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O Brasil recebeu o primeiro lote da vacina da Pfizer contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos

(19) 3493-2287
Parcelamos seu IPVA 2022 

em até 18x iguais

O Brasil recebeu, na ma-
drugada desta quinta-
-feira (13), às 4h38, o pri-

meiro lote da vacina da Pfizer 
contra Covid-19 para crianças de 
5 a 11 anos. As doses serão dis-
tribuídas para os estados. Para 
São Paulo, a previsão é que cerca 
de 20% das vacinas desse pri-
meiro lote, com cerca de 248 mil 
doses, para início da campanha 
estadual de imunização infantil 
seja entregue até sexta-feira (14), 
por via terrestre.

Algumas prefeituras já anun-
ciaram que a vacinação para 

as crianças começará na se-
gunda-feira (17), como é o caso 
das capitais São Paulo, Rio de 
Janeiro, Goiânia e Distrito Fe-
deral. Porto Alegre começará 
na quarta-feira (19), enquanto 
que outras capitais informa-
ram depender do Ministério 
da Saúde para iniciar a imuni-
zação. Situação semelhante a 
de Rio das Pedras, que aguarda 
a confirmação da quantidade 
de doses que serão recebidas, 
bem como a orientação dada 
pelo Departamento Regional de 
Saúde de Piracicaba (DRS-X).
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Rio das Pedras

Governo de SP autoriza atividade 
delegada para policiais civis

- SEGURANÇA PÚBLICA -

Vacina na ignorância
- EDITORIAL -

Depois de muita briga 
entre o presidente Jair Bol-
sonaro e a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa) a respeito da liberação 
ou não da vacina contra o 
Covid-19 para crianças com 
idade entre 5 e 11 anos, che-
gou ao Brasil o primeiro lote 
do imunizante da Pfizer na 
madrugada de quinta-feira 
(13). Os estados deverão re-
ceber as doses ainda na sex-
ta-feira (14) e cada um será 
responsável por sua logística.

Em São Paulo, o governa-
dor João Dória promete dis-
tribuir tudo aos municípios 
em 24 horas. Contudo, pla-
nejamento semelhante acon-
teceu em remessas anteriores 
que, com o atraso na entrega, 
deixou muitos municípios de 
calças na mão.

Apesar das brigas políti-
cas, as vacinas chegarão às 
unidades de saúde e ficarão 
à disposição dos pais para 
imunizar as crianças que 
até então são vulneráveis à 
doença. Apesar de tanta mor-
te pelo vírus, mesmo com a 
forte onda de contaminação 
cujo ano começou – e mesmo 
assim o índice de mortes e 
internações permanece bai-
xo se comparado com outros 
momentos de crise, graças a 
vacinação feita em pessoas 
com mais de 12 anos –, mui-
tos pais ainda insistem em 

afirmar que seus filhos não 
serão vacinados por medo 
de reação.

A lição que estamos viven-
do não tem sido suficiente 
para alguns. Muitos adultos 
que batiam no peito e falavam 
que “dessa vacina não toma-
rei”, correram aos postos de 
saúde para tomar a primei-
ra dose da vacina diante do 
grande aumento no número 
de casos. A vacina prometia 
redução quase que total dos 
casos graves de Covid, que 
resultam em morte, e tem 
cumprido seu papel.

Negar a um filho melho-
res chances de enfrentar uma 
pandemia avassaladora como 
a que enfrentamos não tem 
nexo, não tem um pingo de 
humanidade.

As informações são confu-
sas e podem até deixar muitos 
confusos. Na dúvida, veja a 
origem da informação, quem 
foi que disse o que. Como deve 
ser feito no jornalismo, cheque 
a fonte, veja se quem disse 
existe de verdade, se tem fun-
damentos para opinar sobre o 
assunto e se de fato essa pes-
soa disse – quantos textos são 
atribuídos ao Arnaldo Jabor 
sem ele nem ao menos saber 
da existência deles?

Mas, acima de tudo, que 
os pais demonstrem amor a 
seus filhos e os proteja dessa 
doença. 

Desde a implementação no Estado, vereadores e membros do Conselho Municipal de Segurança fazem apelo 
para que Rio das Pedras firme convênio para que haja reforço do efetivo da Polícia Militar na cidade

O Governador João Doria 
sancionou a Lei Comple-
mentar que autoriza os 

policiais civis a desempenhar a 
atividade delegada nos muni-
cípios e voluntariamente refor-
çarem o policiamento durante 
suas folgas.

A Lei Complementar nº 
1.372/2022, que foi publicada 
no Diário Oficial do Estado nes-
ta quinta-feira (13), altera a Lei 
10.291/68 sobre o Regime Espe-
cial de Trabalho Policial para pos-
sibilitar a ampliação das ações de 
segurança pública em 645 cidades 
do Estado, com gestão associada 
de serviços públicos entre gover-
nos estadual e municipais.

O município interessado em 
incluir o trabalho dos policiais 
civis nas ações de segurança 
pública em áreas de interesse 
da sociedade poderá firmar um 
convênio com o Estado. Ante-
riormente, o serviço era permi-
tido apenas a policiais militares. 
A atuação dos policiais civis na 
atividade delegada será regu-
lamentada com publicação no 
Diário Oficial do Estado.

Polícia Militar
Para a Polícia Militar, a ativida-

de delegada foi regulamentada 
em 2009 pelo Governo do Estado, 

sendo desenvolvida atualmente 
em 192 cidades. A cidade de São 
Paulo foi a pioneira no programa, 
que visa o combate à crimina-
lidade – policiais militares em 
folga trabalham no policiamento 
ostensivo e preventivo. Atual-
mente, o Estado tem em média 
1,4 mil vagas/dia disponibilizada 
para o programa que é firmado 
entre as prefeituras e a SSP.

A participação na Atividade 
Delegada é voluntária e os PMs 
só podem trabalhar até 96 ho-
ras por mês nessa função. Para 
os policiais, a atividade é uma 
oportunidade para complemen-
tar a renda, uma vez que são re-
munerados pela Prefeitura pelo 
serviço prestado. Os policiais 
que participam da Atividade De-
legada cumprem escalas feitas 
pelo Comando da Polícia Militar, 
usam farda, viaturas, armas e 
colete balísticos da corporação e 
estão completamente protegidos 
diante de qualquer situação de 
risco, inclusive com seguro e 
assistência médica.

As prefeituras interessadas 
em ter esta parceria devem 
procurar o Comando da Polí-
cia Militar da região com um 
projeto específico que atenda 
às necessidades do município. 
Depois, esse documento deve 

ser encaminhado ao Comando 
Geral da PM e à SSP para que, 
depois de analisado, possa ser 
aprovado pelo secretário da Se-
gurança Pública. 

Em Rio das Pedras
Desde a implementação no 

Estado, vereadores e membros 
do Conselho Municipal de Segu-
rança fazem apelo para que Rio 
das Pedras firme convênio para 
que haja reforço do efetivo da 
Polícia Militar na cidade. Contu-
do, até o momento, o convênio 
não foi formalizado.

Caso firmasse o convênio que 
possibilita o reforço no efetivo 
policial da cidade, o Estado seria 
responsável pelo fornecimento 
de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), armamentos e 
outros meios necessários para o 
desenvolvimento de suas ativi-
dades. Ao Estado também cabe-
ria arcar com custos e despesas 
relacionadas à aquisição e dis-
ponibilização de viaturas, manu-
tenção dos veículos, bem como 
o fornecimento de combustível 
e outras despesas relacionadas 
as operações realizadas.

Ao município cabe o paga-
mento da remuneração dos 
policiais militares apenas pelas 
horas trabalhadas.
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O retorno da vacinação contra o Covid-19 neste ano em Rio das Pedras foi marcado por uma grande fila

Vacinação contra 
Covid será na 

sexta e sábado

- APÓS 2 HORAS DE FILA - - BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE -

O retorno da vacinação 
contra o Covid-19 neste 
ano em Rio das Pedras 

foi marcado por uma grande fila 
e espera de duas horas para se 
imunizar durante a manhã do 
último sábado (8), na UBS Dr. 
Matheus Gabriel Bonassa. Entre 
os vários questionamentos feitos 
pela população, o mais comum foi 
do retorno da aplicação da vacina 
também durante a semana para 
atender as pessoas que trabalham 
também aos sábados, além de 
diluir a fila em vários dias.

Como resposta, a Secreta-
ria da Saúde de Rio das Pedras 
anunciou que nesta semana a 
vacinação ocorrerá na sexta-fei-
ra (14) e sábado (15). Na sexta as 
doses serão aplicadas das 7 às 
12 horas, enquanto que no dia 
seguinte o horário será esten-
dido das 8 às 16 horas.

A vacina será aplicada para 
pessoas com mais de 12 anos 
que ainda não tomaram a pri-
meira dose; segunda dose para 
quem tomou a Coronavac/ Bu-
tantan até o dia 22 de dezembro; 
segunda dose para quem tomou 
a Fiocruz/ Astrazeneca até o dia 
18 de novembro; segunda dose 

para quem tem mais de 18 anos 
e tomou a Pfizer até o dia 22 de 
dezembro; segunda dose para 
quem tem menos de 18 anos e 
tomou a Pfizer até o dia 18 de 
novembro; segunda dose para 
quem tomou a Janssen até o dia 
15 de novembro; terceira dose 
para quem recebeu a segunda 
dose até o dia 14 de setembro.

A Secretaria da Saúde criou 
um canal de atendimento para 
dúvidas e informações a respei-
to do Covid no WhatsApp: (11) 
93389-6652.

De acordo com a Pasta, as va-
cinas passaram a ser aplicadas 
apenas aos sábados em virtude 
da baixa demanda durante os 
dias de semana. Por meio de 
nota, a Saúde informou que a 
fila de sábado se formou devi-
do a grande adesão de pessoas 
com segundas e terceiras doses 
atrasadas, bem como também 
o elevado número de pessoas 
em busca de receber a primeira 
dose do imunizante. “Também 
houve muitos idosos procu-
rando a dose de reforço, e, por 
serem um grupo de maior ris-
co por estarem mais expostos, 
foram priorizados. Com essa 

nova onda crescente de casos da 
Covid-19 que estamos enfren-
tando, fez com que todas essas 
pessoas procurassem regula-
rizar a imunização, causando 
essa demanda inesperada, que 
gerou as filas”, disse a Secreta-
ria em nota.

Durante a semana, na UBS 
Dr. Matheus Gabriel Bonas-
sa, das 12 às 16 horas é feito 
o atendimento específico de 
Covid-19, com atendimento 
médico e realização de testes 
rápidos. O atendimento é feito 
por ordem de chegada, com a 
retirada de senha na entrada 
da UBS. Ainda de acordo com 
a nota, a intenção da Saúde é 
desafogar a demanda de aten-
dimento do Pronto Socorro. Ou-
tro fator que tem prejudicado 
o atendimento são as baixas 
no efetivo de funcionários que 
estão em isolamento domiciliar 
devido ao Covid.

“A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que irá expandir 
os horários de vacinação para 
melhor atender a demanda. Em 
breve lançaremos o novo cro-
nograma de vacinação”, finaliza 
o comunicado.

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) suspen-
deu nesta quinta-feira (13) 
o Programa de Revisão dos 
Benefícios por Incapacidade, 
que é conhecido como Ope-
ração Pente-fino e reavalia 
a situação dos beneficiários 
do auxílio-doença. Segundo 
portaria publicada no Diário 
Oficial da União, a suspensão 
foi determinada em razão do 
aumento de casos de Covid-19 
no Brasil. A portaria começa a 
valer de forma imediata “ten-
do em vista o enfrentamento 
da emergência de saúde pú-
blica de importância interna-
cional decorrente da pande-
mia do coronavírus”. O texto 
é assinado pelo presidente do 
INSS, José Carlos Oliveira, e 

INSS suspende perícias do 
pente-fino após aumento 

de casos de Covid
o subsecretário da Perícia Mé-
dica Federal (SPMF), Eduardo 
de Oliveira Magalhães.

Apesar da suspensão, o 
INSS informou que as rea-
valiações estão mantidas 
para os casos de mutirões de 
realização de perícia médica 
que já estavam previamente 
programados e com viagens 
definidas no âmbito da SPMF.

Os beneficiários alvos do 
programa são os segurados 
que estão há mais de seis me-
ses sem passar por perícia 
médica e sem data definida 
para a cessação do benefício. 
Segurados aposentados por 
invalidez e pessoas que re-
cebem o amparo assistencial 
ao deficiente não passam por 
esta revisão.
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Primeiro lote de vacinas para crianças 
deve chegar à SP nesta sexta (14)

- COVID-19 -

O Brasil recebeu, na madru-
gada desta quinta-feira 
(13), às 4h38, o primeiro 

lote da vacina da Pfizer contra 
Covid-19 para crianças de 5 a 11 
anos. A remessa com 1.248.000 
doses desembarcou no Aeropor-
to Internacional de Viracopos, 
em Campinas (SP).

O imunizante, que saiu de Ams-
terdam, na Holanda, foi descarre-
gado em Viracopos com auxílio da 
Receita Federal e da Polícia Federal 
e seguiu, em caminhão, para o cen-
tro de distribuição do Ministério da 
Saúde, em Guarulhos (SP), às 8h18. 
Agora, as doses serão distribuídas 
para os estados. Para São Paulo, 
a previsão é que cerca de 20% 
das vacinas desse primeiro lote, 
com cerca de 248 mil doses, para 
início da campanha estadual de 
imunização infantil seja entregue 

até sexta-feira (14), por via terrestre.

Pré-Cadastro - O Governo de 
SP disponibilizou o pré-cadastro 
para vacinação do público infantil, 
na faixa etária de 5 a 11 anos, con-
tra Covid-19. Pais e responsáveis 
podem realizar o cadastramento 
no site “Vacina Já”. A estimativa 
é de que 4,3 milhões de crianças 
comecem a ser vacinadas assim 
que as doses forem liberadas pelo 
Ministério da Saúde.

“Temos 4,3 milhões de crian-
ças nessa faixa etária para serem 
atendidas pelo programa estadual 
de imunização. Já imprimimos e 
distribuímos 4,5 milhões de car-
teirinhas de vacinação para esse 
público. Além disso, preparamos 
e treinamos os profissionais que 
farão a logística dos mais de 5 mil 
pontos de vacinação, além de 268 

“Estamos prontos para ini-
ciar a campanha de vacinação 
do público infantil desde o dia 
16 de dezembro. Toda logística 
está organizada, as carteirinhas, 
seringas e outros materiais já 
foram distribuídos para início 
da imunização de crianças en-
tre 5 e 11 anos, com prioridade 
para as crianças com comor-
bidades. Aguardamos o envio 
do Ministério da Saúde para 
24 horas depois distribuirmos 
as doses dos imunizantes”, afir-
mou a coordenadora do Plano 
Estadual de Imunização (PEI), 
Regiane de Paula.

Plano de vacinação
A expectativa do Governo de 

SP é vacinar as 4,3 milhões de 
crianças com idades entre 5 e 11 
anos no período de três sema-
nas. A capacidade da vacinação 
infantil em São Paulo é de cer-
ca de 250 mil crianças por dia, 
além dos jovens e adultos que já 
vêm sendo imunizados nos 645 
municípios contra a Covid-19.

Há 5,2 mil locais de vacina-
ção disponíveis em todo o es-
tado, número que deverá ser 
ampliado com postos volantes 
em escolas da rede estadual. A 
Secretaria de Estado da Saúde 
também já adquiriu 9 milhões 
de seringas e agulhas que serão 
usadas na vacinação infantil. 
O Estado também iniciou a 
distribuição de 4,5 milhões de 
cartões de vacinação específi-
cos para o público com idade 
entre 5 e 11 anos.

De acordo com a atualização 
do Plano Nacional de Operacio-

nalização da Vacinação contra 
a Covid-19 (PNO), do Ministé-
rio da Saúde, o intervalo entre 
as duas doses deve ser de oito 
semanas. Os pais devem estar 
presentes na imunização dos 
filhos e se isso não for possível, 
a aplicação deve ser autorizada 
em termo de consentimento as-
sinado por eles.

Segundo o ministério, as do-
ses serão distribuídas de forma 
proporcional aos estados e ao 
Distrito Federal, de acordo com 
a população-alvo. As doses co-
meçam a ir para os estados nesta 
sexta-feira (14). Até o início da 
próxima semana, as entregas 
do primeiro lote de 1,2 milhão 
de doses, que chegou na ma-
drugada de quinta-feira (13) ao 
Brasil, devem estar concluídas.

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) di-
vulgou, no início do mês, uma 
série de recomendações sobre 
a vacinação infantil. A agên-
cia sugere que a imunização 
ocorra em sala separada da de 
adultos e que a vacina não seja 
administrada no mesmo pe-
ríodo de outras do calendário. 
Por precaução, é recomendado 
intervalo de 15 dias.

A Anvisa também recomenda 
que seja evitada a vacinação de 
crianças no esquema drive-th-
ru (dentro do carro); que elas 
fiquem em observação no local 
por 20 minutos após receber a 
dose; e que os profissionais de 
saúde informem os pais sobre 
possíveis efeitos adversos do 
imunizante, como dor, inchaço 
no local da aplicação e febre.

escolas públicas estaduais que tam-
bém estarão presentes na imuniza-
ção de crianças entre 5 e 11 anos”, 
disse o Governador João Doria.

O pré-cadastro é opcional e não 
é um agendamento, mas agiliza o 
atendimento nos locais de imuniza-
ção, evitando filas e aglomerações. 
Para cadastrar os filhos, os pais 
ou responsáveis devem acessar o 
site www.vacinaja.sp.gov.br, clicar 
no botão “Crianças até 11 anos” 
e preencher o formulário online.

Caso não consigam realizar o 
pré-cadastro, os pais não precisam 
se preocupar, pois a vacinação tam-
bém será feita mesmo sem ele, com 
realização do cadastro completo 
presencialmente na unidade de 
vacinação. A prioridade da imu-
nização será para crianças com 
algum tipo de comorbidade ou 
deficiência, conforme tabela:

QUER RECEBER O JORNAL PELO WHATSAPP?

 ENVIE ”QUERO O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO

99825.0105
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Essas meias...
- ESPORTE -

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

Assine já!
(19)3493-5206 | 0800-771-5206
mzlnet.com.br

O
lá alvinegros apostólicos 
romanos, que prazer e 
honra imensurável poder 

dividir esse espaço com tantos 
formadores de opinião qualifica-
dos, e participando deste processo 
nossa responsabilidade aumenta a 
cada dia!  Nosso assunto preferido 
sempre será o XV de Piracicaba, o 
Nhô-Quim é hoje e sempre será o 
motivo de nosso trabalho, paixão e 
orgulho, as vitórias são comemora-
das e as derrotas sentidas, avaliadas 
e dentro do contexto fazemos as cri-
ticas e ministramos nossa opinião.

O XV foi eliminado nesta ulti-
ma quarta feira pelo Taubaté, os 
meninos do “burro da central”, 
foram melhores dentro de cam-
po, e isso é o que vale para se 
comentar ao final da partida, mas 
para quem acompanha e enten-
de um pouco do esporte, as der-
rotas assim como as vitórias se 
constroem muito antes da bola 
rolar, existe uma complexidade 
de fatos, acontecimentos e ações 
que refletem de maneira positiva 
ou negativa durante os noventa e 
poucos minutos.

No início da partida da segunda 
fase, iniciando o mata-mata, algo 
já chamou a atenção “negativa-
mente” de todos, o uniforme tão 
tradicional do nosso Nhô-Quim 
estava descaracterizado, o XV en-
trou em campo com o seu segun-
do uniforme o branco, mas com 
meias “vermelhas”. O que aconte-
ceu com essas meias perguntava 
a todo o momento ouvintes da 
Rádio Difusora a este velho cor-
neta que sem saber o motivo de tal 
aberração, foi procurar ajuda com 
os “universitários. Nosso querido e 
competente assessor de imprensa 

do XV, o amigo “Tuchê”, nos en-
viou uma mensagem explicando 
o motivo, e só confirmou o que a 
experiência de Marlon Ferreira já 
tinha desvendado. O XV iria jogar 
com meias brancas completando 
seu uniforme, mas uma ordem da 
arbitragem solicitou a troca das 
cores das meias para não con-
fundir com o adversário, e o XV 
foi obrigado então a “emprestar” 
meias do Mantiqueira nas cores 
do uniforme deste time amigos, 
pois a segunda opção de cor preta 
não embarcou a Guaratinguetá 
junto com a delegação.

Esclarecido então a questão 
das cores, outras “meias” também 
fizeram falta durante a partida, o 
“meio” de campo do Nhô-Quim 
não funcionou nesta partida, 
principalmente após o primeiro 
gol do “burro”. O time virou uma 
presa fácil do adversário e não 
conseguia criar nem ser agressivo 
como nas partidas classificatórias 
da primeira fase. Acredito que os 
adversários das três vitórias do 
XV fossem até mais fortes do que 
o Taubaté, mas para essa partida 
alguns adversários invisíveis para 

o torcedor apaixonado entraram 
em campo para aumentar a força 
do “burrinho”. O cansaço e a falta 
de estrutura foram decisivos para 
a formação do placar.

Os mais de 2.000 km rodados 
em nove dias, o curto espaço de 
descanso entre as partidas com 
menos de 48h e jogando assim 
com essa pequena e decisiva des-
vantagem realmente não deu para 
o nosso alvinegro. Alguns podem 
dizer como já li em redes sociais 
vindo dos famosos “haters”, que 
destilam o ódio com palavras e 
expressões agressivas, sem não 
ter conhecimento técnico neces-
sário para sustentar tanta agressi-
vidade, que tantos outros clubes, 
principalmente do norte do país 
fizeram verdadeiras “sagas” para 
chegar a São Paulo.

Até ai concordo com a “saga”, 
mais a partir do momento que 
chegaram, descansaram após a 
viagem, se hidrataram e fizeram 
alimentação e tiveram entre as 
partidas o tempo de descanso 
suficiente para a sua pronta re-
cuperação, bem diferente das 
equipes como o XV, que por falta 
de recursos para alojar na cidade 
sede, fez a caminhada de ida e 
volta após cada partida com tem-
po de recuperação muito menor 
e não existe no mundo preparo 
físico que aguente ser colocadas 
a exaustão e responder a altura 
quando solicitado. 

Deixo aqui meus parabéns ao 
Carlos Querino o “Carlão” super-
visor das categorias de formação, 
Denis Augusto o treinador e toda 
sua comissão, e principalmente 
aos garotos que se dedicaram e 
não se entregaram até o último 

minuto. Para o restante do que se 
refere à diretoria de categorias de 
formação, busquem um planeja-
mento melhor, mais aplicação e 
menos desculpas.

Mande seu recado pelo e-mail: 

luizcollection@yahoo.com.br ou 
pelo Whatsapp (19) 99639-2028

 Luiz Tarantini é repórter es-
portivo, comentarista esportivo, 
marketing comercial, colunista e 
louco pelo Nhô-Quim

LOTES
Jardim Boa Vista - na entrada da cidade, com 12x25m. Pequena 
entrada e 120 parcelas. Venha escolher o seu! Últimas unidades.

Borsato - pequena entrada e R$ 660,00 de parcelas.

Condomínio Vivendas de Java - 12x30m por apenas R$ 100 mil.

Bom Jardim - meio lote por R$ 80 mil.

São Cristóvão - 5x27m por R$ 85 mil.

Lote comercial em avenida - 12x25m.

Jorge Coury - 10x30m por R$ 145 mil.

Comprar ou Vender
Faça bons negócios

CRECI 036743-J

Rua Lacerda Franco, 199
Centro, Rio das Pedras

IMÓVEIS PARA VENDA

Temos casas no Centro, Jorge Coury, Luiz 
Massud Coury, São Cristóvão e Bom Jesus
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Que tal ajustar planos 
e projetos para poder 

crescer com mais consistência, 
ariano? Aproveite que a sua in-
tuição está em alta para prestar 
mais atenção nas entrelinhas e 
nas pessoas a sua volta.

Touro 21/4 a 20/5
É hora de pensar e re-
pensar sobre priorida-

des, taurino. Lembre-se de que é 
fundamental estar sempre aberto 
e investindo em novos estudos e 
conhecimentos. Pense no longo 
prazo.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Esteja aberto a novas ideias 
e divergências de opiniões, 

geminiano. É fundamental que você 
mantenha contato com pessoas di-
versas, contemplando visões comple-
mentares sobe o mesmo tema.

Câncer 21/6 a 22/7
É hora de pensar na sua 
imagem pública e mediar 

conflitos com sabedoria, canceriano. 
Divida decisões importantes e procure 
administrar bem a sua carreira.

Leão 23/7 a 22/8
É hora de pensar na sua 
imagem pública e mediar 

conflitos com sabedoria, canceria-
no. Divida decisões importantes 
e procure administrar bem a sua 
carreira.

Virgem 23/8 a 22/9
A semana ajuda você a 
se organizar, virginiano. 

Procure reservar um momento na 
semana para que você cuide da sua 
rotina, saúde e alimentação. Trabalhe 
o suficiente, sem exagerar.

Libra 23/09 a 22/10 
É importante valorizar o 
que você tem de melhor, 

libriano. Não deixe de cuidar de 
você, mesmo que as suas relações 
demandem bastante investimento.

Escorpião 23/10 a 21/11
Para conseguir realizar 
tudo o que você quer, é 

fundamental que você esteja bem 
consigo mesmo, escorpiano. Sepa-
re um período para cuidar de você 
e da sua intimidade.

Sagitário 22/11 a 21/12
O momento é de muita ex-
pressão e vontade de fazer 

mil coisas, sagitariano. Você está extre-
mamente criativo, mas é preciso tomar 
cuidado para não acabar sendo desas-
trado na execução das coisas.

Capricórnio 22/12 a 21/1
O momento pede mais 
concentração, capricor-

niano. Celebre o seu aniversário 
com quem é realmente próximo e 
faça planos concretos para a novo 
ciclo que se inicia. Organize as 
suas finanças.

Aquário 22/1 a 19/2
Fale o necessário, mas 
tome cuidado redobrado 

com as palavras, aquariano. É fun-
damental que você seja hábil para 
organizar os pensamentos. Retome 
o contato com gente interessante.

Peixes 20/2 a 20/3
É preciso ter mais clareza 
dos seus objetivos para 

traçar metas mais concretas, piscia-
no. Aproveite a semana para aprimo-
rar a sua conexão interna e pensar 
melhor até no que precisa receber 
mais investimento na sua vida.

- GASTRONOMIA  -

Cassata Italiana

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

Faça seu orçamento 
pelo        99973.0345

Fones: Fones: (19) (19) 3493.4122 3493.4122 
ou 3493.1035ou 3493.1035

@politintas1       @tintaspoli

MASSA MASSA 
CORRIDA CORRIDA 

LUKSCOLOR!LUKSCOLOR!

Aceitamos o cartão 
008Cards da Prefeitura

Plínio LanchesPlínio Lanches

De terça a domingo, das 18h30 às 22h30

Disk Entrega  • Celular /       (19) 99642.3313

Qualidade e excelente atendimento

Todos os lanches são combo, acompanha 

batatas fritas e refrigerantes

Quartas-feiras de promoções especiais e novidades 

pra você e aos sábados temos os famosos lanches 

de Castelão e de linguiça. Confira!!!

R$ 60,00
até 12 x nos cartões

Anuncie

99825.0105

INGREDIENTES
• 3 Ovos
• 1 Caixa de Leite Condensado
• 1 Caixa de Creme de Leite
• 5 Colheres de Achocolatado em Pó

MODO DE PREPARO
• Separe a gema da clara do ovo e coloque as 
3 gemas em uma panela
• Coloque uma caixa de leite condensado em uma 
panela junto com as gemas e acenda o fogo, mexa 
até engrossar

• Bata a clara em ponto de neve
• Coloque uma caixa de creme de leite e misture 
com a clara em neve com a mão mesmo
• Misture tudo e bata com a mão até ficar bem 
homogêneo
• Em uma forma coloque 5 colheres de achocola-
tado em pó e adicione 3 colheres de água e mexa 
até dissolver
• Coloque a mistura na forma e leve ao freezer por 
3 há 4 horas até ficar com consistência de sorvete
• Desenforme e sirva

SIGA-NOS NO

@jornaloverdadeiroVerdadeiroO
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Tapete de sala semi novo 97125.6676 

Francisco Jardineiro - limpeza de lotes - 
99857.6196 

Babá ou doméstica - 98915.8659

Eletricista em geral, faço pequenos reparos 
e hidráulico também. 99879-3495, Sílvio.

Silvio Eletricista faço reparos em telha-
dos e calhas ZAP (19) 99879.3495

Ofereco-me como faxineira ou domésti-
ca. 99827-8838, com Andressa

Ofereço-me para limpar terreno, quin-
tal ou chácara, poda de árvore e servi-
ço geral. Com Tonhão. 3493-6589

Colchão casal semi novo (188 x 128) 
3493.3637

Salão de 270m² na rua José Emílio Bet-
tiol, 891, São Cristóvão II. 3493-1498

Alugo apartamento no Guarujá com três 
quartos, dois banheiros, garagem, 100 
metros da praia. Fone: (19) 99705-4711

Aluga se chácara. 99613-1504

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 casa grande com quarto, sala, cozi-
nha, WC e garagem, na rua Rafael Taranto, 
nº 5, Nosso Teto. R$ 100 mil. 99423-0254

Vendo casa bairro São Cristóvão II, con-
tendo 3 dorm. 2 banheiros garagem para 
2 carros. Tratar: (19) 99814-0684

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

Vendo terreno de 600 metros pra chá-
cara no bairro Alambari próxima a casca-
ta do Martins. Com água e Luz. 
Fone 98154.5795

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

VENDO Apartamento de dois quartos, 
vaga coberta, 67m², na rua Luiz Razera 
(Jardim Elite, Piracicaba), próximo ao 
Supermercado Savegnago, Drogal e 
Padaria Avaré - 99825-0105

OPORTUNIDADE / 
DIVERSOS

Alugo casa com 3 cômodos, direto 
com proprietário. 97125-6676

Vendo urgente terreno em Mombu-
ca, no Solar do Campo, com área de 
150m². 9.9804-2403.

Alugo chácara para eventos com 
piscina e churrasqueira. 3493.2983 - 
99777.2120 - 999774.7704

Tucson 2010 prata 33.900,00. 
99756-3000

Sílvio Elétrica e Hidráulico. 99879-3495

Compro lote no São Cristóvão ou no 
Cambará, pago a vista. 99736-8186

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

VENDO ATACADO - 90 conjuntos ve-
rão infantil feminino Disney em algo-
dão de 1 a 8 anos - R$ 1.800 à vista 
9.7166.0775 Claudio.

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

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

R$ 380.000,00 - Pq. Cambará, sala, 3dts, 1 suíte, 2 vgs ------------------- 10810
R$ 278.000,00 - Luiz Massud Coury, sala, hidro, 2dts, 2 vgs ----------- 10764
R$ 400.000,00 - Vl. Kennedy, sala, hidro, 2dts, 2 vgs --------------------- 10616

R$ 1.500,00 - Jardim São Cristóvão I, 1wc, 2dts, 1suíte, 2vgs ------------- 20382  
R$ 1.500,00 - Cj. Res. Vitório Cezarino, sala, 3dts c/ ar, edícula ----------- 19323

Para sua comodidade também estamos 
atendendo aos sábados.

Das 08h30
às 12h00

Localização privilegiada

cód. cód.

cód.cód.

NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE

R$ 798.000,00 - Rua dos Jatobás, 1 dts, sala, piscina, ------------------- 17697
R$ 550.000,00 -  São Cristovão, sala, 3 dts, 1 suíte, quintal --------- 18478
R$ 240.000,00 - São Cristovão, 3 dts, 1 suíte, quintal, 2 vgs ------------- 6461

R$ 750.000,00 - Rua Dr Adhemar de Barros, 3 dts, 1 suíte, sala, ----- 10852
R$ 400.000,00 - R. Pedro Pompermayer, 3 dts, 1 suíte, sala, -------- 19782

R$ 2.500,00 - Bela Vista, 220m², escritório, 3wc -------------------------- 5252
R$ 800,00 - São Cristóvão, 45m², 1wc, área de luz ------------------- 1685
R$ 1.500,00 - Jd. M. Antonieta, 125m², copa, 2wc --------------------- 4299
R$ 2.500,00 - Centro, 99m²,cozinha, 2wc ------------------------------- 17155

R$ 800,00 - Vila Kennedy, 45m², área de luz -------------------------- 1686
R$ 1.300,00 - Centro, 126m², cozinha, 2wc ---------------------------------- 3143

R$ 2.500,00 - Jd. Bom Jesus, 341m², 6 salas, 2wc, cozinha -------- 12506
R$ 600,00 - Vila Kennedy, 15m², recepção, 1wc, cozinha ----------- 4667
R$ 650,00 - Vila Kennedy, 25m², sala, 2wc, recepção, quintal ----- 1600
R$ 1.800,00 - Jd.Bom Jesus, 160 m², sala, cozinha, 2wc ------------ 18793
R$ 3.500,00 - Centro, 230m², 6 salas, 2wc, recepção, quintal ------ 4195

R$ 900,00 - Pq. Res Cambará,  sala, 2dts, cozinha, 3vgs -------------- 20876 
R$ 900,00 -  Dr. Jorge Coury, sala, 2dts, cozinha, área gourmet ---- 18750

R$ 1.500,00 - Jardim São Cristóvão I, 3dts, 2wc, 2vgs --------------------- 20475
R$ 850,00 - Jardim Dona Rosina, sala, 2dts, 1 wc, 3 vgs ------------------ 275
R$ 2.000,00 - Jardim São Cristóvão II, sala, 3dts, 1wc, 2vgs ----------- 19790 
R$ 1.350,00 - Santa Maria, sala, 3dts, 1suíte, 1wc,cozinha, 4vgs ------- 7052

R$ 1.000,00 - Centro, 4dts, 1 suíte, cozinha, despensa, 2vgs -------------   12629
R$ 1.300,00 - Centro, 2dts, 1 suíte, cozinha, 1 vg -----------------------------   18597
R$ 950,00 - Centro, 3dts, 1suíte, wc para empregada, 1vgs ---------------- 2536
R$ 500,00 - Centro, 4dts, 1suíte, 1wc, cozinha, 15 andar, 2vgs --------------- 710

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

VENDAS
Casa parcialmente mobiliada no Bom Jesus com 3 quartos sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, 

cozinha, lavanderia, garagem coberta p/ 4 carros, quintal com Ótima Localização - R$ 600.000,00
Apartamento parcialmente mobiliado no Edifício Serafina Luca Marino no CENTRO com 

3 quartos sendo 1 suíte, wc social, sala dois ambientes, cozinha com área de serviço, 
garagem p/ 1 carro coberto - R$ 300.000,00 

Apto. 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

Casa no Bairro S. Pedro com 2 quartos, sala estar, sala jantar, cozinha, 
wc, edícula e garagem 2 carros - R$ 250.000,00

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$ 680.000,00
Terreno de 300m² no Condomínio San Marino - R$ 110.000,00

Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java - R$ 130.000,00
Terreno de 300m² no Condomínio Quinta do Engenho - R$ 110.000,00

Apto. parcialmente mobiliado Ed. Itália c/ 3 quartos (1 suíte), sala 2 ambientes, 
cozinha, wc, área de serviço, elevador, garagem coberta - R$1.300,00

Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos, sala, cozinha, wc, área de serviço, garagem - R$ 800,00
Apartamento parcialmente mobiliado no Edifício Serafina Luca Marino no CENTRO 

com3 quartos sendo 1 suíte, wc social, sala dois ambientes, cozinha com área de serviço, 
garagem p/ 1 carro coberto - R$ 1.200,00

LOCAÇÃO

Já pensou em construir sua casa de lazer na beira de uma represa? 
Venha conhecer o belíssimo condomínio fechado Convívio Ondas Grandes II, 

em Santa Maria da Serra/SP à beira do Rio Piracicaba. 
Temos terrenos a partir de 1.000m² a partir de R$ 190,00 o metro.
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Anuncie

99825.0105
Siga

VerdadeiroO

- HÁ VAGAS -

Vaga Requisito Contato

Almoxarife 3 meses de experiência, vaga 
masculina, com Ensino Médio 
Completo

Apresentar currículo no PAT 
(Prefeitura) até dia 17

Auxiliar administrativo PDC 
(Pessoa com Deficiência)

Ensino Médio Completo e 
conhecimento no pacote Office 
(Word e Excel). Desejável ter 
atuado em rotinas administrativas

Encaminhar currículo com assunto 
da vaga para rh@linksteel.com.br

Motorista para caminhão 
roll on com julieta

Habilitação categoria E Encaminhar currículo com vaga 
no assunto para recrutamento@
grupoamplitec.eco.br

Operador de máquina Habilitação B e experiência 
em trator esteira e escavadeira 
hidráulica

Encaminhar currículo com vaga 
no assunto para recrutamento@
grupoessencial.eco.br

Motorista para caminhão 
compactador

Habilitação categoria D Encaminhar currículo com vaga 
no assunto para recrutamento@
grupoamplitec.eco.br

Líder de logística Ensino Superior Completo, Excel 
intermediário

Encaminhar currículo para 
rh@manetoni.com.br

Serviços gerais Vaga masculina, com idade 
superior a 18 anos

Encaminhar currículo para 
produtos.katina@terra.com.br ou 
levar à Av. Antônio Evaristo Petrine, 
79, Cambará

Caldeireiro; Técnico de 
Segurança no Trabalho; 
Soldador; Eletricista de 
Manutenção

Experiência na função Encaminhar currículo para 
recrutamento@dedini.com.br 
ou entregar na Rod. Rio Claro/ 
Piracicaba, km 26,3, Portaria B

Programador e Operador de 
Torno CNC

Encaminhar currículo com a sigla 
CNC no assunto para cv@tecnal.
com.br

Áreas Hospitalar e 
Administrativa

Pessoas com Deficiência Encaminhar currículo com a 
sigla PCD no assunto para 
recrutamento@unimedpiracicaba.
com.br

A partir desta semana, o jor-
nal O Verdadeiro irá divulgar 
vagas de emprego disponibili-
zadas em Rio das Pedras e cida-
des próximas. São oportunida-
des cadastradas junto ao Posto 
de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT), da Prefeitura de Rio das 
Pedras, e pelas empresas que 

procuram o jornal para divulga-
ção ou disponibilizam em seus 
meios de contato.

Essa é uma forma do Verda-
deiro continuar com sua missão 
de prestação de serviços ao lei-
tor, sendo útil ao dia-a-dia da 
população de Rio das Pedras 
e região. Caso as empresas te-

nham interesses de divulgar 
vagas podem entrar em contato 
com o Jornal O Verdadeiro pelo 
e-mail redação@overdadeiro.
com.br ou pelo WhatsApp (19) 
9.9825-0105.

Vagas de emprego para Rio 
das Pedras e região:

Rio das Pedras e região tem vagas 
de emprego em várias áreas

A Câmara de Rio das Pe-
dras terá sua primeira 
sessão extraordinária 

nesta sexta-feira (14), às 15 ho-
ras, para votar seis projetos, 
sendo três de autoria do Exe-
cutivo, um do Legislativo e dois 
projetos de Resolução. Entre 
os projetos mais aguardados 
pelos servidores públicos está 
o aumento no vale alimentação, 
que pode passar de R$ 500 para 
R$ 750 caso seja aprovado.

A última alteração no valor 
ocorreu há dois anos. Na jus-
tificativa, o prefeito alega que 
houve aumento do custo de 
vida vivenciado nos últimos 
anos, e que a concessão de um 
incentivo ao quadro funcional 
proporciona maior qualidade 
de vida e motivação.

Já o PL n. 01/22 aumenta 
o valor para pagamento de 
Requisições de Pequeno Valor 
(RPV), decorrentes de ações ju-
diciais, de R$ 6,5 mil para R$ 7,1 
mil ou menos. Enquanto que o 
PL n. 03/22 altera a descrição 
dos membros da Sociedade 
Civil que compõem o Conselho 
e o Fundo Municipal de Assis-
tência Social e o Fundo.

A pauta mais polêmica da 
ordem do dia é o Projeto de 
Resolução n. 01/22 que concede 
13º salário, férias remuneradas 
e um terço constitucional ao 
prefeito e vice-prefeito.

Caso a proposta seja aprova-
da, as férias anuais de 30 dias do 
prefeito passam a ser remune-
radas, acrescidas de um terço 
sobre o valor mensal do subsí-
dio. Não haverá indenização de 
férias não gozadas, exceto em 
caso de afastamento definitivo 
do exercício do cargo antes de se 
completar o período aquisitivo 
ou no último ano do mandato, 
de forma integral, tendo em vista 
a coincidência da conclusão do 
período aquisitivo com o encer-
ramento do mandato.

Durante as férias do prefeito, 
o vice-prefeito e/ou presidente 
da Câmara responderá pelo 
cargo, recebendo o salário 
correspondente ao cargo de 
prefeito.

Caso seja aprovado, prefeito 

e vice passam a receber 13º 
salário, e todos os benefícios 
entram em vigor com data 
retroativa a 1º de janeiro de 
2022. A proposta foi elaborada 
pela Mesa Diretora da Câma-
ra, composta pelos vereadores 
Edison Marcontato (presiden-
te), Bé Cecote (vice-presidente), 
Professor Geraldo (primeiro 
secretário) e Max Prestes (se-
gundo secretário).

Também de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara, o Projeto 
de Resolução n. 02/22 estabele-
ce novo quadro de funcionários 
permanentes do Legislativo. 
Com a recente saída de seis 
funcionários efetivos recen-
temente, a Mesa Diretora fez 
uma reestruturação completa 
nos cargos ocupados por ser-
vidores concursados. Caso seja 
aprovada a proposta, o quadro 
de pessoal permanente passará 
a contar com três auxiliares 
de limpeza, dois agentes de 
manutenção, um auxiliar de 
tecnologia, dois advogados, um 
assistente de comunicação, um 
auxiliar legislativo, três assis-
tentes administrativos, dois 
contadores, dois copeiros, um 
jornalista, dois motoristas do 
legislativo, quatro oficiais ad-
ministrativos, um operador de 
áudio e vídeo, dois recepcio-
nistas, um supervisor admi-
nistrativo, quatro telefonistas 
e um tradutor e interprete de 
libras. Todos os cargos devem 
ser ocupados por meio de con-
curso público.

Já o Projeto de Lei do Le-
gislativo n. 01/22 instituí gra-
tificação de função para os 
servidores cujas atribuições 
sejam além daqueles previstas 
ao cargo que ele ocupa e que 
não justificarem a criação de 
novos cargos.

As funções exercidas que 
podem gerar gratificação são: 
Controle Interno; responsável 
pela Ouvidoria e Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC); 
Pregoeiro; equipe de apoio ao 
Pregoeiro; presidente da Co-
missão Permanente de Licita-
ções; integrantes da Comissão 
Permanente de Licitações.

Vereadores votam aumento 
no vale alimentação de 
funcionários públicos
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