
Em sessão extraordinária 
realizada nesta quarta-fei-
ra (5), a Câmara de Ver-
eadores rejeitou Projeto de 
Lei que autorizava a Pre-
feitura a financiar R$ 2,1 
milhões para serem apli-
cados no recapeamento de 
25 ruas de Rio das Pedras. 

Somente neste ano, os ver-
eadores apresentaram 101 
indicações solicitando op-
erações tapa buracos, 93 
são dos vereadores que 
rejeitaram o financiamen-
to: “É, no mínimo, incoer-
ente a posição desses ver-
eadores. Se pedem tantos 
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Distribuição Gratuita

- Venda proibida -

tapa-buracos, deveriam ser 
a favor do recapeamento. 
Até porque o pagamento 
do financiamento teria valor 
muito menor do que é gas-
to com operações tapa bu-
racos, com o serviço muito 
melhor executado”, finaliza 
o prefeito Carlos Defavari.
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Vereadores rejeitam 
R$ 2,1 milhões para recapeamento

Saltinho tem quatro 
pré-candidatos 

Por enquanto, o que se 
pode afirmar é que existem 
apenas pré-candidatos, pes-
soas dispostas a contribuir 
da melhor forma possível 
com o progresso da cidade. 
Alguns já bem conhecidos da 
política, outros em início de 
carreira.

Em Saltinho, a disputa pro-
mete seu acirrada, com qua-
tro pré-candidatos à prefeito: 
Ângelo Bucioloti (PSL), De-
nis Chiquito (Patriota), Grilo 
(PDT) e Helinho Bernardino 
(PSDB). Como tem se torna-

Eleição                Pág. 8

do habitual em ano eleitoral, 
o jornal o Verdadeiro busca 
contato com os pré-candida-
tos se anunciaram sua inten-
ção de concorrer aos cargos 
eletivos ou os mais lembra-
dos pela população para 
apresenta-los aos eleitores 
e, a partir daí, debater ideias 
e propostas.

Em virtude da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) 
as eleições municipais foram 
adiadas para 15 de novembro. 
Por consequência, todos os 
prazos eleitorais também.
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o Verdadeiro 
semanário noticioso

CNPJ 25.148.730/0001-65
Sede e endereço para correspondência:

R. Marino Ernesto Montagnani, 456 - São Cristóvão II - 13390-000
RIO DAS PEDRAS - SP  Telefone: (19) 3493-2717

E-mail: overdadeirojornal@gmail.com
Fundador Ataualpa Calmon (1999 - 2015)

diretores responsáveis Mariana Palu e Claudia Garcia
tiragem mínima 6.000 exemplares

CirCulação Rio das Pedras / Saltinho 
Todos os artigos assinados e/ou pagos são exclusiva 

responsabilidade de seus autores.

Indicação

Marconato sugere WiFi gratuito
 e calçadão no “tanque da Painco”

Após o período de reces-
so, a Câmara de Vereadores 
voltou a realizar sessões or-
dinárias para debater proje-

Da Redação
tos e apresentar propostas. 
Nesta segunda-feira (3), o 
vereador Edison Marconato 
apresentou indicação suge-
rindo a construção de uma 
pista de caminhada, ao es-
tilo “calçadão” na Avenida 
José Augusto da Fonseca, 
às margens do reservatório 
da Fazenda Bom Jesus, tam-

bém conhecido como Tanque 
da Painco.

De acordo com o parla-
mentar, a área pode vir a se 
tornar uma importante área 
de lazer para a cidade, in-
tegrando atividades físicas 
com o meio ambiente, fazen-
do do espaço um belo cartão 
postal para Rio das Pedras. 
“Minha ideia é para que seja 
retirada a cerca do local, lim-
pa a beira da represa, plan-
tadas gramas e árvores, as-
sim como fazer um calçadão, 
construir quiosques simples 
de madeira, colocar bancos 
e iluminar. Pode parecer um 
elevado custo, mas são vá-
rias pequenas medidas que 
trarão qualidade de vida aos 
rio-pedrenses, com ótimo 
custo/benefício”, disse o ve-

reador Marco-
nato.

Em outra 
Indicação, o 
vereador so-
licitou à Pre-
feitura a im-
plantação de 
sistema de 
conexão de in-
ternet via Wi-
-Fi fornecida 
gratuitamente 
e com cober-
tura em toda 
área urbana 
do município. 
“É possível verificar projetos 
idênticos em cidades vizi-
nhas como Capivari e Limei-
ra. A comunicação via inter-
net hoje é fundamental, tanto 
para que o cidadão busque 

informações corretas, como 
pagar contas e até mesmo 
entrar em contato com ser-
viços importantes por meios 
como o WhatsApp”, justificou 
Marconato.
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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 
-Ótima localização R$85 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), plano, com escritura e 
iptu 2020 pago. F.: 9/9155.1099

Quarto para solteiros 9.9706.8548

Terreno no Bairro Santa Maria I
11,00x27,25 = 299,75m²
Valor R$105.000,00
Contato: 9 9649-2245

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

Cadeirinha de bebe p/ carro e su-
porte de microondas 9.9719.7540

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.

Compro terreno. 9.9736-8186

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

Caminhão MB 23 25, caçambado 
ano 93 R$ 53 mil - 9.9397.6449

Grade de ferro (4m x 0,50 de lar-
gura) 3493.4243Barracão no dona Rosina R$ 400 

- 9.97447179

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 

Apto no Ed. Itália, centro 
9.9608.0487

Casa com 2 quartos, quintal, s/ 
garagem, próximo do Macone. 
R$ 600. Tratar: 9.9706-4479

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

Colchão e cama de casal, como-
da, ventilador de teto, luminaria - 
989158659

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
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Nelson Caproni

Secretaria de Obras segue com melhorias
 na estrada para Mombuca

A Secretaria de Obras, da 
Prefeitura de Rio das Pedras, 
segue com o trabalho para re-
cuperar o acostamento da Ro-
dovia Nelson Caproni, que liga 
as cidades de Rio das Pedras 
e Mombuca. Com o auxílio de 
maquinário pesado, está sen-
do limpo e nivelado o acosta-
mento do trecho, que recebe 
cascalho compactado para 
oferecer mais segurança aos 
motoristas. O objetivo é aten-
der os cerca de 8 quilômetros 
de estrada que pertencem à 
Rio das Pedras.

Os serviços estão sendo 
executados próximo ao quilô-
metro 6 da via. “Antes dessa 
etapa fizemos o tapa-buracos 

no perímetro que pertence à 
Rio das Pedras. Continuare-
mos atuando nos locais que 
precisam de ser melhorados 
e, em seguida, providenciare-
mos a pintura da sinalização 
de solo.

Há pouco tempo a limpeza 
do acostamento teve início 
com a retirada de vegetação 
inadequada que estava no 
acostamento, próximo ao re-
servatório de água da Fazen-
da Bom Jesus.

De acordo com o prefeito, 
a execução do serviço é de-
morada em virtude da grande 
extensão e muito tempo sem 
efetivas melhorias. “Essa via é 
de responsabilidade dos mu-
nicípios de Rio das Pedras e 
de Mombuca. Conforme existe 
a necessidade da execução 
de reparos, nos realizamos. 
Embora os buracos fossem 
tapados com certa frequência, 

nunca foi realizado um traba-
lho tão minucioso e bem feito 
no acostamento”, destacou o 
prefeito Carlos Defavari.

As outras duas vias de aces-
so à Rio das Pedras fazem 
parte de concessões, feitas 
pelo Governo do Estado. A 
Rodovia Vereador Valério Pe-
dro da Silveira Martins, admi-
nistrada pela AB Colinas, e a 
Rodovia Julio Antonio Basso, 
que também é área de con-
cessão, essa de responsabi-
lidade das Rodovias do Tietê. 

“Esse tipo de obra nas rodo-
vias que dão acesso a cidade 
traz maior segurança aos mo-
toristas e passageiros. A ma-
nutenção da Rodovia Nelson 
Caproni é de responsabilidade 
de cada prefeitura, cada uma 
dentro de seu território. As 
outras duas dão parte de con-
cessão do trecho administra-
do”, concluiu Carlos Defavari.

Da Redação

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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Com capacidade para 80 
veículos, o Cine drive-in de 
Rio das Pedras será realizado 
no Recinto da Festa do Peão, 
com acesso pela recém as-
faltada rua Helena Gerônimo 
da Silveira, no Santa Maria. A 
ideia partiu da Secretaria de 
Cultura e Turismo, Departa-
mento de Ação Social e De-
senvolvimento Social e Fundo 
Social de Solidariedade.

O primeiro filme exibido será 
o infantil “Como treinar o seu 
Dragão”, reproduzido na pró-
xima sexta-feira (7). O sába-
do (8) será a ação do “Triplo 
X Reativado”, com Vin Diesel 
e participação de Neymar. Em 
comemoração ao dia dos pais, 
no domingo (9) será exibida a 
comédia “Pai em Dose Dupla 
2”. A abertura do espaço será 

Cine drive-in é a atração para o final de semana
Da Redação

às 19h e os carros serão esta-
cionados com um espaço se-
guro por conta do novo coro-
navírus. O início das sessões 
acontecerá às 19h30. 

Para garantir o ingresso, o 
espectador deverá compare-
cer ao Departamento de Ação 
Social e Desenvolvimento So-
cial (Rua Mário Tavares, 436, 
Centro) e trocá-lo por um fras-
co de álcool 70% em gel. O 
Departamento fará a entrega 
dos ingressos até o dia 7 de 
outubro, das 8h às 16h. 

Cada veículo poderá trans-
portar até quatro passageiros, 
todos com máscara facial. O 
áudio dos filmes serão transmi-
tidos por frequência FM, no rá-
dio dos próprios carros. Caso 
seja necessário sair do veículo 
para ir ao banheiro durante a 
exibição do filme, o condutor 
deverá ligar o pisca alerta para 
ser conduzido ao local. Caso 
queira comprar alimentos e 
bebidas, também basta ligar o 

pisca alerta e solicitar o aten-
dimento.

Os pontos positivos dos ci-
nemas drive-in são muitos: 
possibilitar segurança aos es-
pectadores para fazerem uso 

Diversão

dos seus carros com roupas e 
calçados confortáveis, utilizar 
o celular, conversar e comer 
lanches sem o risco de inco-
modar os outros, possibilitar 
que também as pessoas obe-

sas e com deficiência (PcD) 
sintam-se mais confortáveis 
dentro dos automóveis, bem 
como idosos, bebês e crianças 
pequenas, que podem fazer 
barulho sem reprovações.
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O astral vai mudar 
logo, pois a Lua entra-
rá no seu signo ainda 
de manhã e deve des-

Fique de olho nas 
oportunidades de 
brilhar. Se você bus-
ca um novo amor, 
bora fazer uns con-

Na paquera, será mais 
fácil se aproximar e 
declarar o que sente. 
A dois, tudo indica que 
vai preferir programas 

A Lua na Casa da 
Saúde pede para se 
cuidar melhor. Bom 
dia para marcar ou 
realizar seus exames 

O que deve te salvar 
é a fada sensata Lua, 
que entra na sua Casa 
das Amizades e ajuda 
você a fazer bons con-

Taca-le pau nesse 
carrinho, Marcos! No 
amor, Lua vai deixar 
o seu charme ain-
da mais evidente e 

Fique atenta, pois 
pode pintar uma boa 
chance de promoção 
e os chefes estarão de 
olho em você: mostre 

Será melhor falar me-
nos e fugir de conflitos. 
Lá pela hora do almo-
ço, Vênus vai facilitar 
os relacionamentos e 

O astro também es-
timulará os estudos: 
que tal investir em 
um curso para me-
lhorar seu currículo 

É bom ter cuidado 
com os gastos nesta 
manhã, pois pode se 
enrolar numa dívida 
e levar uma surra dos 

No amor, uma atração 
secreta ou proibida vai 
mexer com seu cora-
ção. Sua sensualidade 
está acentuada e vai 

Vênus entra no seu 
paraíso astral e deixa 
seu charme simples-
mente irresistível. 

tacar todos os seus pontos fortes. Fada 
sensata que fala, né? Na hora do almo-
ço, você pode ter alguma surpresa em 
casa, algo relacionado à família. 

tatinhos e trocar likes nas redes so-
ciais. Seu charme pode atrair uma 
pessoa influente e bem-sucedida. 

caseiros ou mais intimistas hoje. Vai 
querer privacidade para conversar, na-
morar e curtir a noite a sós .

preventivos de rotina. Vênus entra na 
sua Casa do Conhecimento e estimula 
os estudos: aprenda tudo que puder.

tatos e boas parcerias. No trabalho, po-
derá contar com o apoio de colegas para 
cumprir as tarefas e atingir as metas

prometem uma fase muito excitante. 
Sensual e atraente, você vai envol-
ver quem quiser no jogo da sedução. 

o seu potencial. Vênus em Câncer re-
alça sua vaidade e vai deixar você com 
muito amor pra dar nesta fase. 

dará sinal verde para você investir nas 
parcerias, seja para trabalhar em equi-
pe, iniciar uma sociedade . 

ou ajudar no seu aperfeiçoamento? 
Porém, Vênus no seu inferno astral 
não vai facilitar as coisas pro seu lado.

boletos. Resista às tentações, nada de 
comprar mais ‘brusinhas’ nem de ficar pe-
dindo bons drinks e lancho por delivery. 

animar paquera. Sinal verde para ousar 
no sexo. Vai contar com  apoio de al-
guém para colocar em prática um sonho

Aguarde surpresas e fortes emoções 
na conquista, mas deixe claro que 
quer segurança. Muito romantismo 
e sedução a dois. Controle o ciúme.

INGREDIENTES 
 500g filé de anjo
2 latas milho verde escor-

rido
2 latas creme de leite sem 

soro
2 tomates s/pele picados
2 cebolas picada
1 pimentão verde picado
extrato de tomate 01 colher 

sopa
fatias queijo lanche ou 

mussarela

MODO DE PREPARO
Corte o filé em cubos re-

fogue juntamente com a cebo-
la, tomate, pimentão e o extra-
to tomate até cozinhar.

Separadamente bata no liq-
uidificador o milho verde com 
o creme de leite até obter um 
creme.

Untar uma forma e colocar o 
filé, por cima do mesmo o que-
ijo e depois creme de milho, 
continue alternando quando 
terminar colocar o queijo fatia-
do.

Levar ao forno pré-aquecido 
até derreter e dourar o queijo.

FÍLE PEIXE COM 
CREME DE MILHO Recanto Universitário 

tem ruas asfaltadas

Infraesstrutura 

As ruas do bairro Recanto 
Universitário, próximo ao Cea-
gesp, estão sendo asfaltadas, 
com a execução de guias, sar-
jetas e galerias de escoamen-
to de águas pluviais. Ao todo 
serão 33 mil m² quilômetros 

Da Redação
de asfalto executado nas dez 
ruas do bairro.

O loteador Milton Ramos, 
com o suporte da Secretaria 
de Obras, está realizando o 
projeto de asfaltamento, que 
tem previsão de utilizar 2 mil 
toneladas de massa asfáltica, 
com investimento de R$ 1,8 
milhão. O prazo de conclusão 
da obra é em outubro.

Por muitos anos os morado-
res do Recanto Universitário 

solicitam ruas de qualidade 
que possibilitem o trânsito 
de veículos, inclusive para o 
transporte coletivo no bairro, 
uma vez que as ruas eram 
de terra. Era frequente carros 
atolarem no barro, exigindo 
que os motoristas redobras-
sem a atenção para não sofrer 
nenhum acidente.

“Estou muito feliz em poder 
entregar mais essa benfeito-
ria para a cidade de Rio das 
Pedras, que tanto merece 
uma boa infraestrutura. Quero 
agradecer ao engenheiro Mar-
cos Montagnani, nosso diretor 
de Obras que trabalhou no 
projeto, ao Leandro Cadurin 
que é o empreiteiro responsá-
vel pela equipe que tem traba-
lhado para realizar a benfeito-
ria e, por fim, muito obrigado 
ao Milton Ramos por tirar a 
mão do bolso e patrocinar os 
custos necessários”, afirma o 
prefeito Carlos Defavari.
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Asfalto

Vereadores rejeitam R$ 2,1 milhões para recapeamento

Em sessão extraordinária 
realizada nesta quarta-feira 
(5), a Câmara de Vereado-
res rejeitou Projeto de Lei 
que autorizava a Prefeitura 
a financiar R$ 2,1 milhões 
para serem aplicados no re-
capeamento de 25 ruas de 
Rio das Pedras. Dr. Fernan-
do, Leandro Penatti, Neiva 
Rúbia, Tutinho e Vanderley 
Canela votaram contra o PL, 
enquanto que Carlos Sicca, 

Edison Marconato, Ilzanete 
Nega e Nabuco Roncato vo-
taram a favor. Por outro lado, 
foi aprovado por unanimida-
de o PL que autoriza o finan-
ciamento de R$ 2 milhões 
para recapeamento de uma 
única via: Avenida Carolina 
Mendes Thame, no bairro 
Recanto Universitário. 

“Rio das Pedras viveu dias 
difíceis, sete anos sem CND 
(Certidão Negativa de Dé-
bitos), sem poder receber 
recursos externos. Conse-
guir financiamento junto a 
um banco era impossível e, 
depois de pagar parte das 

Da Redação

dívidas e limpar o nome da 
cidade, recebemos a oferta 
de crédito. A Prefeitura ainda 
não tem recursos suficientes 
para realizar o recapeamen-
to de ruas, mas tem como 
financiar essas importantes 
obras. Seria o mesmo que 
uma pessoa que tirou o nome 
do Serasa ter a condição de 
financiar a casa própria ao 
invés de pagar à vista, o que 
seria muito difícil. Os verea-
dores que votaram contra o 
projeto, na verdade votaram 
contra Rio das Pedras, con-
tra melhorias importantes na 
cidade”, explicou o prefeito 
Carlos Defavari.

Caso o projeto fosse apro-
vado, 7,6 quilômetros das 
vias recapeadas seriam: Rua 
Maria C. V. Limongi, Rua 
João Augusti, Rua Holanda 
Cibim, Rua Marino Ernesto 
Montagnani, Rua Aradesco 
Bianchim, Rua Antonio Ar-
zola Sobrinho e Rua Rafael 
Vitor Poncio (São Cristóvão), 
Rua Antônio José Pimpina-
to, Rua Henrique Rubia, Rua 
Aristeu Macedo de Souza, 
Rua Euclides Guidolim e Rua 
Leonel Giovaninni (Bom Jar-
dim), Maria Borth Rosineli 
(Bom Retiro), Rua Pruden-
te de Moraes (Centro), Rua 
Professor Rolim, Rua Maria 
P. B. Cezarino, Rua Euclides 

Antônio Montagnani e Rua 
Jacinto Barrichello (Bom Je-
sus), Rua Ayrton Cipriano e 
Rua Regina Brambilla Rubi-
nato (São Pedro), Rua Faus-
to G. Defavari (Pombal), Rua 
Erasmo Pascon (Cambará), 
Av. Rosina F. Coury (Dona 
Rosina), Rua Canciano Bo-
nassa (Luiz Massud Cou-
ry), Av. Henrique Bonassa e 
Rua Angelo Domingos Cibim 
(Nosso Teto).

Muitos dos moradores des-
sas ruas já solicitaram me-
lhorias no asfalto para a Pre-
feitura ou até mesmo para 
um dos vereadores que rejei-
taram o financiamento. “Faz 
17 anos que moro na rua Ma-
ria Pina Bortoletto Cezarino e 
nunca vi nenhuma melhoria, 
nem mesmo tapa-buraco. Eu 
já fiz reclamações pedindo 
melhorias e sei de outros vi-
zinhos que também fizeram”, 
contou Miriam Balaminute, 
moradora do Bom Jesus.

O vereador Edison Mar-
conato destaca que “o valor 
da parcela do financiamento 
seria muito pequeno, ainda 
mais pensando no benefício 
que os moradores dessas 25 
ruas teriam. Não estamos fa-
lando de tapa-buracos e sim 
de recapeamento”. “Essa 
seria uma grande melhoria 
para os moradores de vários 

bairros, fizemos nossa parte 
votando a favor, mas infeliz-
mente não foi aprovado por 
todos”, completa Ilzanete 
Nega. “Votei a favor pelo fato 
que o prefeito apresentou 
condições de pagamento a 
este investimento e os mora-
dores seriam os mais benefi-
ciados com essa infraestrutu-
ra, trazendo mais qualidade 
de vida a toda população”, 
finaliza Nabuco Roncato.

Somente neste ano, os 
vereadores apresentaram 
101 indicações solicitando 
operações tapa buracos, 93 
são dos vereadores que re-
jeitaram o financiamento: 
“É, no mínimo, incoerente a 
posição desses vereadores. 
Se pedem tantos tapa-bura-
cos, deveriam ser a favor do 
recapeamento. Até porque o 
pagamento do financiamen-
to teria valor muito menor do 
que é gasto com operações 
tapa buracos, com o serviço 
muito melhor executado. Não 
se trata de endividar o muni-
cípio e sim de investir no pro-
gresso, em melhorias para a 
população. Apresentamos o 
planejamento financeiro para 
pagamento do financiamento 
e ainda assim rejeitaram um 
financiamento já aprovado 
pelo Banco do Brasil”, finali-
za o prefeito Carlos Defavari.



Pág. 8                                                                                                                                                                                                             7 de Agosto de 2020 

Entrevista

Saltinho tem quatro 
pré-candidatos à Prefeitura

Em virtude da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) 
as eleições municipais foram 
adiadas para 15 de novembro. 
Por consequência, todos os 
prazos eleitorais também mu-
daram, como a definição dos 
candidatos e o início da cam-
panha eleitoral.

Por enquanto, o que se pode 
afirmar é que existem apenas 
pré-candidatos, pessoas dis-
postas a contribuir da melhor 
forma possível com o progres-
so da cidade. Alguns já bem 
conhecidos da política, outros 
em início de carreira.

Em Saltinho, a disputa pro-
mete seu acirrada, com qua-
tro pré-candidatos à prefeito: 
Ângelo Bucioloti (PSL), Denis 
Chiquito (Patriota), Grilo (PDT) 
e Helinho Bernardino (PSDB). 
Como tem se tornado habitu-
al em ano eleitoral, o jornal o 
Verdadeiro busca contato com 
os pré-candidatos se anuncia-
ram sua intenção de concorrer 
aos cargos eletivos ou os mais 
lembrados pela população 
para apresenta-los aos elei-
tores e, a partir daí, debater 
ideias e propostas.

Por ordem alfabética, o pri-
meiro a se apresentar é Ânge-
lo Bucioloti. 

Natural de Rio das Pedras, 
é formado em Economia e 
Administração de Empresas. 
O empresário do setor têxtil 
mora em Saltinho há mais de 
40 anos. “Sou rio-pedrense e 
me considero saltinhense por 
duas vezes. Primeiro por op-
ção e segundo por delegação, 
onde tive orgulho de ter o pri-
meiro título de Cidadão Salti-
nhense, assim com também 

tem cidadania italiana por ter 
descendência na Itália.”

Junto com Richardson Me-
nochelli, seu pré-candidato 
a vice prefeito, afirma que os 
principais objetivos estão na 
saúde, educação e seguran-
ça, com atenção especial a 
zona rural, idosos e cursos 
profissionalizantes para os 
jovens. “Queremos ser um 
gestor da causa pública, res-
ponsável por dirigir os traba-
lhos dos grupos que compõe o 
Executivo, tomando medidas 
corretivas quando necessá-
rias e, para isso, temos que 
ter profissionais técnicos com-
petentes, que nos ajudem na 
melhor forma de conduzir o 
destino do nosso município”, 
completou Ângelo Bucioloti.

Denis Chiquito, embora 
natural de Piracicaba é de fa-
mília tradicional saltinhense, 
católico, conservador, mora-
lista e se diz apaixonado pela 
vida. Formado em medicina 
veterinária, sempre se dedi-
cou a projetos sociais como na 
equoterapia da Esalq e junto 
aos Palhaços da Alegria.

Empreendedor com a Chi-
quito Agroveterinária, foi elei-
to vereador em 2016. Em seu 
primeiro mandato tem mantido 
posicionamento em defesa da 
família, saúde, animais, segu-
rança pública, meio ambiente 
e zona rural. Apoiador e defen-
sor dos ideais do presidente 
Jair Messias Bolsonaro, conta 
com o apoio de parlamenta-
res do governo Estadual e da 
base do governo Federal.

“Na politica, o papel do ges-
tor é estar sempre em contato 
com a população e atento as 
suas necessidades, defender 
a liberdade do povo e o com-
promisso com nossas raízes”, 

destacou Denis Chiquito.

Claudemir Francisco 
Torina, o Grilo, tem gran-
de identificação com Salti-
nho desde a emancipação 
do município. Foi eleito 
vereador em 1996 com o 
maior percentual da histó-
ria (11%), número jamais 
alcançado nas eleições 
anteriores. Foi prefeito de 
Saltinho em dois mandatos: 
2009-2012 e 2013-2016. Na 
reeleição também obteve vi-
tória expressiva, com quase 
70% dos votos válidos, Em 
2011, segundo a empresa 
Globo Pesquisas, que atua 
na área de pesquisas de 
opinião e de mercado, Grilo 
foi apontado como o prefei-
to com o terceiro maior índi-
ce de aprovação no Estado 
de São Paulo, com 86% de 
aceitação pela população e 
participação política.

“Saltinho passou por mui-

tas mudanças durante o 
período em que fui prefeito, 
com construção de escolas 
e aparelhamento da Saúde. 
Contudo, uma das grandes 
melhorias ocorreu no abas-
tecimento de água com a 
construção de reservató-
rio de água, perfuração de 
poço artesiano”, relembra 
Grilo.

Quando questionado so-
bre a possível candidatura 
à Prefeitura saltinhense, 
foi firme: “tenho certeza 
de que posso fazer ainda 
mais por Saltinho. Conheço 
cada canto de nossa cida-
de, conheço a maioria da 
população e seu de suas 
necessidades. Sei onde 
buscar recursos para via-
bilizar obras de melhorias, 
uma vez que a arrecadação 
municipal é cada vez mais 
insuficiente para trazer pro-
gresso para nossa cidade”, 
completa Grilo.

Helinho Bernardino alia 
juventude com a experiên-
cia de um mandato como 
vereador – aos 21 anos, o 

mais jovem da história de 
Saltinho – e, neste ano, 
completa seu mandato 
como vice-prefeito. Embora 
o atual prefeito Carlos Lisi 
pudesse concorrer ao car-
go, decidiu abrir mão para 
apoiar Helinho. A política 
está no DNA de sua família, 
com seu pai José Fernando 
Bernardino como vereador 
de 1997 à 2000 e sua mãe 
Nádia Maria Franzol Bernar-
dino sendo vice-prefeita no 
mandato 2000-2004.

Além de vice-prefeito, 
Helinho acumulou o car-
go de diretor de Governo e 
participou ativamente das 
decisões da atual adminis-
tração. “É uma honra poder 
colaborar para o Município 
que me deu tudo o que te-
nho”, afirmou Helinho, que 
também avisa que, mais 
que vontade, dedicação e 
trabalho é importante saber 
como fazer. “Ainda há muito 
a ser feito e tenho certeza 
de que posso colaborar de-
cisivamente para o bem-es-
tar da população da cidade 
que amo”, finalizou.


