
Ano XXI  |  Edição 1001 Rio das Pedras-SP  |  04 de Setembro de 2020  Distribuição Gratuita

Seu noticiário semanal
Verdadeiro

DESDE 1999

O

O Verdadeiro passa da 
edição mil e inicia novo ciclo

- NOVIDADE -

- MEIO AMBIENTE -A
pós mais de 21 anos 
de história, o jornal O 
Verdadeiro chegou à 

edição número 1001. Para ce-
lebrar a marca, um novo ciclo 
teve início. A nova logomarca 
ressalta o “V” da verdade dos 
acontecimentos, mostrando 
da melhor forma possível to-
dos os lados. A cor original 
azul, que simboliza a confian-
ça, sabedoria, inteligência e 
verdade, agora tem a compa-
nhia da cor laranja que repre-
senta entusiasmo, criativida-
de, determinação e sucesso.

Um novo ciclo que alia a 
tradição do jornal impresso 
com o dinamismo da inter-
net e redes sociais. Embora 
o Verdadeiro já estivesse com 
distribuição pelo WhatsApp, 
a partir desta semana conta 
com site próprio, páginas no 
Facebook e Instagram.

Poda de árvores 
melhora iluminação

As árvores do canteiro cen-
tral da Avenida Dr. Darwin do 
Amaral Viegas, entre a Aveni-
da dos Operários e a rua Pref. 
João Batista de Aguiar, foram 
podadas nesta semana pela 
Secretaria de Meio Ambien-
te. O resultado foi a melhora 
significativa da iluminação 
pública no trecho, propor-
cionando mais segurança 
para motoristas, pedestres e 
moradores, além de propor-
cionar o melhor desenvolvi-
mento das árvores.

O trabalho continuará na 
próxima semana, seguindo 
a avenida até a rua Gerôni-
mo Guilherme Peroza, que 
também terá a vegetação 
podada até o cruzamento 

com a Avenida Elias Cândi-
do Ayres. Outros benefícios 
do serviço de arborização 
são diminuição de ruído e de 
poluição, embelezamento da 
cidade e permitir maior per-
meabilidade.
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Rio das Pedras

DesenvolveSP irá financiar construção 
de Estação de Tratamento de Esgoto

DA REDAÇÃO

- ETE -

A Prefeitura de Rio das Pe-
dras assinou contrato de 
financiamento sem co-

brança de juros junto ao Desen-
volveSP para construir a Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE) 
na cidade. São R$ 5 milhões fi-
nanciados pelo Governos do 
Estado, com contrapartida do 
município de R$ 1,7 milhões 
para viabilizar a construção, que 
já foi licitada e aguarda apenas 
a emissão da Ordem de Serviço 
para começar.

A ETE de Rio das Pedras terá 
quatro lagoas para tratamento 
dos esgotos sanitários, sendo 
duas anaeróbias (onde o esgoto 
é tratado por bactérias que não 
consomem oxigênio), duas la-
goas aeróbias (onde o esgoto é 
tratado por bactérias que conso-
mem oxigênio) e de desinfecção; 
uma estação elevatória de esgoto 
bruto, linhas de recalque e emis-
sário de esgoto tratado, com es-
cadas hidráulicas que favorecem 
a oxigenação dos efluentes. 1,7 
mil quilos/dia de carga orgânica 
deixarão de ser lançados in natu-
ra do Ribeirão Tijuco Preto.

Com a obra, que tem prazo 
de conclusão de 12 meses, será 
cumprido o Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) do 
Grupo de Atuação Especial de 
Defesa do Meio Ambiente (GA-

EMA). “Está obra é a muito im-
pactante para cidade, pois nunca 
desde a criação do município ti-
vemos o esgoto tratado. Temos o 
dever de garantir tratamento de 
esgoto e abastecimento de água 
a todos os rio-pedrenses e bus-
camos sempre investimentos 
para colocar em prática projetos 
que contribuem para a evolução 
do nosso trabalho. A conquista 
deste desta Estação de Trata-
mento de Esgoto é uma grande 
vitória para nossa cidade”, expli-
ca David Gonçalves, presiden-
te do Serviço de Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE).

Projetada para tratar o esgo-
to doméstico de 50 mil habitan-
tes, a ETE irá atingir mais do 
que 100% da população atual, 
deixando reservas para o cres-
cimento projetado de Rio das 
Pedras. O secretário de Meio 
Ambiente, Murilo Merloto, co-
memorou a construção da Es-
tação: “estão sendo aplicadas 

multas diárias por não realizar o 
serviço de tratamento de esgoto, 
o que também gerou prejuízos 
graves em nosso ribeirão Tijuco 
Preto. Fico muito satisfeito com 
essa conquista, é uma vitória 
para os rio-pedrenses essa viabi-
lização do saneamento básico de 
100% tratado”.

A qualidade de vida e as con-
dições higiênicas melhorarão nas 
áreas onde o sistema operará com 
o descarte correto do esgoto. O 
sistema de tratamento de efluen-
tes fornece uma maneira mais 
saudável e apropriada de geren-
ciar os resíduos de hotéis, condo-
mínios residenciais e indústrias.

Além dessa construção da es-
tação de saneamento, a prefeitura 
– através do SAAE – irá mapear 
todos os pontos de vazamentos 
do município, o que irá ajudar a 
reduzir o desperdício de água. 

Davi Gonçalves, afirmou que 
“o valor disponibilizado foi libe-
rado mediante apresentação de 
documentos comprobatórios 
dos investimentos, o que foi 
apresentado pelos gestores da 
atual administração. Todo o re-
gistro documental encontra-se 
em procedimento administrati-
vo próprio”.

Para o secretário de Adminis-
tração e Recursos Humanos, Da-
niel Gonçalves, “é uma obra es-
perada há muitos anos e que vai 
permitir o tratamento pra toda a 
cidade. Com isso, conseguiremos 
ampliar o nosso Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH), que é 
levado em conta pelas empresas 
que buscam o interior para fazer 
investimentos”, disse.



Eleições Municipais têm novas regras 
para gastos de campanha

DA REDAÇÃO

P
retende ser candidato 
a vereador ou prefeito 
nas eleições municipais 

desse ano? Na última terça (1), 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) divulgou as novas regras 
sobre os gastos de campanha. 
Provavelmente você conhece 
a história de algum candidato 
eleito que perdeu o cargo em 
razão de gastos irregulares ou 
abuso de poder econômico. 
Certamente não gostaria de 
entrar para essa estatística.

Por isso, atenção. Os can-
didatos poderão gastar até 
13,9% a mais em relação aos 
gastos permitidos para as elei-
ções de 2016, percentual que 
corresponde à inflação acu-
mulada do período. No caso 
de Rio das Pedras, Saltinho 
e Charqueada, o candidato a 
vereador poderá gastar até R$ 
12.307,75 enquanto o candida-
to a prefeito até R$ 123.077,42.

Para a consultoria C&C, que 
presta serviços de contabili-
dade partidária, a prestação 
de contas e compliance eleito-
ral, os candidatos devem ficar 
atentos para dois pontos, além 
do limite total que se ultrapas-
sado poderá implicar na aplica-
ção de multa e condenação por 
abuso de poder econômico.

Apesar de não estar liga-
do diretamente ao gasto de 
campanha, os candidatos só 
poderão agora autofinanciar, 
ou seja, doar para sua própria 
campanha apenas 10% dos 
gastos permitidos. Por outro 
lado, os gastos que o partido ou 
o candidato a prefeito tiver com 
outros candidatos com mate-
riais de campanha, por exem-
plo, entrarão como despesas 
desses candidatos, mesmo que 
na conta deles não seja feita ne-
nhuma movimentação.

Não existe campanha sem 
despesa, alerta a consultoria. 
A recomendação é que os can-
didatos procurem por técnicos 
que conheçam as peculiarida-
des da contabilidade eleitoral e 
possam auxiliá-los no planeja-
mento estratégico e financeiro 
da campanha.

Para mais informações, 
entre em contato com a C&C 
Contabilidade: (19) 99669-
1900 ou contato@cc-contabi-
lidade.com.br.
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Jornal o Verdadeiro se orgulha de fazer parte da 
história de Rio das Pedras, Saltinho e Mombuca

DA REDAÇÃO

04

S
entindo a necessidade da 
criação de um veículo de 
comunicação que desse 

voz à população rio-pedrense, 
em março de 1999 o empreen-
dedor Ataualpa Calmon – for-
mado em Comunicação Social 
e Administração – fundou o 
jornal o Verdadeiro, semaná-
rio noticioso com circulação 
em Rio das Pedras, Saltinho e 
Mombuca. Junto de sua espo-
sa Claudia Garcia, socióloga, 
trabalhou para que se formasse 
um jornal isento, ético.

Como toda pequena empre-
sa, seu começo não foi fácil. Em 
um formato moderno para a 
época, em tabloide, com textos 
de leitura rápida e informações 
completas, pouco a pouco foi 
conquistando seu espaço.

Com sua estrutura familiar e 
apoio de importantes pessoas 
que fizeram a história aconte-
cer, o jornal se consolidou. Seu 
fundador, Ataualpa Calmon, 
costumava dizer: “quanto tra-
balhamos com verdade, capri-
cho e preço justo, ninguém tem 
força para nos derrubar”. E as 
tentativas não foram poucas.

Essencialmente político, o 
jornal sempre mostrou compro-
misso com a verdade e os fatos 
com a maior clareza possível. 
O Verdadeiro teve participação 
ativa em disputas eleitorais, 
trazendo informações precisas 
para os leitores, auxiliando no 
entendimento de projetos e pro-
gramas de governo.

Mais do que isso, o jornal 
sempre fez questão de partici-
par do cotidiano das cidades 
atendidas, em especial Rio das 
Pedras. A população se via 
no jornal e tem espaço aberto 
para suas manifestações, seja 
por meio de artigo, denúncias, 
reclamações e até elogios a as-
suntos relacionados ao cotidia-
no da cidade. Seja por meio de 
felicitações de aniversários, ca-
samentos, registros de festas e 
eventos, o Verdadeiro é vitrine 
para todos os leitores.

Vitrine essa muito bem uti-
lizada por anunciantes, que 
têm possibilidade de estar mais 
perto de seus clientes por meio 
do jornal. Promoções e ofertas, 
o conhecimento de marcas e 
reforços de conceitos fazem do 
Verdadeiro um excelente veícu-
lo de comunicação. Mesmo em 

tempos de redes sociais, vincu-
lar um produto a uma mídia de 
credibilidade faz toda a diferen-
ça na hora de vender.

Com o passar dos anos, a 
procura pelo Verdadeiro cres-
ce, assim como a qualidade de 
impressão do jornal. Por anos 
o jornal foi impresso numa 
gráfica em Itu por conta de sua 
qualidade na impressão, deta-
lhes nas cores que agradavam 
aos anunciantes. Para a equi-
pe do Verdadeiro, o resultado 
compensava os 120 km (ida e 
volta) na Rodovia do Açúcar, 
que na época era perigosa, 
sem acostamento e com gran-
de fluxo de caminhões.

O jornal viu e acompanhou 
de perto o dia-a-dia das cida-
des, as viu crescer. Em Rio das 
Pedras acompanhou o final do 
governo de Victório Cezari-
no, a gestão de Antônio Costa 
Galvão, Marcos Buzetto, Dr. 
Júlio e agora do prefeito Carlos 
Defavari. Já em Saltinho teste-
munhou o prefeito Wandinho, 
Grilo e Carlos Lisi. 

Desde sua criação, o Verda-
deiro mantém o objetivo de in-
formar, ter compromisso com 
a verdade sem perder seu foco: 

a confiança da população e dos 
anunciantes para com o jornal.

Com o falecimento do funda-
dor Ataualpa Calmon em julho 
de 2015, seu filho – o jornalista 
Alex Calmon – assumiu a dire-
ção do jornal O Verdadeiro junto 
com sua esposa – a engenhei-
ra Mariana Palu – com a difícil 
missão de manter o alto padrão 
noticioso de modo a atender aos 
anseios da sociedade. Desde en-
tão o trabalho tem se fortalecido.

Só temos a agradecer a Rio 
das Pedras, Saltinho, Mombuca 
por fazer parte de sua história. 
De sentir o respeito de cada um 
ao receber cada edição. De ver 
na porta da casa ou na praça 
um grupo comentando notícias 
e anúncios da semana há mais 
de 20 anos. Continuaremos tra-
balhando sob o compromisso 
com a verdade e a satisfação 
de ter uma ligação de amizade 
com sua família.
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O Verdadeiro chega à edição 1001 com o início de um novo ciclo
DA REDAÇÃO

O jornal O Verdadeiro che-
gou a impressionante 
marca de 1001 edições 

do semanário noticioso nesta 
sexta-feira (7). Além de passar 
por mais de mil semanas, ou por 
mais de 21 anos, registrando os 
acontecimentos de Rio das Pe-
dras, Saltinho e Mombuca, se 
manteve atual desde o nasci-
mento. Em 1999 o formato esco-
lhido para o jornal foi o tabloide 
por ser dinâmico, de fácil leitura 
com textos objetivos. A logo-
marca inicial era uma antena, 
para mostrar sua conexão com 
o mundo. Anos depois, a letra 
“V” do Verdadeiro se tornou as-
sertivo para mostrar o compro-
misso com os fatos.

Agora, as mais de mil edições 
levam o jornal a um novo ciclo, 
ressaltando o “V” da verdade 
dos acontecimentos, mostrando 

da melhor forma possível todos 
os lados. A cor original azul, que 
simboliza a confiança, sabedoria, 
inteligência e verdade, agora tem 
a companhia da cor laranja que 
representa entusiasmo, criativi-
dade, determinação e sucesso.

Um novo ciclo que alia a tra-
dição do jornal impresso com o 
dinamismo da internet e redes 
sociais. Embora o Verdadeiro já 
estivesse com distribuição pelo 
WhatsApp, a partir desta sema-
na conta com site próprio, pági-
nas no Facebook e Instagram.

A missão segue de informar 
com credibilidade, compromis-
so com a verdade e, agora, com 
mais velocidade e dinamismo. 
A notícia chegará no tempo em 
que acontece, com ainda mais 
participação do leitor, com inte-
ração, fazendo com que o jornal 
seja ainda mais do povo.

Aos anunciantes, o benefício 
de vincular sua marca a um ve-
ículo de credibilidade continua 

ainda mais forte. A distribuição 
do jornal físico continuará como 
antes, com a entrega domiciliar 
e tiragem mínima de 6 mil jor-
nais entregues atualmente em 
Rio das Pedras e Saltinho. Com 
a mídia digital, o alcance cresce 
sobremaneira. Os leitores do 
jornal são os consumidores dos 
anunciantes. A expectativa e se 
tornar o principal veículo de co-
municação também no mundo 
digital, assim como já é na ver-
são impressão.

Aos leitores, o convite para 
participar ainda mais da história 
de sua cidade, dando opinião, su-
gestões, apresentando críticas e 
elogios. A equipe do jornal o Ver-
dadeiro acredita que só é possível 
tornar uma sociedade mais Justa 
e Perfeita com a participação de 
todos, de forma democrática e 
saudável, sem agressões gratui-
tas ou disputas baseadas em ego 
e não no bem comum. Vamos 
juntos viver esse novo ciclo.



NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES SEXTA-FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2020Rio das Pedras | Edição 100106

Ingredientes
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 2 colheres (sopa) de farinha de trigo 
peneirada
• 1 xícara (chá) de creme de leite
• 2 colheres (sopa) de cebola ralada
• 2 colheres (sopa) de salsa picada
• 1/4 xícara (chá) de farinha de rosca
• 250g de carne moída refogada
• 1 colher (chá) de molho inglês
• 1 colher (chá) de sal
• 1/2 colher (chá) de pimenta do reino
• 4 gemas e 5 claras
• Molho de tomate (para acompanhar)

Modo de preparo
Numa panela em fogo brando, derreta a 
manteiga sem deixar queimar. Junte a fari-
nha de trigo. Adicione o creme de leite aos 
poucos, mexendo sem parar.

Deixe cozinhar durante 10 minutos, me-
xendo de vez em quando. Misture a ce-
bola, a salsa, a farinha de rosca, a carne 
moída, o molho inglês, o sal e a pimenta 
do reino, e junte à mistura de creme de 
leite. Retire do fogo e deixe esfriar.
Bata as gemas até que fiquem quase 
brancas.
Adicione-as, aos poucos, à mistura ante-
rior, batendo sem parar.
Preaqueça o forno em temperatura mé-
dia (170º).
Bata as claras em neve.
Adicione à mistura preparada, mexendo 
com movimentos de baixo para cima, 
delicadamente, para não perder volume.
Despeje a mistura em formas individuais 
e asse durante 20 minutos.
Sirva imediatamente, acompanhado de 
molho de tomate.

Áries 21/3 a 20/4 
Aproveite as boas energias 
para dar o pontapé inicial em 

um projeto novo na vida profissional ou cor-
rer atrás de algo que deseja. Mas nem tudo 
são flores e você pode ser mais exigente e 
cricri ao lidar com assuntos do passado ou 
com a família. 

Touro 21/4 a 20/5
A boa notícia é que Mercúrio e 
Vênus estarão em harmonia e 

devem melhorar a sua capacidade de comu-
nicação. Na verdade, você vai se expressar tão 
bem que pode seduzir um crush só com a sua

Gêmeos 21/5 a 20/6
Se precisar de dinheiro, poderá 
contar com a ajuda financeira 

da família - só não abuse, ok? As estrelas in-
dicam que passeio ou até um contato virtual 
com a turma pode criar uma oportunidade 
de se dar bem na conquista. 

Câncer 21/6 a 22/7
Cuidar da sua aparência é im-
portante e isso também inclui 

a saúde: procure se movimentar mais, mes-
mo que seja dentro de casa. No final da 
tarde, Mercúrio ressalta seu charme.. Boa 
conversa será a melhor maneira de resolver 
as diferenças

Leão 23/7 a 22/8
A quadratura entre Vênus e 
Marte indica que alguém pode 

manipular dados ou informações para puxar 
o seu tapete, inclusive no trabalho. Outra 
dica para manter a sua imagem protegida é 
colocar as mãos na massa e não deixar nada 
para o último minuto. 

Virgem 23/8 a 22/9
As amizades podem ser aba-
ladas pela quadratura entre 
Vênus e Marte: desgaste com 

alguém próximo tem mais chance de ser 
um rompimento definitivo se você não fizer 
nada. É um bom momento para se desape-
gar do que já vinha incomodando

Libra 23/9 a 22/10
A boa notícia é que a Lua se-
gue firme em sua Casa 7 e pro-

tege os relacionamentos, embora seja preci-
so um pouco mais de jogo de cintura para se 
entender com os outros. Parceria profissional 
ou sociedade pode correr alguns riscos.

Escorpião 23/10 a 21/11
Aproveite para gastar energia 
praticando exercícios físicos, 

mesmo que seja em um treino caseiro mes-
mo. Os momentos a dois prometem roman-
tismo, embora o astral possa se tornar mais 
sério à noite. 

Sagitário 22/11 a 21/12
É um bom momento para quem 

pensa em trocar de emprego, tentar algo em 
uma nova área ou correr riscos e buscar algo 
que sempre quis fazer. No amor, quem co-
manda o astral é a Lua.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Tudo indica que será preciso 
tirar um tempo para resolver 

problemas em casa, especialmente se não 
conseguir deixar as implicâncias pessoais de 
lado. Por outro lado, o trabalho em equipe 
conta com excelentes energias.

Aquário 22/1 a 19/2
No final da tarde, Mercúrio e 
Vênus estarão em harmonia, o 

que deve favorecer algumas mudanças no 
serviço. A saúde também pode se beneficiar, 
bom momento para largar velhos hábitos e 
mudar sua rotina.

Peixes 20/2 a 20/3
Há sinal de romantismo e muito 
carinho com o mozão! Mas o 

namoro não conta com a mesma sorte - não 
sufoque o outro com cobranças nem deixe a 
insegurança se instalar em seu coração. Para 
de ser doida, minha filha!

GASTRONOMIA
Receita de Suflê de carne moída

HORÓSCOPO



Pequenos Anúncios
Grandes Negócios&

Para anunciar - Teleanúncio

19 3493.2717
De 2ª a 6ª, das 8h às 12h e das 14h às 18h
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IMÓVEIS

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

Terreno 1000 mts para chácara, locali-
zado 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)

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

Vende-se casa no bairro São Carlos 
com 3 quartos, 1 suíte, espaço gourmet, 
garagem para 2 carros com portão ele-
trônico. 125m² de construção. Valor R$ 
250.000,00. Contato (19) 99972.5255

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

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

ALUGO

Chácara de 600 m² com casa de 4 cômo-
dos + 3 banh., salão de festas, churras-
queira, quiosque com piscina 99800.7464

Casa na Paulista, Piracicaba, para ca-
sal de idosos, mobiliada e com fiador 
99978.9219

Sala comercial no Centro (Prudente de 
Moraes, 566, piso superior), c/ recepção, 
depósito/ sala, banheiro e área de luz, 
alarme monitorado e câmeras de segu-
rança. R$ 700 por mês, incluso condo-
mínio/água/esgoto/IPTU. Contato: 3493-
5276 ou no mesmo endereço, sala 3.

2 Salões na R. Vicente de Paula: um 
com 500mt e outro com 220mts. CRECI 
91.670. Cel: 99736.8186

Salão de Festas com piscina 
e churrasqueira 3493.7104 / 
99625.8884 / 99774.7704

Quarto para solteiros 99706.8548

Salas comercias em cima da Ótica 
Matriz - Contato: 98193.3851

VEÍCULOS

Palio 2010, básico R$ 12 mil - vale a 
pena ver . F.: 99127.1435

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) 99810-5055 

Pajero Sport 2008 Diesel  F. 99278.9664 
ou 99825.0105 

Fusca branco, 1300L, 4 pneus novos 
R$ 3.800 - 9.9720.8754

Ecosport 2015, completa 99608.0487

S-250ano 2000 - R$ 50 mil 99524.1937 
/ 3493.2265

OPORTUNIDADES

Overloque nova e puff novo 98915.8653

Terreno c/ construção a partir 
de R$ 145 mil, financiado. Tratar: 
99736-8186 (Creci 91670)

Contrata-se motorista de caminhão pipa 
p/ trabalho em outro estado. Preferência 
c/ experiência. Envie CV para rh@facili-
tabombeamento.com.br ou R. Prudente 
de Moraes, 566 – Sala 03 - Rio das Pe-
dras. Atendimento em horário comercial

Inalador novo R$ 100 - 9.9844.1432

Móveis para casa: geladeira, fogão, 
microondas, sofá, estante, lavadora 
99978.9219

Pneu aro 15 R$ 40,00 99720.8754

Rack, luminária de ferro, colchão de ca-
sal, cômoda penteadeira 98915.8659

Vende-se um fogão (cônsul) bran-
co de 5 bocas, forno excelente por 
650,00. F.: (19) 99709.8911

OFEREÇO-ME

Procuro profª de matemática avançada 
para aulas particulares 9.9985.5094

Marcelo eletricista e hidráulico resi-
dencial 99935.0878

Jardinagem - manutenção, limpeza, 
plantio de grama 99905.0732 / (19) 
3432.2396

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

Fernando Serviços Gerais em construção 
civil (elétrica, calhas, muros e calçadas) 
99463.6100

Toninho - jardins, limpeza, conservação 
- 3493.4561 - 99977.2485

Ofereço-me - cuidadora mensal ou fol-
guista. 98609-4982, c/ Simone

Carretos e fretes viagens 99978.9219
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Em patrulha no Nosso Teto, 
Polícia Militar prende foragido

DA REDAÇÃO

N
a tarde de terça-feira (1), 
às 15h10, SD PM Fermi-
no e SD PM Janaina esta-

vam em patrulhamento na Ave-
nida Prefeito Nicolau Marino, no 
bairro Nosso Teto, quando iden-
tificaram um indivíduo que de-
monstrou certo nervosismo ao 
avistar a equipe policial. De ime-
diato foi abordado sem que nada 
de ilícito fosse encontrado. Na 
consulta via Copom não consta-
va antecedentes criminais.

Após pesquisa mais aprofun-
dada junto ao banco nacional de 
mandados de prisão, foi localiza-
do mandado expedido na Paraí-
ba pelo artigo 157 – Subtrair coisa 
móvel alheia, para si ou para ou-
trem, mediante grave ameaça ou 
violência a pessoa, ou depois de 
havê-la, por qualquer meio, redu-
zido à impossibilidade de resis-
tência: Pena - reclusão, de quatro 
a dez anos, e multa. O indivíduo 

foi apresentado na delegacia de 
polícia de Piracicaba e permane-
ceu preso à disposição da justiça.

Tráfico de droga – Após rece-
ber denúncias de venda ilícita de 
entorpecentes, a Polícia Militar 
foi à rua Antônio Divino Ronca-
to, no bairro Luiz Massud Coury, 
e encontrou dois indivíduos no 
local que, ao perceberam a apro-
ximação da viatura, correram em 
direções opostas. Um deles in-
vadiu um imóvel e foi alcançado 
pelos policiais, enquanto que o 
outro saiu caminhando pela rua.

Em revista pessoal, foram en-

contrados 13 trouxinhas aparen-
tando ser maconha e a quantia 
de R$ 45 em notas diversas.

Realizada busca no endereço 
denunciado, foi localizada uma 
sacola com mais R$ 100 em no-
tas diversas, quatro tabletes de 
uma substância aparentando ser 
maconha e 107 porções de uma 
substância aparentando ser crack.

Diante dos fatos, foi dada 
voz de prisão para ambos, que 
foram conduzidos ao Pronto 
Socorro e depois à Delegacia de 
Polícia. Já no plantão policial de 
Piracicaba, foi ratificada voz de 
prisão pelo artigo 33.


