
O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Marcelo 
Teles, junto com o diretor de 
departamento Latuca Rossi, 
visitaram empresas no Distri-
to Industrial Uninorte em Pi-
racicaba com o propósito de 
estreitar relações e viabilizar 
a instalação delas em Rio 
das Pedras.

Na FMG Ferroligas, foram 

recebidos pelo diretor indus-
trial e comercial, Fernando 
de Souza, que apresentou a 
empresa e sua história. São 
10 anos de mercado de insu-
mos para fundição.

Grupo Exal – Ainda no Uni-
norte, os executivos rio-pe-
drenses visitaram o Grupo 
Exal, conheceram o trabalho 
desenvolvido no setor sucro-
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alcooleiro e mais de 200 des-
tilarias construídas e instala-
das em 25 países da América 
Latina, África e Ásia.

Apresentamos algumas op-
ções, que agradaram. Vamos 
continuar as conversar na 
expectativa de trazer boas 
notícias em breve”, contou 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico.
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Prefeitura negocia instalação 
de empresas em Rio das Pedras

Rua São Vicente de 
Paulo recebe rede 

de drenagem e recape

A rua São Vicente de Paulo 
passa por melhorias no tre-
cho entre as ruas Nicolino Pa-
risse e Luiz Massud Coury, no 
Jardim Cambará. A Secretaria 
de Obras está providenciando 
a instalação de galerias para 
drenagem de água pluvial, 
com instalação de bocas de 
lobo. Na sequência o trecho 
será recapeado.

 semanas, podendo variar 
de acordo com as condições 
climáticas.

“Nos dois trechos eram co-
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mum a formação de buracos 
devido ao grande volume de 
água que corria pelo asfal-
to, seja em dias de chuva ou 
por conta de pessoas lavan-
do seus quintais. Os serviços 
para a captação das águas 
pluviais e despejo em local 
adequado traz melhorias e 
fazem a diferença no dia a 
dia da comunidade, porque 
dá mais segurança e conforto 
para os moradores e motoris-
tas”, explicou Wolney Bassi-
nelo, secretários de Obras.
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Planejamento

Meio Ambiente e Raízen 
se reúnem para combate a incêndios em canavial

O secretário de Meio Am-
biente, Murilo Merloto, se reu-
niu com Renata Barbosa, co-
ordenadora administrativa, e 
Rafael Antunes, especialista 
de apoio – ambos do Grupo 
Raízen – para discutir ações 
emergenciais de monitoramen-
to, prevenção e combate a in-
cêndios nos canaviais de Rio 
das Pedras.

Merloto afirmou que o ob-
jetivo é otimizar o trabalho de 

Da Redação
combate a incêndios em áreas 
de canavial, que têm ocorri-
do com frequência, causando 
transtornos aos moradores 
rio-pedrenses com a fuligem 
e fumaça. Os representantes 
do Grupo Raízen informaram 
que a empresa já mantém um 
esquema montado com a dis-
ponibilidade de caminhões-pi-
pa, agentes e brigadistas para 
ação nas ocorrências. 

O secretário de Meio Am-
biente diz também que as cha-
mas se intensificam em um pe-
ríodo “delicado” por causa da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), já que o vírus afe-

ta o sistema respiratório – e a 
fumaça proveniente dos incên-
dios também. A empresa diz 
que monitora diariamente seus 
canaviais e realiza combate ao 
fogo.

As medidas contra queimada 
de canaviais e tráfego de cami-
nhões de cana na área urbana 
de Rio das Pedras seguem vi-
gentes, com monitoramento, 
patrulhamento e abordagens 
em diversas áreas do Muni-
cípio, com envolvimento da 
Guarda Municipal e Secretaria 
do Meio Ambiente.

“Precisamos do apoio da po-
pulação para lutar contra os 
incêndios. Em primeiro lugar, 
evitando iniciar algum tipo de 

queimada. E em segundo lu-
gar denunciando quem estiver 
provocando esse tipo de coi-
sa, pois uma queimada muitas 
vezes se sabe como começa, 
mas não se sabe como pode 
terminar”, adverte Murilo Mer-
loto.

A prática da queimada, seja 
em área rural ou urbana, é cri-
me, na medida em que infrin-
ge o artigo 54 da Lei do Meio 
Ambiente (Lei Federal 9605, 
de 12/2/98). Esse artigo reza 
que “é crime causar poluição, 
de qualquer natureza, em ní-
veis tais que resultem ou pos-
sam resultar em danos à saúde 
humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou a 
destruição significativa da flora 
e/ou causar poluição atmosfé-
rica que provoque a retirada, 
ainda que momentânea, dos 

habitantes das áreas afetadas, 
ou que cause danos diretos à 
saúde da população”. A pena 
é de reclusão de um a quatro 
anos, e multa.

“Idosos, crianças e pessoas 
com problemas respiratórios 
nas áreas próximas às quei-
madas estão entre as mais 
prejudicadas. Porém, quando 
foge do controle, o fogo pode 
destruir lavouras, residências e 
até ameaçar a vida de pessoas 
e animais, comentou também 
o secretário de Meio Ambiente, 
Murilo Merloto.

Infratores e queimadas de-
vem ser denunciados na Se-
cretaria de Meio Ambiente pelo 
telefone 3493-1992, de segun-
da à sexta-feira, das 8h às 16h, 
ou junto à Guarda Civil Munici-
pal em período fora de expe-
diente pelo 3493-1550.
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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

Overloque nova e puff novo 
9.8915.8653

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

Pneu aro 15 R$ 40,00 9.9720.8754

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

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

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

Ecosport 2015, completa 
9.9608.0487

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

Marcelo eletricista e hidráu-
lico residencial 9.9935.0878

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

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

Pajero Sport 2008 Diesel  F. 
9.9278.9664 ou 9.9825.0105 

Apto no Ed. Itália, centro 
9.9608.0487

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

Carretos e fretes viagens 
9.9978.9219

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

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

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

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

Salas comercias em cima da 
Ótica Matriz - 

Contato: 9. 8193.3851

Inalador novo R$ 100 - 
9.9844.1432

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

Procuro profª de matemática 
avançada para aulas particulares 
9.9985.5094

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



Pág. 4                                                                                                                                                                                                            21 de Agosto de 2020 

Emprego

Prefeitura se reúne com empresas
 para que se instalem em Rio das Pedras

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Marcelo 
Teles, junto com o diretor de 
departamento Latuca Rossi, 
visitaram empresas no Distri-
to Industrial Uninorte em Pi-
racicaba com o propósito de 
estreitar relações e viabilizar 
a instalação delas em Rio 
das Pedras.

Na FMG Ferroligas, foram 
recebidos pelo diretor indus-
trial e comercial, Fernando 
de Souza, que apresentou 
a empresa e sua história. 
São 10 anos de mercado de 
insumos para fundição. No 
início estava instalada em 
Rio Claro, mas a necessida-
de de mais espaço e suporte 
do município fez a mudan-
ça para Piracicaba. Depois 
de uma queda em 30% da 
produção em abril por con-
ta da pandemia, nos meses 

Da Redação

Obras

Rua São Vicente de Paulo
ganha rede de drenagem e recape

A rua São Vicente de Paulo 
passa por melhorias no trecho 
entre as ruas Nicolino Parisse 
e Luiz Massud Coury, no Jar-
dim Cambará. A Secretaria 
de Obras está providenciando 
a instalação de galerias para 
drenagem de água pluvial, 
com instalação de bocas de 
lobo. Na sequência o trecho 
será recapeado.

Outra rua que passará por 

melhorias será a José Emílio 
Bettiol, entre os bairros São 
Cristóvão e Vila Kennedy, no 
trecho entre a rua Rotary Club 
e avenida dos Operários. Tam-
bém serão instaladas galerias 
de drenagem, bocas de lobo e 
posterior recapeamento.

As duas obras são objeto da 
mesma licitação, que teve a 
Projecon Projetos e Constru-
ção Civil que apresentou o me-
nor preço: R$ 184 mil. O prazo 
de conclusão é de duas sema-
nas, podendo variar de acordo 
com as condições climáticas.

“Nos dois trechos eram co-
mum a formação de buracos 
devido ao grande volume de 
água que corria pelo asfal-
to, seja em dias de chuva ou 
por conta de pessoas lavan-
do seus quintais. Os serviços 
para a captação das águas 
pluviais e despejo em local 
adequado traz melhorias e fa-
zem a diferença no dia a dia da 
comunidade, porque dá mais 
segurança e conforto para os 
moradores e motoristas”, expli-
cou Wolney Bassinelo, secre-
tários de Obras.

Da Redação

seguintes bateu recordes de 
produção, inclusive com ex-
portação para a China, Malá-
sia e Holanda.

“É uma empresa muito 
bem estruturada, que dividiu 
suas frentes em três locais. 
Duas unidades estão no Uni-
norte e outra em Iracemápo-
lis. A ideia é instalar as três 
em Rio das Pedras, geran-
do cerca de 250 empregos 
diretos”, destacou Marcelo 
Teles. “O prefeito Carlos De-
favari já levou os diretores 
da FMG para visitar algumas 
áreas com a intenção de ins-

talar as empresas. Estamos 
estudando a melhor forma de 
viabilizar o espaço, trazendo 
novos empregos, aumento 
na arrecadação e desenvol-
vimento para a cidade”, com-
pletou Latuca Rossi.

Grupo Exal – Ainda no Uni-
norte, os executivos rio-pe-
drenses visitaram o Grupo 
Exal, conheceram o trabalho 
desenvolvido no setor sucro-
alcooleiro e mais de 200 des-
tilarias construídas e instala-
das em 25 países da América 
Latina, África e Ásia.

“A Exal é uma empresa tra-

dicional e sólida, com mais 
de 30 anos de experiência. 
Assim como a FMG, também 
precisa de mais espaço para 
expandir seus negócios que 
estão crescendo exponen-
cialmente. Também preci-
sam de área adequada, com 
infraestrutura e capacidade 
para escoamento da produ-
ção. Apresentamos algumas 
opções, que agradaram. 
Vamos continuar as conver-
sar na expectativa de trazer 
boas notícias em breve”, 
contou o secretário de De-
senvolvimento Econômico.
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Comércio passa a
atender por 8 horas

Flexibilização

O Governo do Estado 
anúncio nesta quarta-feira 
(19) que todas as atividades 
permitidas na Fase 3, Ama-
rela, do Plano São Paulo 
passam a funcionar por oito 
horas diárias em estabele-
cimentos comerciais e de 
serviços – até então eram 
permitidas seis horas diá-
rias. A Prefeitura de Rio das 
Pedras seguiu a ampliação, 
que passa a valer a partir de 
sexta-feira (21).

A medida é válida para 
todos os setores, como co-
mércio, serviços, salões de 
beleza e barbearias, restau-
rantes e bares, academias e 
atividades culturais. Os em-
presários poderão escolher 
se adotam uma jornada con-
tínua ou fracionada, respei-

tando o limite de oito horas 
diárias.

O consumo local nos res-
taurantes e similares con-
tinua permitido apenas em 
ambientes arejados ou ao 
ar livre, com obrigatoriedade 
de assentos. Não será per-
mitido que os clientes fiquem 
em pé, para evitar aglomera-
ções.

A ocupação máxima deve 
ser de 40% da capacida-
de dos assentos e o fecha-
mento precisa ocorrer até as 
22h, com adoção dos pro-
tocolos geral e específicos 
para o setor. Funcionários e 
clientes devem usar másca-
ra em todos os ambientes, 
tirando apenas no momento 
da refeição.

“Nossa orientação aos lo-
jistas é para que o funciona-
mento ocorra das 10 às 18 
horas. Academias, salões 
de beleza e barbearias que 
têm horário diferenciado, as 
vezes abrindo mais cedo e 

SAAE

Reservatório de água no Bom Retiro 
deve ser concluído em 30 dias

Dentro de 30 dias os bair-
ros Bom Retiro, Bom Jar-
dim, São Pedro e São Car-
los terão mais 300 mil litros 
de água armazenada para 
abastecer as residências, 
é o que garante a Secreta-
ria de Obras. Após concre-
tar a base do reservatório 
e aguardar o tempo de cura 
necessário, está sendo ins-
talada a estrutura metálica. 
Na sequência será feita a 
pintura e instalação hidráuli-
ca, para posterior testagem 
e início de operação. A es-
trutura terá 12,5 metros de 

altura.
A construção está sendo 

feita ao lado da caixa d’água 
já existente, com capacida-
de para 70 mil litros. O in-
vestimento tem como objeti-
vo melhorar o abastecimento 
de água na região, um dos 
poucos pontos da cidade 
que ainda há relatos de falta 
d’água.

Outro reservatório de 300 
mil litros já foi instalado e 
colocado em operação no 
bairro São Cristóvão, tam-
bém ao lado de outra caixa 
d’água já existente. De acor-
do com a administração mu-
nicipal, o local de construção 
levou em consideração a 
existência dos outros reser-
vatórios, uma vez que os en-
canamentos de distribuição 

de água poderiam ser 
aproveitados, barate-
ando os custos das 
melhorias.

“Moradores do São 
Cristóvão, na re-
gião próxima a caixa 
d’água, reclamavam 
que antes não ha-
via pressão suficien-
te para a água subir 
nos reservatórios re-
sidenciais e, após a 
instalação da nova 
caixa, a pressão au-
mentou e melhorou 
consideravelmente o 
fornecimento”, con-
tou David Gonçalves, 
superintendente do 
SAAE (Serviço Autô-
nomo de Água e Es-
goto).

Da Redação

fechando mais tarde, po-
dem adequar seus atendi-
mentos desde que respei-
tando o limite de oito horas. 
As medidas de segurança e 
prevenção ao novo corona-
vírus devem ser mantidas e 
até intensificadas”, explicou 
Marcelo Teles, secretário de 
Desenvolvimento Social.

A fiscalização será inten-
sificada para o cumprimento 
do novo horário do comércio 
e impedir a aglomeração de 
pessoas. “A Prefeitura de 
Rio das Pedras pede a cola-
boração dos comerciantes e 
da população na prevenção 
do Covid-19, como o uso de 
máscara e álcool em gel, 
distanciamento social e uti-
lização máxima de 40% da 
capacidade do estabeleci-
mento. Pedimos que os pes-
soas saiam de casa somen-
te se necessário. Se for ao 
comércio, vá sozinho, sem 
acompanhantes”, completou 
Marcelo Teles.

Da Redação
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Lua também favorece 
a sua vida amorosa e 
aumenta o desejo de 
encontrar um amor ver-

Na paquera, agir na-
turalmente será o su-
ficiente para encontrar 
um crush.  Explore seu 
carisma e seu jogo de 

A fada sensata Lua 
garante disposição, 
organização e discipli-
na para cumprir seus 
compromissos e fe-

Você pode ter bons 
resultados em acordos 
e parcerias no início 
do dia. Depois, a Lua 
começa um rolê no 

A Lua acentua o seu 
charme e indica uma 
fase bem agitada nas 
paqueras. Há boas 
chances de iniciar um 

Aproveite para co-
nhecer gente nova, 
mesmo que seja 
pelas redes sociais, 
ainda mais se está na 

O astro deixará você 
mais caseira e quem 
está livre pode trocar o 
fervo de likes e stalke-
adas nas redes sociais 

Reserve um tempo 
para cuidar do visual 
e se sentir ainda mais 
poderosx. Nas paque-
ras, você saberá bem 

Aposte em encontros 
e papos descontraídos 
para conhecer melhor 
o alvo e para mostrar 
os seus encantos. 

A Lua também acen-
tua seu otimismo e 
sua fé. Reserve um 
tempo para medi-
tar ou orar. Na con-

Confie nos seus talen-
tos e na sua disciplina 
para se destacar. Nas 
paqueras, que tal fa-
zer uma forcinha para 

Você terá muita faci-
lidade para trabalhar 
em equipe e colaborar 
com os colegas. Pro-

dadeiro e duradouro. Na paquera, mostre 
que quer compromisso, pois aventuras 
não vão te satisfazer. A vida a dois será 
repleta de sintonia e companheirismo. 

cintura para conhecer pessoas. Quem 
já encontrou seu amor também fará o 
par lembrar porque escolheu você.

char a semana com tudo em dia. Mas 
ela também pede para você não pagar 
de doida e não assumir tarefas demais. 

seu inferno astral e você vai sentir uma 
vontade maior de se isolar. Respeite o 
desejo de ficar de boas no eu canto

namoro e tudo indica que será leve e 
prazeroso. Na vida a dois, você vai reve-
lar seu lado mais romântico e carinhoso. 

pista e a fim de encontrar um crush. 
Na vida a dois, a Lua reforça os la-
ços de amizade e companheirismo

por um momento mais tranquilo . Para 
quem já encontrou um mozão, dia é per-
feito sem defeitos para um programinha 

o que quer e será exigente. Se já tem 
seu par, é um bom dia para planejar o 
futuro com seu bem.

A dois, estimule o diálogo e aproveite 
para conversar sobre vocês, sobre o 
futuro, os desejos e projetos do casal.

quista, sair da rotina e fazer progra-
mas diferentes pode aumentar suas 
chances de conhecer alguém legal. 

se soltar um pouco mais? Saturno está 
todo pimpão e sugere que pode se inte-
ressar por pessoas mais velhas.

ve que a união faz a força e lutem juntos 
pelas metas em comum. A Lua na Casa 
das Transformações indica que pode ter 
um dia cheio de imprevistos e novidades. 

INGREDIENTES 
 300 ml de azeite de dendê
1 vidro de leite de coco
1 kg de peito de frango 

desfiado
7 pães tipo francês
1 litro de leite
sal a gosto
2 cebolas médias
4 dentes de alho
pimentas a gosto
coentro a gosto

MODO DE PREPARO
Cozinhe o peito de frango 

como desejar, desfie e reser-
ve. Em uma tigela, deixe os 
pães em pedaços de molho 

no leite por 5 minutos.
Bata esses pães no liquidi-

ficador até não ter mais ne-
nhum pedaço de pão inteiro 
e reserve. Em uma panela, 
refogue o alho e a cebola 
com um pouco de azeite de 
dendê.

Acrescente o pão batido, 
sempre mexendo e com o 
fogo médio. Aos poucos, 
acrescente o azeite de dendê 
e o leite de coco. Acrescente 
o sal e as pimentas. Quando 
estiver soltando do fundo da 
panela, acrescente o frango 
desfiado e o coentro.

Está pronto   seu vatapá de 
frango.

VATAPÁ DE FRANGO
Polícia Militar prende traficante 

no Luiz Massud Coury

Segurança

No último domingo (16), às 
17 horas, o patrulhamento 
feito pelos PM SD Fermino 
e Oliveira pela rua Rosina 
Figurelly Coury, no bairro 
Luiz Massud Coury, avistou 
um indivíduo em um morro 
ao lado da via. Ao avistar a 
equipe policial, o suspeito jo-
gou algo e correu.

Em perseguição, a equipe 
o alcançou. Durante busca 
pessoal, foi localizado no 
bolso esquerdo da blusa 12 
ependorfs (pinos) de cocaína 
e 24 invólucros de maconha. 
Os policiais encontraram a 
sacola jogada pelo indivíduo 
e localizou mais 26 invólu-
cros de maconha e outros 42 
ependorfs de cocaína.

Diante da situação, ficou 
constatada conduta de trá-
fico de drogas e dada voz 
de prisão. O indivíduo foi 
apresentado à autoridade de 
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plantão em Piracicaba, que 
ratificou a voz de prisão e o 

manteve preso, à disposição 
da justiça.

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

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

Clube de Campo de Rio das Pedras

Clube reabre neste 
final de semana com horário reduzido:

Sábado e Domingo das 12:00 as 18:00 já. 
De terça a sexta das 14:00 as 20:00hs.

Quiosques: 
Taxas para convidados R$ 20,00  e  

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

Guarda Civil Municipal 
recebe decibelímetro para fiscalizar abusos de som

Com o objetivo de impedir 
excessos sonoros e a pertur-
bação do sossego, a Prefeitu-
ra de Rio das Pedras adquiriu 
dois decibilímetros. O equi-
pamento será utilizado pela 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
para casos de denúncias de 
abusos de som, seja em even-
tos, festas ou até mesmo em 
estabelecimentos comerciais. 
É a primeira vez que a corpo-
ração recebe este tipo de equi-
pamento para fiscalização.

O decibelímetro é um equipa-
mento utilizado para realizar a 
medição dos níveis de pressão 
sonora, e, consequentemente, 
da intensidade, do som, já que 
o nível de pressão sonora é 
uma grandeza que representa 
razoavelmente bem a sensa-
ção auditiva de volume sono-
ro, quando ponderada.

“Quando havia denúncias de 
excesso do volume de som, 
a autuação dependia do bom 
senso do guarda que fosse 
averiguar. Com esses equipa-
mentos, poderemos atender 

às reclamações da população 
sobre veículos com som alto, 
estabelecimentos e eventos 
que tenham música alta, por 
exemplo”, conta Thiago Trevi-
san, comandante da GCM.

No caso de veículos com 
equipamento de som a se-
rem utilizados em campanhas 
institucionais, manifestações, 
festas, reuniões ou eventos 
esportivos, estes deverão 
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ser previamente autorizados, 
como já acontece atualmente.

A fiscalização e autuação 
começarão a ser efetuadas 

a partir de 1º de setembro. 
Até lá, os guardas civis se-
rão treinados por órgão de 
fiscalização para operar os 

equipamentos e registrar as 
ocorrências. A fiscalização da 
GCM inicialmente irá checar a 
reclamação e notificar sobre a 
legislação e multa, recebendo 
uma advertência verbal. Caso 
exista reincidência, a Guarda 
Civil irá aplicar multa e tomar 
as medidas cabíveis. 

O Medidor de Nível de Pres-
são Sonora (MNPS), também 
chamado de decibelímetro, é 
um equipamento capaz de rea-
lizar medições entre 30 dB até 
130 dB (decibéis). O microfone 
é peça vital no circuito, sendo 
sua função a de transformar 
um sinal de pressão mecânica 
em um sinal elétrico. Quanto 
maior a indicação, mais alto é 
o volume sonoro averiguado.

Para denunciar o abusar de 
som e perturbação de sosse-
go, o cidadão rio-pedrense 
pode entrar em contato com a 
Guarda Civil Municipal pelos 
telefones 3493-1550 ou 193.

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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Saúde

Novos casos de Covid caem pela metade em três semanas

Rio das Pedras parece ter 
passado pelo pico de casos 
do novo coronavírus (Co-
vid-19) na semana entre 20 
e 26 de julho. De acordo com 
os boletins epidemiológicos 
divulgados diariamente pela 
Secretaria da Saúde, nesse 
período foram registrados 
114 novos casos, enquanto 
que na semana anterior e na 
posterior 87 pacientes foram 
infectados em cada. Três se-
manas depois, o número de 
novos casos caiu para 56.

O número de casos su-
biu pouco a pouco desde a 
segunda semana de junho, 
quando ocorreram 27 novos 
casos. Em julho os casos 
quase dobraram entre a se-
gunda e a terceira semana, 

passando de 47 para 87 no-
vos casos. “Essa evolução 
também aponta o período 
em que mais fizemos testes 
na cidade. Contudo, a evolu-
ção do Covid em Rio das Pe-
dras é muito semelhante ao 
que tem ocorrido em nossa 
região e acompanha a que-
da que está acontecendo no 
Brasil”, explica Filemon Sil-
vano, secretário de Saúde.

Nesta quinta-feira (20), o 
boletim epidemiológico apon-
ta que Rio das Pedras tem 
71 pessoas com o vírus ati-
vo, sendo 64 em isolamento 

domiciliar, quatro internados 
em enfermaria e três na UTI. 
Casos suspeitos somam 27, 
sendo 26 em isolamento do-
miciliar e um internado na 
enfermaria. Até o momento, 
18 vidas rio-pedrenses fo-
ram perdidas para o Covid. 
Os casos recuperados che-
garam a 600 pessoas.

Embora haja equilíbrio en-
tre os sexos, as mulheres 
aparecem com sete casos a 
mais do que os homens. As 
faixas etárias mais afetadas 
são de 30 a 39 anos e de 40 
a 49 anos, com 174 e 141 

casos, respectivamente. Nos 
óbitos, foram dez homens e 
oito mulheres, cinco com ida-
de entre 60 e 69 anos e seis 
entre 70 e 79.

A região com maior número 
de casos é a Sul, composta 
pelos bairros Lúcia Taranto 
Marrano (Nosso Teto), Luiz 
Massud Coury, Dona Rosina, 
Cambará, Jorge Coury, Dr. 
Raul Coury, Bom Jesus I e II. 
São 205 casos, sendo 181 já 
recuperados. No Centro está 
o menor número de casos, 
com 79 positivos e 70 já re-
cuperados.

Investimentos – Rio das 
Pedras é a quarta cidade 
que mais investiu no comba-
te ao Covid dentre as 26 que 
compõe o DRS-10 (Departa-
mento Regional de Saúde) 
de Piracicaba. De acordo 
com levantamento feito pelo 
MPSP (Ministério Público do 
Estado de São Paulo), até 13 
de agosto a cidade investiu 

R$ 53,08 por habitante para 
enfrentar a pandemia.

O maior investimento foi de 
Corumbataí, com R$ 61,17 
por habitante, quanto que Pi-
racicaba teve o menor inves-
timento: R$ 4,48. Águas de 
São Pedro, Capivari e Santa 
Cruz da Conceição não apre-
sentaram dados ao MPSP.

“Atuamos em várias fren-
tes, mas principalmente no 
teste de pacientes. O Go-
verno do Estado disponibili-
zou pouco mais de 300 tes-
tes rápidos, mas realizamos 
cerca de 2 mil exames. Essa 
diferença foi comprada pela 
Prefeitura, com recursos 
próprios para testar a popu-
lação. Também criamos uma 
tenda para triagem, dispo-
nibilizamos telefones para 
contato direto para denún-
cias de aglomerações e tirar 
dúvidas sobre o Covid, entre 
outras ações”, relatou File-
mon Silvano.
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