sol e Mercúrio trocam likes e agi-
tam a sua vida social e dão sinal verde 
para se enturmar com gente nova.

Vai usar toda sua experiência para 
cumprir as tarefas e ganhar a con-
fiança dos chefes. Quem nunca, né? 

também controlar os gastos: sai-
ba guardar uma parte do que ga-
nha para fazer seu pé-de-meia, ok? 

otimismo aos seus relacionamentos. 
Tantas vibrações positivas vão benefi-
ciar todos os setores da sua vida.

pode começar com uma conversa sim-
ples e evoluir rápido para romance. Na 
união, o diálogo também será facilitado .

amor, pessoas conhecidas terão mais 
chance com você. Na união, será um 
prazer participar dos projetos da pessoa 
amada.

envolver num romance secreto. Na 
união, vai querer mais privacida-
de e cumplicidade com seu mozão.

paraíso astral e garante simpatia, leve-
za e bom humor. Isso deve deixar seus 
relacionamentos mais descontraídos.

some forças com os colegas para cum-
prir as tarefas e fechar a semana com 
chave de ouro! Você também terá mais 
foco para realizar seus projetos.

INGREDIENTES 
 6 unidades de massa de 

pastel pronta e pré-cozida
 1 xícara de molho de to-

mate
 50 gramas de muçarela
 1 tomate
 manjericão,  sal,  pimenta
 água
MODO DE PREPARO
Separe os ingredientes e cor-

te o tomate e a muçarela em 
cubos. O molho de tomate pode 
ser pronto ou uma versão ca-
seira. Aqui nós estamos usando 
massa de pastel redonda. Para 
os raviólis não ficarem muito 
grandes, divida o disco em 4 
partes iguais. Para um prato in-
dividual, 6 discos de massa de 

pastel são suficientes. Coloque 
um cubo de muçarela, um cubo 
de tomate e uma folha de man-
jericão. Se desejar, tempere 
com um pouco de sal e pimen-
ta. Dobre massa, juntando uma 
base na outra. Sele a massa da 
mesma forma que se faz com 
pastel, com ajuda de um garfo. 
Caso a sua massa esteja res-
secada, molhe as pontas dos 
dedos (mas só um pouquinho) 
e passe por toda a borda. Isso 
vai ajudar a selar melhor. leve 
a massa para cozinhar em uma 
panela com água fervendo e 
uma pitada de sal por 3 minutos. 
Como a massa aqui é pré-cozi-
da, o tempo de preparo é bem 
curtinho assim mesmo. Por fim 
despeje o molho de tomate.

RAVIOLI DE MASSA DE PASTEL 

Descontos: Academia Center Training,  Wizard, Academia HII SHO KAN (Tati) Muay Thai. 
Aulas de Zumba – 3ª e 5ª feiras, das 18h às 18:45h

Exames: Dr Renan 3493-3848/ Dra Cristina 3493-2482, ou médico de sua confiança.

Clube de Campo de Rio das Pedras

Clube reabre neste 
final de semana, confira os horários:

Sábado e Domingo das 12:00 as 20:00 já. 
De terça a sexta das 13:30 as 21:30hs.

Quiosques: 
Taxas para convidados R$ 20,00  e  

diária para uso das piscinas  R$ 35,00 
   ( Apresentado por um sócio + exame médico). 
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Obras

Prefeitura inicia reforma do Ginásio Municipal de Esportes

A Prefeitura de Rio das Pe-
dras deu início à obra de re-
forma do Ginásio Municipal de 
Esportes. Os banheiros e ves-
tiários serão demolidos, assim 
como a parede onde está fixa-
do o placar eletrônico. “A ideia 
é aproveitar a reforma dos ba-
nheiros e vestiários para criar 
uma espécie de palco ou me-
zanino em cima desses espa-
ços, que poderá ser utilizado 
para aulas de artes marciais, 
ginástica ou para montarmos 
uma academia para a popula-
ção. Em dias de eventos não 
será mais preciso contratar 
palco e colocar em cima da 
quadra, usaremos esse espa-
ço, o que permitirá acomodar 
ainda mais pessoas”, detalhou 
Vavá Silva, secretário de Es-
portes.

Antes da reforma, vestiários 
e sanitários apresentavam 
grandes rachaduras, dando 
até para ver do lado de fora do 
ginásio. Quando concluído, o 
espaço estará adequado para 
receber atletas e espectado-
res. O investimento é de R$ 
290 mil e a empresa contatada 
é a G.A.G. Construtora.

Para Vavá Silva, as reformas 
são importantes para todos os 
jovens e adultos que utilizam 
o espaço. “O projeto de revi-
talização das áreas esportivas 
é direcionado para todas as 
regiões da cidade. Agora, so-
licitamos colaboração da po-
pulação para preservação dos 
equipamentos”, enfatizou. A úl-
tima grande reforma pela qual 
o ginásio passou foi há quase 
20 anos.

Da Redação
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Obras

Prefeitura executa mais de 4 quilômetros de calçadas

Em um trabalho conjun-
to entre as secretarias de 
Obras e de Meio Ambiente, 
a Prefeitura já executou mais 
de 4 quilômetros lineares de 
calçadas em áreas de res-
ponsabilidade do município. 
O último trecho atendido foi 
na rua Moraes Barros, entre 
a rua Tiradentes e a rotatória 
da avenida dos Operários. 

“Esse é um dos trechos 
mais utilizados por pedes-
tres que moram nos bairros 
São Cristóvão, Vila Kenne-
dy, Codespaulo, Montagnani 
e CDHU e vão para o Cen-
tro e outros bairros do outro 
lado do Tijuco Preto. Além 
disso, o local passou a ser 
responsabilidade da Prefei-
tura quando foi cedido parte 

do terreno para a construção 
da rua e em todo esse tem-
po nunca foi feita a calçada”, 
explicou Murilo Merloto, se-
cretário de Meio Ambiente.

Na execução das calçadas 
foi aplicado concreto FCK 
25mpa. Outros pontos im-
portantes da cidade também 
ganharam calçadas como 
as avenidas Prefeito Nico-
lau Marino, José Augusto da 
Fonseca, Ana Negri Gramani 
e Rosina Figurelli Coury e as 
ruas Antonio Roberto Ronca-
to, Benedito de Moraes, Prof. 
Manoel da Costa Neves, en-
tre outros.

Segundo o secretário de 
Obras, Wolney Basinello, 
este serviço é constante e 
acontece durante o ano todo. 
Em 2019, entrou em vigor lei 
municipal que oficializa a 
responsabilidade do dono do 
terreno em fazer reforma e/
ou construção das calçadas. 
Desde então, foram feitas 

mais de 100 notificações e, 
a partir do conhecimento de 
tal responsabilidade, o setor 
privado (donos das residên-
cias) fez uma média de 2 mil 
quilômetros quadrados de 
calçamento. 

“No início das notificações 
tivemos muitas dificuldades, 
pois os moradores falavam 

que o município não fazia a 
parte dele. Porém, desde que 
passaram a reconhecer as 
benfeitorias realizadas nas 
áreas públicas, tivemos uma 
melhora e uma aceitação 
bem maior. Hoje, no geral, 
temos um bom atendimento 
e receptividade dos muníci-
pes, são casos isolados que 

nos trazem um pouco mais 
de trabalho”, contou Murilo 
Merloto. De acordo com o 
secretário de Meio Ambiente, 
a prefeitura tem feito o possí-
vel para não aplicar multas, 
dando um prazo adequado 
para que as calçadas sejam 
regulamentadas e entrem no 
padrão adequado da cidade.

Redação


