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DESDE 1999

O

Rio das Pedras terá quatro 
candidatos a prefeito

- ELEIÇÕES -

COMPROMISSO 
COM A VERDADE

O
s partidos políticos 
de Rio das Pedras re-
alizaram convenções 

para definir quais serão os 
candidatos a prefeito e vere-

adores para o mandato 2021-
2024. Foram definidos qua-
tro postulantes ao cargo de 
chefe do Executivo: Carlos 
Defavari (PSDB), Canela (PT), 

Marquinho (PSB) e Sargento 
Renê (Avante). Também fo-
ram definidos os candidatos 
que irão concorrer a uma das 
nove cadeiras do Legislativo.

Saltinho define candidatos à Prefeitura

SAAE irá leiloar veículos 
e equipamentos

Depois das convenções municipais, Saltinho terá ao menos três 
candidatos a prefeito. O atual prefeito Carlos Lisi abriu mão de 
concorrer à reeleição e apoia a candidatura de seu atual vice, He-
linho Bernardino (PSDB). Prefeito por dois mandatos, Grilo (PTB) 
voltará a disputar a cadeira do Executivo. Denis Chiquito (Patrio-
tas), atual vereador, também irá disputar a eleição municipal. P. 04

O SAAE irá leiloar 12 veículos, maquinário, ferragens e sucatas no 
próximo dia 9 de outubro. Os interessados deverão se inscrever 
para o Leilão com antecipação mínima de dois dias através do site 
www.sumareleiloes.com.br. P. 03
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Rio das Pedras

SAAE leiloa veículos e 
maquinários inservíveis

DA REDAÇÃO

- EM OUTUBRO -

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) irá 
realizar, no próximo dia 9 

de outubro às 14 horas, leilão por 
meio de licitação na modalidade 
de maior lance. Serão 12 veículos 
de diversas marcas, maquinários 
diversos como tanque pipa, má-
quina de cortar asfalto, motovi-
brador, canhão de bombeamen-
to de água, canos de aço, rodas 
de ferro, geladeiras, bancos e 
sucata eletrônica. Itens que estão 
sem condições de uso, cujo valor 
de reparo é até maior do que um 
equipamento novo.

Os bens mencionados serão 
vendidos no estado de conserva-
ção e condição em que se encon-
tram, sem garantia de funciona-
mento, pressupondo-se tenham 
sido previamente examinados 
pelo licitante, não cabendo, 
pois, a respeito deles, qualquer 
reclamação posterior quanto às 
suas qualidades intrínsecas ou 
extrínsecas.

O leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Oficial, Gustavo Moret-
to Guimarães de Oliveira, devida-
mente registrada na JUCESP sob 
nº 640, sendo realizado lote a lote 
na sequência e os pagamentos 
serão realizados de forma a vista 
e através de boleto bancário, que 
será enviado pelo leiloeiro.

Para que os possíveis interes-
sados tomem conhecimento do 
estado dos bens, estará aberta 
para visitação pública nos dias 7 
e 8 de outubro, das 9 às 16 ho-
ras , no espaço junto à Guarda 
Civil Municipal na avenida Da-
rwin do Amaral Viegas, n. 580, 
Jardim São Cristóvão, e no pátio 
da antiga Usina Bom Jesus, que 
está situado na avenida José 

Augusto da Fonseca, s/n, no 
bairro Bom Jesus.

Poderão participar do leilão 
pessoas físicas ou jurídicas, por 
seu representante legal, desde 
que devidamente inscrita no 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
ou no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ), docu-
mento que deverá ser apresen-
tado ao leiloeiro.

Os interessados deverão se 
inscrever para o Leilão com an-
tecipação mínima de dois dias 
através do site www.sumare-
leiloes.com.br e encaminhar 
uma fotografia de seu rosto 
com documento com foto ao 
lado, comprovante de endere-
ço, documento com foto (RG, 
CNH ou Funcional) e para os 
casos de pessoa jurídica o sócio 
usuário deverá inserir o cartão 
CNPJ emitido pela Receita Fe-
deral com consulta de quadro 
societário da empresa (Consulta 
QSA) e documentos do Sócio 
(RG ou CNH).



Finanças abre enquete para 
comunidade participar do 

orçamento municipal
DA REDAÇÃO
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- ENQUETE -

- OPORTUNIDADE -

V
isando a participação 
de toda a comunidade 
na construção do orça-

mento municipal, a Prefeitura 
de Rio das Pedras, por meio da 
Secretaria de Finanças, convi-
da a população para partici-
par da enquete de sugestões 
da Lei Orçamentaria Anual 
– LOA 2021, que está disponí-
vel no site oficial da prefeitura 
(www.riodaspedras.com.br).

Além ter a oportunidade de 
dar sugestões sobre as necessi-

A Secretaria de Educação, em 
parceria com o Sesi, abriu vagas 
para Ensino à Distância para o 
curso de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) interessados em 
cursar o Ensino Fundamental 
do 6º ao 9º. Para se inscrever 
o candidato deve comparecer 
a E. M. Contador Waldomiro 
Domingos Justolim (Escola do 
Comércio) até essa sexta-feira 
(18) com RG, CPF, certidão de 
nascimento, comprovante de 
residência e histórico escolar.

A proposta educacional busca 
respeitar os saberes adquiridos 
na experiência de vida, interes-
ses, valores, visões de mundo, 
condições de vida e de trabalho. 
As aulas acontecem com o uso de 
Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem (AVA) e recursos didáticos, 
que diminui a distância entre o 
estudante e a educação por meio 
de estudos em qualquer lugar e 
horário, com acompanhamento 
de professores tutores capacita-
dos para esclarecer as dúvidas.

Os conteúdos do curso estão 
disponíveis no AVA, organiza-
dos por agrupamento de aulas 
e áreas de conhecimento: ciên-

dades do município, no site ha-
verá também explicação sobre 
como funciona a LOA. A popu-
lação pode participar da enque-
te e enviar suas sugestões até o 
dia 30 de setembro.

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias tem o objetivo de 
apontar prioridades do Gover-
no Municipal para o próximo 
ano, além de orientar a elabora-
ção da Lei Orçamentária Anual 
(LOA), baseando-se no que foi 
estabelecido pelo Plano Pluria-
nual. O projeto de Lei e outras 
informações a respeito da LOA 

podem ser acessados no portal 
da Prefeitura.

Para o secretário de Finanças, 
Silvio Corrente, a participação 
popular é extremamente impor-
tante. “É diante das opiniões dos 
munícipes que conseguiremos 
alocar os recursos prioritários 
dentro do orçamento munici-
pal”, destacou. As respostas da 
enquete formarão estatística 
que mostrará quais são as prio-
ridades do município dentro da 
LOA 2021. Os resultados finais 
serão apresentados em audiên-
cia pública no mês de outubro.

Sesi abre vagas EJA para 
Ensino à Distância

cias humanas, ciências da na-
tureza, linguagens e matemá-
tica. Há também possibilidade 
de solicitar o empréstimo dos 
livros do Novo Telecurso nas 
escolas do Sesi.

Provas – Para os alunos que 
já estão matriculados pela Escola 

do Comércio na EJA 6º a 9º ano 
que terminariam o curso até fe-
vereiro de 2021, as provas irão 
acontecer online em outubro e 
novembro. Os estudantes devem 
entrar em contato com a Escola 
do Comércio até dia 21 de setem-
bro pelo telefone 3493-2245.

Seu noticiário 
semanalVerdadeiroO
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- MEDIDA -

- ELEIÇÕES MUNICIPAIS -

Isentos do IPTU deste ano também 
estarão isentos em 2020

DA REDAÇÃO

04

D
evido a pandemia do 
Covid-19 e preocupa-
da com o bem estar e 

a saúde da população idosa 
de Rio das Pedras, a Prefeitu-
ra anunciou nesta semana que 
os contribuintes que estive-
ram isentos de IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 

não precisarão realizar o reca-
dastramento anual. A medida 
visa evitar o deslocamento da 
população de risco até a Pre-
feitura. Portanto, quem este-
ve isento de pagar o IPTU em 
2019 está automaticamente 
isento do imposto em 2020.

Tem direito a isenção o 
contribuinte que comprovar 
a condição de aposentado ou 

pensionista e receber proven-
tos de até três salários míni-
mos, possuir um único imóvel 
em Rio das Pedras e não estar 
inadimplente com os tributos 
ou tarifas junto ao município. 
Pessoas com doenças graves 
ou patologias incapacitantes, 
doentes em estágio terminal 
ou com alguma deficiência 
permanente também têm di-

reito a isenção.
Aos contribuintes que se 

enquadram nos requisitos e 
desejam solicitar pela primei-
ra vez o benefício, deverão 
comparecer ao Setor de Tri-
butos da Prefeitura munidos 
com as cópias da matrícula 
do imóvel atualizada (retirar 
no Cartório), extrato atual do 
beneficio do INSS (retirar no 

Banco ou no site do INSS), 
cópias do RG e CPF e da Cer-
tidão Negativa do SAAE.

Em caso de falecimento 
do proprietário do imóvel no 
ano de 2020, o cônjuge de-
verá entrar em contato com 
a Prefeitura no telefone (19) 
3493-9490 para dar continui-
dade ao benefício de isenção 
de IPTU.

Três grupos políticos de 
Saltinho realizaram a con-
venção para definir os candi-
datos a prefeito, vice-prefeito 
e vereadores que irão con-
correr as eleições munici-
pais, previstas para o dia 15 
de novembro.

O Partido Trabalhista Bra-
sileiro (PTB) realizou sua 
convenção no dia 1º de se-
tembro na Chácara Recanto 
contando com a presença 
dos pré-candidatos dos qua-
tro partidos coligados – PTB, 
PDT, PSD e Republicanos. 
A coligação “Juntos Somos 
Mais Fortes” estabeleceu o 
que ex-prefeito Grilo voltará 
a ser candidato à Prefeitura. 
Prefeito nos mandatos 2009-
2012 e 2013-2016, Grilo falou 
um pouco sobre sua experi-
ência na politica, além de seu 
compromisso com o povo de 
Saltinho. Junto dele foi apre-
sentado como vice-prefeito o 
candidato Jardel Zampaulo.

No dia 5 de setembro 
aconteceu a convenção do 
Partido da Democracia Bra-
sileira (PSDB), junto com os 
partidos coligados: Cidada-

Partidos de Saltinho realizam convenção 
para definir candidatos a prefeito

nia e Podemos. Foi anunciado 
que o atual vice-prefeito He-
linho Bernardino será o can-
didato a prefeito, enquanto 
que o vereador Evandro Pe-
reira, será o vice. O candidato 
a vice-prefeito é atualmente 
foi presidente da Câmara de 
Vereadores entre os anos de 
2017 e 2018. 

No último sábado (12), hou-
ve a convenção do Patriotas, 
realizada em ambiente parti-
cular, às margens da rodovia 
SP-127. Foi anunciado a toda 
população que o candidato a 

prefeito será Denis Chiquito. 
Empresário da cidade, mé-
dico veterinário, Chiquito é 
vereador em exercício. Junto 
com ele, o empresário da ci-
dade, engenheiro mecânico, 
Rafael Buscariol Zampau-
lo irá concorrer como vice-
-prefeito nas eleições. Foram 
escolhidos também para 
pré-candidatos a vereador 
Antônio Carlos Rossi, Adria-
no César Packer, Dionís So-
menzari, Felipe Pazetti, Luiz 
Carlos Spada (Li Spada), Ivan 
Shimidt (Mandioka). Para 

pré-candidatas a vereadora, 
Beatriz Vitti (Bia Rico), Danie-
la Ferraz, Talita Milani e Srta. 
Isadora Almeida.

Embora haja relatos que o 
Partido Social Liberal (PSL) 
também realizou convenção, a 
liderança municipal do partido 
não confirmou se haverá candi-
datos a prefeito ou vereadores. 

Todos os representantes dos 

partidos políticos informaram 
que os eventos realizados res-
peitaram todas as regras sa-
nitárias e de enfrentamento 
à pandemia do Coronavírus, 
como o uso de máscaras de 
todos os participantes, a dis-
ponibilização de álcool em gel 
a aferição de temperatura na 
entrada do evento e o distan-
ciamento social.
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Rio das Pedras terá quatro candidatos a prefeito
DA REDAÇÃO

Entre sábado e quarta- 
feira, os partidos políticos 
de Rio das Pedras realiza-

- ELEIÇÕES -

ram convenções para definir 
quais serão os candidatos a 
prefeito e vereadores para o 
mandato 2021-2024. Foram 
definidos quatro postulantes 

Carlos Defavari será candidato 
à reeleição pelo PSDB

O Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB), junto com o Par-
tido Social Democrático (PSD), reali-
zou a convenção municipal para de-
terminar quais serão os candidatos 
a prefeito e vereadores. A coligação, 
que também conta com o Partido Ver-
de (PV), definiu o nome de Carlos De-
favari (PSDB) para concorrer à reelei-
ção para prefeito de Rio das Pedras.

O atual prefeito contará com o 
apoio da vice, também do PSDB, 
Cristina Pimpinato. Nascida na Bom 
Jardim, em Rio das Pedras, filha de 
Arlindo e Clarice Beraldo Pimpina-
to, Cristina é casada com Francisco 
Felippe com que tem os filhos Leo-
nardo e Rodolfo Pimpinato Felippe. 
Sempre estudou em escolas munici-
pais, como à época era o Prof. Mano-
el da Costa Neves (Macone), e cur-
sou técnico em contabilidade na E. 
M. Contador Waldomiro Domingos 
Justolim (Escola do Comércio). Na 
Universidade Metodista de Piracica-
ba (Unimep) se formou em análise de 
sistemas e ainda fez pós-graduação e 
MBA em gestão de pessoas. Fez car-
reira em usinas de açúcar na gestão 

A convenção do Partido dos Tra-
balhadores (PT) e do Partido Socialis-
mo e Liberdade (PSOL), realizada na 
terça-feira (15), definiu a candidatura 
de Vanderley Canela (PT) à Prefeitura 
de Rio das Pedras. Atualmente como 
vereador, Canela apresentou 1.619 in-
dicações, 246 requerimentos, 53 mo-
ções, além de emendas, projetos de 
decretos e projetos de lei. O vice da 
chapa será o Pastor Zetão.

A coligação contará com 14 candi-
datos, nove homens e cinco mulhe-
res, ao cargo de vereadores para o 
mandato 2021-2024.

Na noite de quarta-feira (16), a 
coligação formada por Partido So-
cialista Brasileiro (PSB), Democratas 
(DEM), Partido Social Liberal (PSL) 
e Partido Democrático Trabalhista 
(PDT) realizou convenção municipal 
que definiu o nome de Marcos Bu-
zetto (PSB) como candidato a prefei-
to. Marquinho foi prefeito de Rio das 
Pedras nos mandatos entre 2005-
2008 e 2009-2012.

Seu vice será Trudpert Allan Lei-
te Riesterer, o Tutinho (DEM), atual 
presidente da Câmara de Vereado-
res. Tutinho é vereador desde 2009 
e cumpre seu terceiro mandato. Nas 
três passagens assumiu o cargo de 
presidente do Legislativo durante 
algum período. No atual mandato, 
apresentou 181 indicações, 34 reque-
rimentos, 81 moções, além de atos, 

A convenção do Avante, junto 
com o Partido Trabalhista Brasilei-
ro (PTB), definiu a candidatura a 
prefeito de Sargento Renê (Avan-
te). Renê Domingues, que dispu-

tou o pleito em 2016 junto com sua 
esposa Prof.ª Sara Maria Pomper-
mayer Domingues, dessa vez conta 
com Flordeliz Maria Ghiso Righe 
como vice.

Sargento Renê disputará 
eleições pelo Avante

PT lança candidatura de Canela

ao cargo de chefe do Execu-
tivo: Antônio Carlos Defava-
ri (Carlos Defavari, PSDB), 
Francisco Vanderley Sar-
mento de Andrade (Canela, 

PT), Marcos Buzetto (Mar-
quinho, PSB) e Renê Domin-
gues (Sargento Renê).

Para dar o máximo de 
isenção e imparcialidade, as 

convenções, assim como as 
publicações durante o perí-
odo eleitoral, serão publica-
das por ordem alfabética dos 
candidatos.

de recursos humanos, com afinidade 
e respeito aos trabalhadores rurais e 
agricultores do setor sucroalcoolei-
ros. Na vida pública, participou da 
administração do prefeito Antônio 
Costa Galvão, na secretária de In-
dustria e Comércio. Entre as ações, 
viabilizou a chegada do Banco do 
Povo à Rio das Pedras.

Quanto aos candidatos a vereado-
res, a exemplo do Partido Verde (PV), 
que realizou sua convenção no sába-
do e o PSDB definiu seus 14 candida-
tos a vereador.

Marquinho voltará a disputar 
o cargo de prefeito

decretos, ofícios, portarias e projetos.
A convenção definiu ainda que se-

rão 14 candidatos a vereador pelo 
PSB, outros 14 pelo DEM e mais 14 
pelo PSL, além de um pelo PDT.
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Ingredientes
• 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 360 ml de leite morno
• 2 ovos
• 2 colheres (sopa) de açúcar
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 1 colher (sobremesa) de sal
• 1 colher (sopa) de fermento 
biológico seco
• 2 xícaras (chá) de linguiça calabresa 
em cubinhos (pode ser da sua preferência 
presunto, queijo etc... dá certo com tudo)

Modo de preparo
Comece fritando a calabresa em uma 
frigideira e, em seguida, coloque-a sobre 
um papel-toalha e reserve.
No liquidificador, coloque o leite morno, 

os ovos, o açúcar, a manteiga e o sal, e 
bata bem até ficar homogêneo.
Em um recipiente, coloque a farinha de 
trigo, despeje o líquido do liquidificador 
e acrescente o fermento, misturando 
bem com o auxílio de uma colher de pau 
até se transformar em uma massa com 
consistência elástica.
Em seguida, adicione a calabresa frita e 
misture até que se incorpore à massa.
Coloque a massa em uma forma de bolo 
inglês untada e enfarinhada e deixe des-
cansar em um local fechado por cerca de 
40 minutos ou até dobrar de tamanho.
Após isso, leve ao forno preaquecido a 
180º C por aproximadamente 40 minu-
tos. Passado esse tempo, é só retirar do 
forno e se deliciar!

GASTRONOMIA

Pão salgado no liquidificador

HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
 No que depender da Lua, traba-
lhar em equipe será a chave para 

dar conta das tarefas e conquistar um resulta-
do melhor. Mas talvez não seja tão fácil lidar 
com a concorrência, especialmente se tiver um 
laço mais próximo com essas pessoas.

Touro 21/4 a 20/5
A tensão entre Lua e Júpiter, à 
noite, pode se refletir na maneira 

como cuida do corpo. Redobre a atenção com 
os exageros, seja na alimentação ou até na 
hora de praticar exercícios físicos, por exemplo. 
A boa notícia é que, se precisa de ajuda no tra-
balho ou está em busca de um emprego, uma 
pessoa da família ou do seu passado pode dar 
uma mãozinha

Gêmeos 21/5 a 20/6
Nem sempre as coisas saem da 
maneira que você gostaria e a 

tensão entre Lua e Júpiter pode provocar bri-
gas com os filhos ou com pessoas mais jovens, 
sejam da família ou do seu círculo de amizades. 
Preste atenção e não confie demais na sorte se 
quiser atingir os seus objetivos.  

Câncer 21/6 a 22/7
a briga entre Lua e Júpiter avisa 
que talvez não seja tão fácil li-

dar com alguns relacionamentos antigos, por 
isso, tenha cautela. Demonstrações de ciúme 
também podem pegar mal e até colocar o ro-
mance em perigo. Alguém da família pode se 
intrometer na sua vida amorosa.

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

lhorar as finanças, mas evite comentar sobre o 
assunto com qualquer um. É que Sol e Netuno 
vão se estranhar e isso pode provocar algumas 
surpresas negativas nos negócios. 

Virgem 23/8 a 22/9
Se ainda não encontrou sua cara- 
metade, o desejo de viver um re-

lacionamento pode fazer com que exagere na 
cobrança com o crush. Quanto mais você pres-
sionar, pior as coisas vão andar na conquista! 
A possessividade talvez atrapalhe o romance.

Libra 23/9 a 22/10
Sextou e, no que depender da 
Lua, você vai fechar a semana 

mais confiante para correr atrás do que deseja. 
Mas a Lua briga com Júpiter e avisa que será 
preciso um esforço para controlar seu gênio 
ao lidar com os parentes. A dica é controlar a 
teimosia, evitar picuinhas

Escorpião 23/10 a 21/11
Há risco de ser alvo de uma 
pessoa maldosa ou fofoqueira, 

portanto, dê um block em quem entra em suas 
redes sociais só pra ficar fuçando a sua vida. 
Talvez as coisas não andem muito bem nos 
assuntos amorosos. Redobre a atenção se está 
a fim de alguém para não se magoar no final 
dessa história.

Sagitário 22/11 a 21/12
E procura um novo romance, 
espalhe a notícia entre os ami-

gos -- pode encontrar alguém interessante 
quando menos espera. Há sinal de compa-
nheirismo e bom humor na convivência com 
o par. Divirta-se!

Capricórnio 22/12 a 21/1
Tente ser mais maleável e não 
cobre tanto das pessoas ao seu 

redor, nem do próprio desempenho. A sua po-
pularidade tem tudo para crescer nas redes so-
ciais e você pode conquistar novos seguidores. 
Quem sabe rola algo mais também? 

Aquário 22/1 a 19/2
No que depender das estrelas, 
tudo o que for feito em grupo 

deve fluir melhor, especialmente se apostar no 
diálogo para se entender com os colegas. Apro-
veite para trocar experiências e aprender novos 
macetes com o pessoal. A Lua troca likes com 
Vênus e favorece uma parceria profissional

Peixes 20/2 a 20/3
Mesmo que essa não seja a sua 
praia, vale a pena fazer alguns 

sacrifícios para cuidar melhor de si mesma. A 
sua sensualidade também deve crescer e isso 
vai se refletir na conquista. Se já achou sua 
cara-metade, os astros garantem momentos 
excitantes com o love.



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 quar-
tos. Casa 2: cozinha, 2 banheiros e 
4 quartos. R$ 90 mil. F.: 9.9649.2245

VENDO

Casa no Bela Vista com entrada de 
R$ 9.500 + parcelas de R$ 850,00. 
9.8899.3988

Lote em Mombuca com 6 mil/m², ótima 
localização. 9.9896.3876.

Casa de 4 cômodos, quintal, garagem, 
na rua José Greco, bairro Bom Retiro. 
R$ 200 mil a vista. 9.9928-1789.

Terreno no Santa Maria III com 
12x25m (300m²), lindo e plano, com 
escritura definitiva e IPTU 2020 já 
pago. 9.9155-1099.

ALUGO

Para temporada, apto no Guarujá 
a 100m da praia da Enseada (3 
quartos, 2 banheiros, ar condicio-
nado, 1 vaga). 9.9705-4711.

Sobrado área central, próx. Supermer-
cado Grilo. Parte superior residencial 
e parte inferior comercial, construção 
nova, finíssimo acabamento, vale a 
pena conferir. Valor aluguel abaixo mer-
cado. 9.9736-6898.

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.

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, di-
reção 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

OPORTUNIDADES

Cama e colchão de casal. 9.8915-8659.
Terreno no Parque da Paz. 3493-1541.

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. Pre-
ferência c/ experiência. Envie CV para 
rh@facilitabombeamento.com.br ou 
R. Prudente de Moraes, 566 – Sala 
03 - Rio das Pedras. Atendimento em 
horário comercial

Inalador novo R$ 100 - 9.9844.1432

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

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. Re-
formas em geral - 3493.4902. Face-
book (@vivenciar e criar)

Fernando Serviços Gerais em cons-
trução civil (elétrica, calhas, muros e 
calçadas) 99463.6100

Toninho - jardins, limpeza, conserva-
ção - 3493.4561 - 99977.2485

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

Acompanhante para morar no empre-
go, com referências 9.8915-8659.
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A rua Tiradentes, no 
Centro, continua a 
passar por melhorias. 

Depois de se tornar via pre-
ferencial, tornando o fluxo 
de veículos mais livre, e de 
ganhar sarjetões na esquina 
com a rua Lacerda Franco, a 
Secretaria de Obras está eli-
minando valetas para colo-
car passagens em nível para 
escoar água pluvial sem que 
os veículos se torçam com a 
passagem.

Nas esquinas com as ruas 
Fernando Costa e Altimário 
Antônio Martelo já foram 
construídos os sarjetões. 
Contudo, antes de passar 
massa asfáltica para nive-
lar o pavimento, é preciso 
aguardar secar o concreto. 

Por isso, o trecho entre as 
ruas Cristina Taranto Paris e 
Francisco Correa de Barros 
permanecerá fechado até sá-
bado (19).

“A cidade está recebendo 
uma obra importante para o 
escoamento de água da chu-
va que, além de levar maior 
segurança aos munícipes, 
aumenta a vida útil do asfal-
to, pois o concreto tem mais 
durabilidade que a massa as-
fáltica. Além disso, é comum 
ocorrerem fissuras no asfalto 
por conta do constante tráfe-
go de veículos. Essas fissuras 
permitem a entrada de água, 
o que acaba provocando bu-
racos e estragando o asfalto, 
o que não ocorre no concreto 
dos sarjetões”, explicou o en-
genheiro Wolney Bassinelo, 
secretário de Obras.

Os sarjetões direcionam as 

Obras executa mais sarjetões na rua Tiradentes
- ELEIÇÕES -

águas pluviais para as bocas 
de lobo, evitando água em-
poçada nas ruas e desgaste 
de pavimento. Além disso, 

as grandes depressões que 
haviam com as valetas tam-
bém foram eliminadas. A 
ideia é construir um canal 

para coletar e conduzir as 
águas superficiais das ruas e 
das calçadas e levá-las para 
os pontos de drenagem.

CIDADES


