
Decreto permite aulas 
presenciais na rede particular

SAAE analisa poço artesiano 
do São Carlos

Decreto publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (10) estabe-
lece protocolo de reabertura de aulas em escolas particulares. O 
Governo do Estado também permitiu o retorno de aulas presen-
ciais, enquanto que município ouviu pais e educadores e optou 
por manter atividades à distância. P. 04
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Candidatos a prefeito de Rio das 
Pedras serão definidos até 4ª

- NOVIDADE -

COMPROMISSO 
COM A VERDADE

A
s convenções partidá-
rias que irão definir 
quais serão os candi-

datos a prefeito e vereadores 
irão acontecer até o dia 16 de 
setembro (quarta-feira), data 
limite estabelecida pelo calen-
dário da Justiça Eleitoral.

PV e Avante farão as reu-
niões neste sábado (12). PT e 
PSOL irão se reunir na terça-

-feira (15). Na quarta-feira (16), 
acontecerão seis convenções 
aos mesmo tempo: PSDB, PSD, 
DEM, PSL, PSB e PDT. Há a 
possibilidade também de ou-
tras convenções acontecerem, 
de acordo com o que determi-
na o estatuto de cada partido. 
As siglas citadas publicaram 
editais informando a realização 
das convenções.

O SAAE realizou coleta de amostra de água junto ao poço arte-
siano perfurado em área institucional do bairro São Carlos, para 
análise da qualidade. Com 400 metros de profundidade, com va-
zão deve ser entre 25 a 28 mil litros de água por hora. O posto será 
exclusivo para abastecer os bairros São Carlos, São Pedro, Bom 
Jardim, Bom Retiro e Santo Antônio. P. 05
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Rio das Pedras

Farmácia Municipal recebe 170 tipos 
de medicamentos do Estado

DA REDAÇÃO

- REABASTECIMENTO -

A Prefeitura de Rio das Pe-
dras recebeu 170 tipos 
diferentes de medica-

mentos vindos do Governo Fe-
deral para reabastecimento da 
Farmácia Municipal. O farma-
cêutico responsável, Everson 
Severino, informa que alguns 
pedidos foram feitos em março 
de 2020 e só chegaram nessa 
semana.

Entre os medicamentos re-
cebidos vieram comprimidos 
de Cloridrato de Metformina, 
850 mg que é utilizado para o 
tratamento do diabetes tipo 2 e 
também o Melato de Enalapril, 
10 mg para tratamento de Pres-
são Arterial e de insuficiência 
cardíaca, que estavam em falta.

Os medicamentos que são 
para tratamentos contínuos 
como Captopril 25mg, Ena-
lapril 10mg, Etinilestradiol + 
levonorgestrel 0,03 + 0,15 mg, 
Furosemida 40 mg, Glibencla-
mida 5 mg, Hidroclorotiazida 
25 mg, Insulina NPH 100UI/
ml, Metformina 850 mg, Pro-
pranolol 40 mg, Salbutamol 2 
mg/ 5 ml e Salbutamol aerossol 
inalatório oral, podem ser re-
tirados em todas as farmácias 
da cidade, uma vez que estão 
conveniadas com o plano do 
governo, Farmácia Popular, 

assim, quando houver falta na 
farmácia da municipal de Rio 
das Pedras, que está localizada 
na rua Aradesco Bianchim, 89, 
São Crsitóvão II. É possível fa-
zer a retirada em outros locais 
apenas com a receita médica, 
essa informação se faz necessá-
ria para que os munícipes não 
fiquem sem os medicamentos 
de uso contínuo.

Ainda há falta dos medica-
mentos Sinvastatina 20 mg que 
serve para o tratamento de co-
lesterol, Gliclazida 30 mg que é 
antidiabético e Insulina Regu-
lar. “Todos os medicamentos já 
foram pedidos e estão em pro-
cesso de compra pelo municí-
pio, acredito que o prazo para a 
chegada é de 15 dias”, diz Ever-
son Severino.

Também há um apelo por 
parte da prefeitura para que 
os cidadãos não entreguem os 
medicamentos recebidos de 
uso próprio para outras pes-
soas. “Infelizmente algumas 
pessoas pegam a cota de medi-
camentos de uma vez e voltam 
antes do prazo para a obten-
ção de mais medicamentos. É 
importante que todos estejam 
conscientizados da importân-
cia do descarte correto dos 
medicamentos, inclusive, as se-
ringas usadas podem ser des-
cartadas na farmácia do centro 
médico da cidade”, completou 
o responsável pela Farmácia 
Municipal.



Avenida dos Operários ganha 
canteiro central

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Obras está 
executando a construção 
de canteiro central na ave-

nida dos Operários, no trecho 
entre as avenidas Elias Candido 
Ayres e Darwin do Amaral Vie-
gas. O trecho foi dividido em três 
canteiros, que irão receber servi-
ços de jardinagem e iluminação, 
que será estendida também até a 
rua Tiradentes.

De acordo com Wolney Bassi-
nello, secretário de Obras, o obje-
tivo da obra é melhor organizar o 
trânsito, proporcionar mais segu-
rança aos pedestres que utilizam 
a rodoviária, além de criar mais 
espaços verdes na cidade a au-
mentar a iluminação pública no 
trecho.

A iluminação em LED será 
autônoma com painéis solares 
e sensores de presença. “Hoje o 
local é muito escuro. Pessoas que 
trabalham em Piracicaba preci-
sam ligar a lanterna dos celula-
res para enxergar melhor o piso. 
A iluminação irá acompanhar a 
pessoa, iluminando mais onde 
ela precisa ver, a tornando mais 
efetiva e reduzindo custos muni-
cipais, uma vez que a iluminação 
ficará um pouco mais fraca quan-
do ninguém estiver passando”, 
detalhou Wolney Bassinello.

Já foram abertos os espaços 
para os canteiros, feitos guias e 
sarjetas e recuperado o pavimen-
to no entorno. Está sendo depo-
sitada terra para o plantio de gra-
ma e arbustos, assim como para a 
instalação das luminárias. A em-
presa responsável pelo serviço é 
a Projecon (Projetos e Construção 
Civil Piracicaba LTDA). O paisa-
gismo será completo e contará 
com plantação de gramas, arbus-
tos, coqueiros e mudas de espé-
cies como moreia e azaleia.

O prazo para a conclusão da 
obra para novembro. O inves-
timento disponibilizado foi de 
R$ 155 mil. “É um prazer plane-
jar e dar continuidade à obra, 
esperamos ver a nossa amada 
cidade mais bonita e cuidada. 
Trabalhamos muito nas esco-
lhas das mudas e na escolha 
da iluminação, tudo para que o 
canteiro seja o cartão postal da 
cidade, contamos a valorização 
e cuidado dos munícipes após o 
termino da mesma.” Finaliza o 
secretário de Obras.
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- REABERTURA -

Decreto permite volta de aulas presenciais 
em escolas particulares

DA REDAÇÃO

04

A Prefeitura de Rio das 
Pedras publicou no Di-
ário Oficial, nesta quin-

ta-feira (10), decreto que esta-
belece protocolo de reabertura 
de aulas para reforça escolar 
de instituições particulares. As 
escolas deverão instalar bar-
reiras físicas de acrílico nos 
setores de atendimento aos 
alunos, em especial tesouraria 
e secretaria, intensificar a lim-
peza de áreas de maior fluxo, 
bem como estimular o teletra-
balho. Lavatórios e banheiros 
devem estar equipados com 
água, sabão e toalhas descar-
táveis, além de lixeiras com 
acionamento não manual.

A ocupação interna das esco-
las deve ser reduzida em 35% da 
capacidade máxima enquanto 
Rio das Pedras estiver na Fase 
3, Amarela, do Plano São Paulo 
e a 50%  quando chegar a Fase 
4, Verde. Não poderão ocorrer 
qualquer tipo de aglomeração, 
inclusive nas entradas das es-
colas. O uso de máscara deverá 
ser constante por todos que es-
tiverem dentro das instituições.

Dentro das salas de aula, o 
espaço mínimo entre os estu-
dantes devem ser de dois me-
tros. Álcool gel deve ser dispo-
nibilizado em locais estratégicos 
para facilitar seu uso. O uso de 
bebedouros só poderá ocorrer 
com o auxílio de copos descar-
táveis ou garrafas de uso pesso-
al. Janelas e portas devem per-
manecer abertas sempre que 
possível. As escolas deverão 
apresentar termo de responsa-
bilidade quanto ao atendimento 
das regras estabelecidas.

Das duas escolas particula-
res de Rio das Pedras, o Centro 
Educacional Natureza e Cultura 
(CENC) informou que irá retor-
nar com as atividades presen-
ciais na próxima segunda-feira 
(14). A E.E.I. Tia Zezé e Colégio 
Júlio Domingos não irão reto-
mar as atividades presenciais 
no momento.

As escolas estaduais tam-
bém tiveram autorização para 
o retorno das atividades pelo 
Governo do Estado, deixando 
à critério das diretorias a volta 
das aulas presenciais. As três 

escolas estaduais de Rio das Pe-
dras (Prof. Manoel da Costa Ne-
ves, Profª. Maria José de Aguiar 
Zeppelini e ETEC José Coury) 
também não irão retornar.

O Ministério da Educação 
(MEC) também estabeleceu 
uma série de diretrizes para o 
retorno das aulas. Entre elas 
estão o uso de máscara obriga-
tório, medição de temperatura 
no acesso às áreas comuns, dis-
ponibilização de álcool em gel, 
volta ao trabalho de forma esca-
lonada, ventilação do ambiente, 
possibilidade de trabalho remo-
to aos servidores e colaborado-
res do grupo de risco, reuniões 
e eventos à distância, distancia-
mento de pelo menos 1,5 m.

Além disso, existe também a 
orientação para manter cabelo 
preso e evitar usar acessórios 
pessoais, como brincos, anéis 

e relógios, que os alunos não 
compartilham objetos como 
livros, cadernos e afins. E as 
escolas terão que elaborar quin-
zenalmente relatórios para mo-
nitorar e avaliar o retorno das 
atividades dos alunos.

Para as escolas municipais, 
também foram feitas pesquisas e 
reuniões para definir se retorna-
va ou não às atividades presen-
ciais. Os dirigentes e pais de alu-
nos optaram por aguardar mais 
um tempo para volta as aulas. 
“Não há como evitar aglomera-
ções dentro das unidades esco-
lares, seja dentro das salas de 
aula, entrada e saída de alunos. 
No geral, os pais preferiram que 
o município esperasse mais para 
que as aulas presenciais voltas-
sem por questão de segurança”, 
afirma o secretário de Educação, 
João Francisco Righe.
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SAAE analisa qualidade da água em poço 
artesiano perfurado no São Carlos

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Rio das 
Pedras, por meio do 
Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto (SAAE), 
realizou a coleta de amos-
trar de água junto ao poço 
artesiano perfurado em área 
institucional da rua Maria 
Benedicta Bigoto, no bairro 
São Carlos, para análise da 
qualidade. O objetivo é ob-
ter o resultado da análise até 
o dia 19 de setembro (sexta-
-feira). A análise microbio-
lógica está sendo feita por 
técnicos da empresa Plantec 
P.T.A. LTDA.

Para baixar os custos da 

- ATENÇÃO -

instalação, o poço tubular 
profundo terá a sua ligação 
junto a rede de distribuição 
de água no reservatório de 
água do bairro São Pedro. 
O percurso da tubulação 
foi cuidadosamente pensa-
do para que haja economia 
em tubos. A obra terá cerca 
de 160 metros de tubulação 
entre o poço e reservatório, 
sendo o material utilizado 
PVC, PBA com 3 polegadas 
de diâmetro. 

A perfuração do poço che-
gou a 400 metros de profun-
didade e a bomba alcançou o 
nível estático de 300 metros, 
com vazão de 25 a 28 metros 
cúbicos por hora, ou seja, ge-
ra-se de 25 a 28 mil litros de 

água por hora. O posto será 
exclusivo para abastecer os 
bairros São Carlos, São Pe-
dro, Bom Jardim, Bom Reti-
ro e Santo Antônio, que é a 
região mais prejudicada com 
falta de abastecimento.

Segundo o superinten-
dente do SAAE, Davi Gon-
çalves, a obra traz melhorias 
diretas para Rio das Pedras, 
que sofreu por anos com fal-
ta d’água. “É muito impor-
tante abastecer a parte baixa 
da cidade para que não falte 
água na parte alta. Estamos 
trabalhando nesse projeto 
para que a população rio-
-pedrense tenha a sua solici-
tação atendida o mais rápido 
possível”, completou.
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Ingredientes
• 5 colheres (sopa) de pó de CAFÉ 
PILÃO (100 g)
• 1 e 1/2 xícara (chá) de água quente
• 3 gemas
• 3 claras
• 5 colheres (sopa) de açúcar
• 400 g de doce de leite
• 1 lata de creme de leite

Modo de preparo
Prepare o CAFÉ com a água indicada. 
Após esfriar junte as gemas.
Na tigela pequena da batedeira bata as 
claras com o açúcar até formar um me-
rengue firme. Na tigela grande bata as 
gemas com o café para obter uma ge-
mada. Junte o doce de leite e o creme de 
leite. Depois acrescente o merengue aos 
poucos, misturando tudo delicadamente. 
Coloque num pote plástico com tampa e 
leve ao freezer para congelar por 4 horas.

GASTRONOMIA
Sorvete de Café

HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
 Você vai perceber que os 
familiares estarão ao seu 

lado para o que precisar, mas nem por 
isso tem que aturar os palpites deles 
na sua vida amorosa, tá? Se deixar que 
eles se intrometam demais, vai arrumar 
problemas.

Touro 21/4 a 20/5
O astral é favorável para 
resolver um mal-entendido 

e valorizar quem faz parte da sua vida. 
Sua habilidade de comunicação será seu 
maior trunfo para dar conta de qualquer 
tarefa no trabalho, mas não comemore 
antes da hora. 

Gêmeos 21/5 a 20/6
Vá com calma para não se 
arrepender mais tarde! Tal-

vez você tenha que redobrar o empenho 
na hora de cuidar do trabalho em casa, 
mas se não fizer a sua parte, pode gerar 
a maior briga com a família. 

Câncer 21/6 a 22/7
Sol e Netuno estimulam seu 
lado mais aventureiro, mas 

vão se desentender no final da tarde, 
sinal de que seus planos para dar um 
rolê, até mesmo uma voltinha no seu 
quarteirão, podem ir ladeira abaixo.

Leão 23/7 a 22/8
Os astros avisam que pode 
pintar uma boa oportunida-

de de melhorar as finanças, mas evite 
comentar sobre o assunto com qualquer 
um. É que Sol e Netuno vão se estra-
nhar e isso pode provocar algumas sur-
presas negativas nos negócios. 

Virgem 23/8 a 22/9
Se o bom-senso do seu sig-
no e tudo vai se acertar da 

melhor maneira! Pode pintar uma briga 
com o love se você não souber ceder 
em algumas coisas. A paquera vai andar 
mais devagar do que você gostaria...

Libra 23/9 a 22/10
O momento é favorável para sair 
da rotina e se arriscar um pou-

co mais se anda de olho em uma promoção. 
Mas não exagere na hora de defender suas 
ideias ou de impor suas opiniões porque ba-
ter de frente com o chefe pode dar ruim. 

Escorpião 23/10 a 21/11
A Lua em Câncer desperta seu 
lado mais agitado e traz à tona 

o desejo de sair por aí, livre, leve e solto(a)! 
Pois pode segurar a onda, Escorpião, por-
que o desentendimento entre Lua e Mercú-
rio vai jogar areia nos seus planos. 

Sagitário 22/11 a 21/12
À noite, Lua e Mercúrio trocam 
farpas e isso pode se refletir 

na relação com os amigos. Se não segurar 
a língua e relevar algumas coisas, pode até 
romper uma amizade antiga. Pode pintar a 
chance de conhecer alguém interessante.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Aproveite para entrar em con-
tato com pessoas que andam 

distantes, mesmo que seja através das redes 
sociais, e coloque o papo em dia. Se anda 
sonhando em encontrar um novo amor, não 
esconda desde o início que deseja algo sério. 

Aquário 22/1 a 19/2
Se quer tentar algo diferente 
no serviço ou buscar um novo 

emprego, pode ser uma boa pensar com 
calma antes de dar esse passo. Além dis-
so, concentre-se no que precisa ser feito e 
deixe para se divertir mais tarde, por mais 
chato que isso seja.

Peixes 20/2 a 20/3
Com mais flexibilidade, tudo se 
ajeita! A Lua, em quadratura 

com Mercúrio, pode atrapalhar seus planos 
na conquista. O namoro também vai sofrer 
com essa energia tensa e há mais chance 
de pintar uma briga com o love. Para fazer 
as pazes, aposte no romantismo. 



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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- DEFINIÇÕES -

Convenções definem quais serão os 
candidatos a prefeito de Rio das Pedras

DA REDAÇÃO

A
ssim como ocorreu nas 
eleições municipais de 
2016, os partidos polí-

ticos deixaram para os últimos 
dias previstos para a realização 
de convenções que irão definir 
quais serão os candidatos a 
prefeito e vereadores de Rio 
das Pedras. De acordo com o 
calendário da justiça eleitoral, 
a data limite para realização 
das reuniões partidárias é no 
dia 16 de setembro (próxima 
quarta-feira).

O Partido Verde (PV), que 
não deverá ter candidato à pre-
feito, fará sua convenção no dia 
12, às 10 horas. No mesmo dia, 
às 19 horas, o Avante fará sua 
convenção que deverá definir 
Renê Domingues como candi-
dato à Prefeitura.

O Partido dos Trabalhadores 

(PT) e Partido Socialismo e Li-
berdade (PSOL) irão realizar a 
convenção no dia 15, no mes-
mo endereço. O atual verea-
dor Vanderlei Canela (PT) tem 
afirmado que será candidato à 
prefeito e a reunião partidária 
irá definir se o nome estará na 
disputa majoritária.

No dia 16, último para a re-
alização das convenções, serão 
as convenções de mais seis 
partidos, todas as 19 horas. Na 
rua Prudente de Moraes irão se 
reunir membros do Partido da 
Social Democracia Brasileira 
(PSDB) e Partido Social Demo-
crático (PSD), com a possibili-
dade de lançar o atual prefeito 
Carlos Defavari para concorrer 
à reeleição. Já na avenida dos 
Operários, acontecerão as con-
venções do Democratas (DEM), 
Partido Social Liberal (PSL), 
Partido Socialista Brasileiro 

(PSB) e Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), com indícios 
do lançamento da candidatura 
do ex-prefeito Marcos Buzetto.

Além da definição dos pos-
tulantes à prefeito, também 
serão definidos quais serão os 
candidatos a uma das nove ca-
deiras da Câmara Municipal. 
Neste ano não será permitida 
a coligação de partidos para o 
cargo de vereador.

À exemplo das últimas elei-
ções municipais, o cenário mais 
provável é a definição nos mi-
nutos finais das convenções. 
Em 2016, rumores apontavam 
para uma disputa entre Carlos 
Defavari, Marcos Buzeto, Pilo-
to Macedo e Renê Domingues. 
Porém, Defavari e Buzeto se 
uniram e venceram o pleito. 
Também neste ano o resultado 
só será conhecido na noite da 
próxima quarta-feira.


