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- RESERVATÓRIOS -

Vereadores vistoriam represas para 
verificar nível de armazenamento

(19) 3493-2287

Acompanhe nossas 
ofertas pelas redes sociais

CALÇADOS

SANTO ANDRÉ

Telefone: (19) 3493-2503
Rua Prudente de Moraes, 318, Centro, Rio das Pedras/SP

Peça pelo 
WhatsApp que 

entregamos 
ou retire pelo 

drive-thru: 
99944-8288

Os vereadores Vanessa 
Botam, Nabuco, Profes-
sor Geraldo, Max Prestes 

e Edison Marconato percorreram 
os reservatórios onde há capta-
ções de água para tratamento 
SAAE. O propósito da visita aos 
reservatórios foi de verificar a 
real situação do abastecimento 
de água em Rio das Pedras e in-
formar a população.

De acordo com os edis, a repre-
sa que serve à ETA III está com o 
nível de armazenamento está mui-
to baixo, ao ponto que a bomba de 
sucção chegou ao fundo, obri-
gando a autarquia a prolongar 
os encanamentos para continuar 
captando água. Nas captações das 
fazendas São Jorge e Viegas a co-
mitiva de parlamentares também 
constatou que o nível de água 
abaixou de forma considerável. 
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Rio das Pedras

Moradores do São Cristóvão passam 
final de semana de Páscoa sem água

- TRANSTORNO-

DA REDAÇÃO

O
s moradores do São 
Cristóvão, em especial 
os que residem na parte 

alta do bairro, passaram o final 
de semana de Páscoa sem água 
nas torneiras. A situação, que era 
frequente em meados de 2016, 
tinha sido regularizada nos últi-
mos dois anos e voltou a ocorrer. 
“Desde quarta-feira (31) da sema-
na passada estava faltando água 
durante o dia. Uma amiga que 
atua como diarista foi dispensa-
da do trabalho porque não tinha 
água na casa desde sexta-feira 
(2). Aqui a água só voltou na se-
gunda-feira (5), por volta das 11 
horas”, relatou Andreia Coelho, 
que trabalha em uma residência 
da rua Vicente Marino.

Morador de Rio das Pedras 
há 24 anos, Geraldo Bonetti tem 
acompanhado o baixo nível dos 
reservatórios de água e está preo-
cupado: “Quando foi instalada a 
caixa d’água no São Cristóvão o 
problema foi amezinhado. Mas, 
há cerca de 40 dias, tem faltada 
água com frequência e sem qual-
quer aviso pelo SAAE. É preciso 
buscar novas fontes de captação 
de água. Lembro que o Padre Ge-
raldo dizia que o que faltava era 
iniciativa, pois há muitas fontes 
de água que poderiam ser apro-
veitadas. O crescimento não pla-

nejado da cidade prejudica, mas 
tem muita água em nascentes e 
no subsolo”.

Eva Bonetti, esposa do senhor 
Geraldo, aprimorou hábitos de 
reaproveitar água da máquina de 
lavar roupas para limpar o chão 
e utilizar no vaso sanitário, dei-
xa baldes cheios para o caso de 
faltar água e ainda coleta a água 
da chuva. “As pessoas também 
precisam ter consciência na hora 
de consumir a água, não ficar la-
vando calçadas, por exemplo”, 
afirmou.

Diante de tantas reclamações, 
a vereadora Vanessa Botam – 
também moradora do São Cris-
tóvão – entrou em contato com 
o prefeito Marcos Buzetto e com 
o superintendente do SAAE, 
Emerson Vieira, em busca de 
solução para o caso. “Água é um 
item fundamental aos morado-
res, não podem ficar sem. Ainda 
mais em tempos de pandemia, 
onde é preciso manter a higie-
nização das mãos, roupas, uten-
sílios domésticos e residências. 
Por isso, conversei com o prefeito 
e com o superintendente que de 
imediato foram até as residências 
com mais reclamações de falta 
d’água”, detalhou a parlamentar.

Buzetto e Vieira conversaram 
com moradores das ruas Mario 
José Peroza e Gerônimo Guilher-
me Peroza. No momento da visi-

)3493.6211
)98980.3856
)99770.5549

Wizard Rio das Pedras 
Av. Darwin do Amaral Viegas, 143
    @wizardriodaspedras
     Wizard Rio das Pedras

ta, por volta das 11h30 de quarta 
(7), havia água nas residências 
visitadas. “Essas duas ruas são os 
pontos mais altos do bairro, onde 
a água chega por último e acaba 
primeiro. Faremos a instalação 
de uma bomba para pressurizar 
a rede e aumentar a pressão da 
água. Além disso, enviaremos 
um engenheiro para avaliar a 
situação do local de modo a ga-
rantir a solução definitiva para o 
abastecimento de água no local”, 
garantiu o prefeito Marcos Buzet-
to, que junto com Emerson Vieira 
chegaram a subir no telhado de 
uma das casas para verificar se as 
caixas d’água estavam cheias – no 
momento estavam.

Requerimento do Ministério 
Público – Sem água por tanto 
tempo motivou alguns morado-
res a entrarem em contato com o 
Ministério Público do Estado de 
São Paulo para acionar ação civil 
pública ajuizada contra o SAAE 
para o caso de desabastecimento 
de água no São Cristóvão. A ação 
é de dezembro de 2018 e previa 
multa para de falta d’água.

“A falta de água é absurda e 
inadmissível em plena pande-
mia, em que a higiene é uma das 
principais e mais básicas medi-
das para o enfrentamento da Co-
vid-19. É por esse motivo que se 
impõe a fixação de prazo exíguo 
para a regularização do forneci-
mento de água, seja diretamente, 
seja por intermédio de distribui-
ção por caminhão pipa ou outra 
forma”, escreveu Eduardo Pas-
qua, Promotor de Justiça, em 
requerimento encaminhado do 
Juiz de Direito da Vara Única da 
Comarca de Rio das Pedras.

No documento, a Promotoria 
de Justiça requereu também que 
o SAAE comprove, no prazo de 
48 horas após a notificação, a de-
finitiva regularização do forneci-
mento de água para o bairro São 
Cristóvão, sob pena de multa de 
R$ 2 mil por cada dia de interrup-
ção ou fornecimento deficiente.
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-  CAPTAÇÕES DE ÁGUA -

Vereadores vistoriam represas para 
verificar nível de armazenamento

U
ma comitiva formada 
pelos vereadores Va-
nessa Botam, Nabuco, 

Professor Geraldo, Max Prestes 
e Edison Marconato percorreu 
as captações de água para trata-
mento e distribuição do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE). O primeiro ponto visi-
tado foi a represa que serve à 
Estação de Tratamento de Água 
(ETA) III. O nível de armazena-
mento está muito baixo, ao ponto 
que a bomba de sucção chegou 
ao fundo, obrigando a autarquia 
a prolongar os encanamentos 
para continuar captando água.

“Eu nunca vi o reservatório 
tão baixo, com apenas um pou-
co de água. Estive no local há 
cerca de um mês e o nível abai-
xou muito. Muita sujeira ficou 
exposta nas margens, com ma-
teriais plásticos e até tambores 
que ferro que compunham a 
passarela onde está a bomba de 
captação. Espero que o SAAE 
aproveite a situação para rea-
lizar a limpeza do tanque, bem 
como arrume em definitivo a 
comporta da represa, que pas-

sou por reparo emergencial”, 
declarou Vanessa Botam.

Em seguida, partiram para 
as captações das fazendas São 
Jorge e Viegas, onde também 
constataram que o nível de água 
abaixou de forma considerável. 
“A solução em longo prazo é a 
realização do desassoreamento 
das represas. Por mais que um 
estudo técnico ambiental cus-
te caro, o município deveria se 
planejar para a realização deste 
serviço”, sugeriu Nabuco.

O propósito da visita aos re-
servatórios foi de verificar a real 
situação do abastecimento de 
água em Rio das Pedras e infor-
mar a população. “O papel do 
vereador é fiscalizar e propor 
melhorias. Para isso, precisamos 
entender o cenário atual. Por isso 
fomos às represas e esse trabalho 
continuará na próxima sessão or-
dinária, onde apresentaremos re-
querimento buscando informa-
ções junto ao SAAE até mesmo 
para conhecer as necessidades e 
buscar recursos junto a deputa-
dos e órgãos competentes”, fina-
lizou a vereadora Vanessa Botam.
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Telefone: (19) 3447-7500 | E-mail de contato: botam@botam.com.br
Av. São Paulo, 1771 - Paulicéia | Piracicaba - A MELHOR COBERTURA PARA SUA OBRA ESTÁ AQUI!

BOTAM
TELHAS METÁLICAS

Peça seu 
orçamento 

pelo WhatsApp: 
(19) 99793.0628

TELHAS METÁLICAS PARA TELHADO EMBUTIDO

Obra mais ágil 
e econômica

Rua Prudente de Moraes, 160, Centro | www.telecio.com.br

Oferta da semana

Promoção 
Doce Dia das Mães
Preencha este cupom, coloque na urna em nossa loja 
e concorra a uma Cesta com Chocolates e Guloseimas 
para presentear sua mamãe!

Nome:
Telefone:

Cadastre nosso número 
e seja um cliente vip, 

basta enviar 
“EU QUERO” para 

Receba as ofertas no 
seu celular e tenha 
descontos especiais

19 99586.8020

Achocolatado 
Italakinho 200ml

R$ 0,79
KitKat 40g

R$ 1,99
Ofertas válidas até dia 15/04/2021 ou enquanto durarem nossos estoques
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Período repleto de estímulos para você 
brilhar em suas atividades, ganhar 

dinheiro, atrair admiradores e se dar bem na paixão. 
Aliás, serão dias gloriosos nas amizades, na paquera, 
na conquista e na vida a dois. A saúde fica protegida 
e não vai faltar resistência física, mas dobre a atenção 
com situações de estresse.

Touro 21/4 a 20/5
Sua saúde estará firme e forte e não vai 
faltar disposição para dar conta dos seus 

compromissos, especialmente no trabalho. Até o amor 
vai sair no lucro nesses dias e um sentimento que man-
tém em segredo por alguém pode ser revelado. Também 
há chance de rolar um clima com pessoa de destaque e 
a atração deve ser intensa.  

Gêmeos 21/5 a 20/6
Sorte, vitalidade e um charme irresis-
tível são promessas da semana. Você 

tem mais é que se valer dessas vibes generosas, 
pois há boas chances de se dar bem numa conquis-
ta amorosa e atrair uma graninha extra. A saúde se 
fortalece e não deve faltar disposição neste período. 

Câncer 21/6 a 22/7
Promete dias animados e harmoniosos 
no ambiente familiar e garante que você 
terá energia farta para cuidar dos assun-

tos do seu lar. A saúde também estará protegida e seu 
vigor físico vai aumentar. Período para agir, progredir e 
alcançar suas metas profissionais e financeiras, como 
também estratégias eficientes para vencer desafios. 

Leão 23/7 a 22/8
Você estará mais comunicativo, sociá-
vel e extrovertido e tem mais é que se 

valer desses trunfos para emplacar suas ideias e seus 
interesses. Seu tino para negociar e convencer estará 
tinindo e há sinal de ótimos resultados ao lidar com 
compras, vendas, trocas e e-commerce.

Virgem 23/8 a 22/9
Neste período, duplica sua garra, persis-
tência e dá um baita impulso para os 

seus interesses profissionais. O momento é oportuno 
para tomar iniciativas, mostrar suas competências e 
batalhar por seu espaço. A saúde atravessa uma boa 
fase e não vai faltar vitalidade. Evite gastar energia 
mental com o que não tem tanta importância.

Libra 23/09 a 22/10 
Período de sorte deve te acompanhar 
ao começar coisas que deseja muito e 

se você pensa em pegar firme nos estudos, a hora é 
agora. Também pode obter bons resultados em con-
cursos, provas ou testes. 

Escorpião 23/10 a 21/11
Se precisa resolver alguma pendenga 
com parente, quitar dívida antiga, so-

lucionar assunto que se arrasta na vida doméstica ou 
mesmo no trabalho, aproveite essa semana. 

Sagitário 22/11 a 21/12
Período oportuno para você se dar 
bem ao acertar contrato, acordo, com-

pra, venda ou firmar sociedade. Tire proveito da sua 
habilidade para negociar, expor argumentos e tomar 
iniciativas, pois pode garantir vantagens e até melhorar 
a parte financeira. Haverá sinais de contratempos no 
ambiente doméstico e familiar. 

Capricórnio 22/12 a 21/1
A semana não vai faltar energia para 
dar conta dos deveres, compromissos 

e incrementar os seus ganhos. Período perfeito para 
agilizar suas atividades no trabalho, bater metas e con-
quistar melhorias na parte material. Na vida familiar e 
amorosa, não vai faltar proteção. 

Aquário 22/1 a 19/2
Período que sinaliza bons ganhos 
e transformações positivas. O mo-

mento é oportuno para você focar em seus inte-
resses materiais, vencer obstáculos e conquistar 
mais estabilidade, como também um momento 
muito benéfico em outros setores da sua vida. 
Com sua comunicação, boa lábia a simpatia você 
vai contagiar o love, os amigos, parentes e os 
colegas de trabalho. 

Peixes 20/2 a 20/3
Os interesses financeiros estarão em 
evidência e devem ocupar o topo da 

sua lista de prioridades. Período oportuno para vencer 
desafios e reforçar os ganhos, além do brilho estar no 
setor do dinheiro, ou seja, a sorte vai soprar em sua 
direção em matéria de grana, suas iniciativas têm tudo 
para dar certo e apoio de pessoas queridas pode ser 
útil para você conseguir algo que deseja muito. O 
amor também recebe bons estímulos. 

Vanderlei 
Rodrigo 
Vieira
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Telefones (19) 9.8420-4751 | 9.9783-2152

CASAS
Vende Casa no Santa Maria, 700m², 5 quartos, área gourmet, 

2 salas, cozinha, piscina, 4 wc, garagem p/ 5 veículos
Vende Casa no Centro (rua Lacerda Franco, 281), documentação em ordem, 261,55m², 

com sala, 3 quartos (1 suíte), wc social, 2 cozinhas (interna e externa), 2 dispensas, ar 
condicionado, portão automático, garagem p/ 6 veículos

TERRENOS
Vende 01 terreno condomínio Quinta do Engenho 310 M2 excelente localização.

Vende Terreno de 14 x 29,5 metros (390,15m²), c/ área construída de 287,64m² (26% de 
área livre, excelente local. Casa c/ 3 quartos (1 suíte), wc social, sala, cozinha, lavanderia, 

garagem coberta p/ 4 veículos, dispensa c/ quarto e wc. Imóvel em construção de 184,86m² 
c/ alicerce, alvenaria da casa, muro e laje + alicerce da área gourmet de 102,78m²

Vende Terreno no Condomínio Vivendas de Java com 12x30 metros (360m²), com alicerce e muro
Vende Terreno no Condomínio Vivendas de Java, com 360m²

ALUGA-SE
01 Área / Bar, Lanchonete ou outras atividades, medindo 125m2 - Aluguel + IPTU 

02 Área / Depósito, Fábrica ou outras atividades, medindo 700 m2 - Aluguel + IPTU

- GASTRONOMIA  -

Mousse de limão

D E L I V E R Y

Seu produto 
em todas 
as mídias!

99825.0105

Divulgue seu

Delivery
VerdadeiroO

INGREDIENTES

• 1 lata de leite condensado

• 1/2 lata de suco de limão

• 1 lata de creme de leite

• 2 unidade de ovos (claras em neve)

• Raspas de limão a gosto

MODO DE PREPARO
• Em uma tigela, misture o leite condensado e o 
suco de limão.
• Adicione o creme de leite e mexa até incorporar 
completamente
• Por último, agregue as claras em neve
• Distribua em taças individuais, decore com raspas 
de limão e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas
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Pequenos Anúncios
Grandes Negócios&
Para anunciar - Teleanúncio

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

VENDO

Vendo lotes no São Cristóvão e no Bom Jar-
dim. Tratar (11) 9.5146-9458

VENDO Lote no centro de Mombuca com 
6,300 mil /m² - 9.9896.3876

VENDO Apartamento no bairro Jardim 
Elite, em Piracicaba, com 67m², dois quar-
tos, sala dois ambientes e vaga coberta. 
99825-0105.

Oportunidade! Vendo chácara legalizada de 
1.450m² com água, luz, fossa séptica. 9.9736-
8186 (Creci 91.670).

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

Vende 1/2 terreno no São Cristovão, 
com metragem de 12,75m² de frente por 
12,00m² de fundos = total 153m²  total-
mente plano, desmembrado e registrado, 
tudo ok. Contato.  9 9649.2245

Casa no Massud Coury com 1 quarto 
R$ 500 - 9.9744.7479

ALUGO

Alugo Casa grande na Rua Tiradentes, 
Centro (comercial/residencial). Tratar: 
(11) 9.5146-9458

Alugo Barracão de 60m² + 2 banheiros. Rua 
Serafina Lucca Marino, 650 (esquina) Cambará 
9.9969.0366 / 9.9788.7381

OPORTUNIDADE

Título remido ouro do Thermas de São Pedro 
pela metade do preço. 9.9865-3284

VENDO Colchão novo de casal. 
97125.6676

Aparelho de som Toshiba - R$ 200. 3493-6589

Serviços de jardinagem e limpeza de lotes. 
9.9857.6196 / 3493.7490, com Francisco

OFEREÇO-ME

Babá ou domestica - 9.8915.8659

Eletricista em geral, faço pequenos reparos 
e hidráulico também. 9.9879-3495, Sílvio.

Silvio Eletricista faço reparos em telhados e 
calhas ZAP (19)998793495

Ofereco-me como faxineira ou doméstica. 
9.9827-8838, com Andressa

Ofereço-me para limpar terreno, quintal 
ou chácara, poda de árvore e serviço ge-
ral. Com Tonhão. 3493-6589

Faça seu orçamento 
pelo        99973.0345

Fones: (19) 3493.4122 
ou 3493.1035

@politintas1         

@tintaspoli

Rua Prudente de Moraes, 426, Centro, Rio das Pedras

Promoção desta semana 
Furadeira Stanley 

SDH600 13mm 127v 

R$ 260,00 a vista ou
R$ 275,00 em 12 x sem juros

VENDA

LOCAÇÃO

Corretor de Imóveis - Creci 157844

R. Nove de Julho, 558,
Centro, Rio das Pedras

Tel (19) 3493-7392
ou 9.9735-5000

www.rvasques.com

Apto. mobiliado no Jd. Elite (Piracicaba) c/ 1 quarto, 
sala com cozinha americana, wc, área de serviço, 

no 5º andar, elevador, garagem coberta - R$ 200 mil

Temos terrenos para financiar com 
construção no Condomínio San Marino

Terreno com ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, de 300m²,
no Condomínio San Marino - R$ 120 mil

Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java 
em ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 95 mil

Apartamento no Edifício Itália com 3 quartos (1 suíte),
banheiro social, sala 2 ambientes, cozinha e

lavanderia, garagem coberta - R$ 360 mil

Imóvel no Bom Jesus com 3 suítes, 4 salas, cozinha
americana com sala de jantar, área gourmet, piscina,

salão de festa, garagem para 4 carros - R$ 700 mil

Apto. no Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos,
wc, sala, cozinha e garagem p/ 1 carro - R$ 130 mil

Apto. no Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos,wc, sala, cozinha, 
área de serviço e garagem coberta - R$ 850,00

Imóvel com 4 aluguéis (força e água 
independentes) - R$ 220 mil

Casa no Luiz Massud Coury com 2 quartos, sala,
cozinha wc, garagem - R$ 850,00

Loja de artigos de vestuário completa com ótima localização 
e excelente clientela, funcionando. R$ 40 mil

 Casa no Condomínio San Marino com 2 quartos (1 suíte com closet), banheiro social, 
sala com cozinha americana, área gourmet completa e garagem para 2 carros. R$ 400 mil 

Casa no Bela Vista com 3 quartos, wc, sala, cozinha, garagem para 
dois carros e área gourmet completa - R$ 280.000,00

Sobrado no Bom Jesus com 3 quartos, sendo 1 suíte, duas salas, cozinha, lavabo, 
lavanderia coberta, garagem para 2 carros - R$ 300.000,00

Apto. parcialmente mobiliado Ed. Itália c/ 3 quartos (1 suíte), sala 2 ambientes, 
cozinha, wc, área de serviço, elevador, garagem coberta - R$ 360.000,00

Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos, sala, cozinha, 
wc, área de serviço, garagem - R$ 130.000,00

Apto. Edifícil Villa Real com 4 quartos sendo 2 suítes, sala de jantar, 
sala de estar, cozinha ampla com dispensa, área de serviço com WC, 

varanda gourmet e garagem para 2 carros - R$ 750.000,00
Casa no Condomínio San Marino Mobiliada com 3 quartos sendo 1 suíte, sala de estar, 

WC social, sala de jantar com cozinha americana, área gourmet com lavabo, 
garagem para 2 carros - R$ 650.00,00

Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java - R$ 110.000,00

VENDAS

LOCAÇÃO
Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 qtos., sl , cozinha, wc, área de serviço, garagem - R$ 800,00
Imóvel Comercial na Prudente com 4 sls, cozinha, 2 banheiros, lav, garagem - R$ 1.500,00
Apto. mobiliado na av. Prof. Alberto Vollet Sachs em Piracicaba com 2 quartos sendo 1 suíte, 
WC social, sala 2 ambientes, cozinha, área de serviço e garagem para 1 carro - R$ 850,00

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Prudente de Moraes, 875, Centro

Os pagamentos podem ser feitos por 
transferência bancária ou no drive-thru

Peça pelos telefones 
3493.1800 ou 3493.2413 

ou ainda pelo     99640.4460

LEVAMOS AS MERCADORIAS 
ATÉ VOCÊ OU PASSE POR NOSSO

DRIVE THRUDRIVE THRU SISTEMA DRIVE THRU 
SEM SAIR DO CARRO
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Acirp disponibiliza certificação 
digital a partir de segunda-feira (12)

-  SERVIÇO -

COMPROVANTES E 
COMPRAS PELO WHATSAPP

(19) 99646.1602

Estamos trabalhando 
com PIX, Dinheiro e 
Cartão enquanto a 
loja estiver fechada

Disk entrega

Rua Prudente de Morais, n.° 401, Centro - 3493-1427
Rua Lúcia Keller Segato, n.° 28, Bela Vista - 3493.3112

Delivery e Drive-Thru

Sexta-feira (9), 
19h30, acompanhe 
a LIVE DE OFERTAS 
em nosso Instagram 

(@lojasnacionalpresentes)

A partir de segunda- feira 
(12) a Associação Comer-
cial e Industrial de Rio 

das Pedras (Acirp) se tornará um 
posto de atendimento para vali-
dação de certificado digital. A 
equipe de funcionários da Asso-
ciação passou por treinamento 
e está preparada para oferecer 
serviços de novas certificações e 
para a renovação de já existen-
tes. Para ter acesso ao serviço, 
antes era preciso se deslocar até 
Piracicaba.

“Tanto pessoa física quan-
to jurídica podem ter acesso a 
certificação. Basta ir à Acirp, 
escolher o modelo de certifi-
cado que melhor se enquadra 
para a necessidade que emiti-
mos na hora. É feito cadastro e 
senha, entregamos o token ou 
o cartão digital com a senha e 
já é possível utilizar a assinatu-
ra digital”, explicou Irineu Cas-
sela, presidente da Associação 
Comercial, que firmou parceria 
com a Certisign.

O certificado digital é a iden-
tidade digital da pessoa física e 
jurídica no meio eletrônico. Ele 
garante autenticidade, confi-
dencialidade, integridade e não 
repúdio nas operações que são 
realizadas por meio dele, atri-
buindo validade jurídica. Por 
identificar no meio eletrônico, 
ele permite que diversos servi-
ços sejam realizados sem a ne-
cessidade da presença física, o 

que significa: agilidade nos pro-
cessos, sustentabilidade e redu-
ção de custos.

O certificado pode ser ar-
mazenado de duas maneiras: 
no computador ou no dispo-
sitivo móvel (smartphone ou 
tablet), com validade de um 
ano; ou em mídia criptográfica 
(cartão, token ou nuvem), com 
validade de um a cinco anos. 
O certificado digital pode ser 
e-CPF (pessoa física), e-CNPJ 
(pessoa jurídica), NF-e ou NF-
C-e (emissão de notas fiscais 
eletrônicas), OAB (para advo-
gados), mobileID (para dispo-
sitivos móveis) e remoteID (ar-
mazenamento na nuvem).

“Hoje é obrigação para do-
cumentos públicos, trato com 
a Receita Federal, transações 
bancárias, acesso à fóruns, 
obrigação para o setor contá-
bil das empresas, entre outros 
serviços. O certificado facilita 
serviços online, uma realidade 
que se intensificou com a pan-
demia e irá continuar depois 
dela”, afirmou Cassela.

Valores variam de acordo 
com modelo e período de utiliza-
ção. Pagamento pode ser parce-
lado junto a certificadora com o 
intermédio da Acirp. A emissão 
do certificado pela Acirp está 
disponível também para não 
associados, mas membros da 
Associação Comercial têm des-
conto na aquisição.

SIGA-NOS NO

@jornaloverdadeiro

VerdadeiroO


