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População volta à Câmara para 
questionar abastecimento de água

- SESSÃO ORDINÁRIA -
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Nas últimas semanas as obras foram interrompidas sem qualquer esclarecimento a respeito

A
s sessões ordinárias 
da Câmara de Rio 
das Pedras voltaram 

a ocorrer na última segunda-
-feira (7). Além das 29 in-
dicações, cinco moções de 
pesar e cinco requerimentos, 
a reunião foi marcada pela 
participação de moradores 
– a maioria os bairros São 
Cristóvão e Bom Jesus – que 
buscavam respostas a res-
peito do abastecimento de 
água e obras no reservatório 
de água do Bom Jesus, mais 

conhecido como Tanque da 
Painco.

Embora a água esteja che-
gando durante todos os dias 
à noite na última semana, o 
questionamento é a respeito 
da qualidade da água. Al-
guns moradores relataram 
que a água tem chegado 
com cheiro e cor forte. Em 
alguns momentos o clima 
ficou tenso, com pessoas da 
plateia pedindo até mesmo 
a cassação do prefeito pelo 
não fornecimento de água.

Durante a sessão, fizeram o uso da palavra os vereadores Joaquim Afonso (PSB), 
Vanessa Botam (PV), Professor Gerado (DEM) e Nabuco (PSDB)
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População volta à Câmara para 
questionar abastecimento de água

- SESSÃO ORDINÁRIA -

Mais um capítulo da 
novela do reservatório

- EDITORIAL -

E a novela a respeito das 
obras no Tanque da Painco 
segue em alta. Apesar das 
chuvas fortes de janeiro, que 
provocaram enchentes em 
cidades da região, o reserva-
tório não chegou nem perto 
de ficar cheio. O pouco apro-
veitamento das águas pluviais 
geraram inúmeros questio-
namentos e certa revolta por 
parte da população.

O abastecimento falho 
em alguns dias, com a água 
chegando em algumas resi-
dências com cheiro forte e 
suja – com coloração ama-
relada e até esverdeada por 
algas – aumentou a tensão. 
O momento de lavar a roupa 
suja – preferencialmente com 
água de qualidade – parecia 
ter chegado.

Revoltada, a população 
foi à Câmara protestar, pedir 
ajuda aos parlamentares para 
que uma solução de fato fosse 
apontada e colocada em prá-
tica. Na primeira sessão ordi-
nária do ano, o plenário ficou 
cheio. E foi após o término 
da reunião parlamentar que 
o clima esquentou.

Moradores contavam que 
a água vinha suja, alguns se 
arriscaram a propor melho-
rias e intervenções, questio-
namentos sobre o aprovei-
tamento da água no tanque 
foram feitos. Vereadores da 
base do governo defenderam 
que a capacidade do reserva-

tório aumentou em 50% e que, 
por isso, demora mais para 
encher. No reservatório ao 
lado, da Fazenda Nova Java, 
o armazenamento estaria em 
50%, sendo que essa captação 
seria responsável por 46% do 
abastecimento de água total 
do município, enquanto que 
o Tanque da Painco seria res-
ponsável por 17%. Os outros 
37% ficariam divididos entre 
os reservatórios da Fazenda 
São Jorge e São José Viegas, 
que estão com a capacidade 
de 100% de armazenamento.

As informações não con-
tentaram e até pedido de cas-
sação aconteceu. Defensores 
do prefeito voltaram a levantar 
seus escudos da formação do 
exército romano, mas o cli-
ma ficou tenso, com direito 
a pedido para “ficar quieto”, 
promessas de que não recebe-
riam votos e de que não iriam 
pedir votos.

A novela tomou ares dra-
máticos. Enquanto isso, no ou-
tro núcleo da novela, acusador 
e acusado traçam estratégias 
para liberar a execução de 
obras, retirada de queixas, 
entre outras negociações por 
meio de barganhas escusas.

Como uma boa trama, se-
gredos surgem aos poucos 
e a face de alguns persona-
gens parece ficar mais nítida. 
Enquanto isso, a população 
continua assistindo à espera 
de um final feliz.

Durante a sessão, fizeram o uso da palavra os vereadores Joaquim Afonso (PSB), 
Vanessa Botam (PV), Professor Gerado (DEM) e Nabuco (PSDB)

A
s sessões ordinárias da 
Câmara de Rio das Pe-
dras voltaram a ocor-

rer na última segunda-feira (7). 
Além das 29 indicações, cinco 
moções de pesar e cinco reque-
rimentos, a reunião foi marcada 
pela participação de moradores 
– a maioria os bairros 

São Cristóvão e Bom Jesus – 

que buscavam respostas a res-
peito do abastecimento de água 
e obras no reservatório de água 
do Bom Jesus, mais conhecido 
como Tanque da Painco.

Durante a sessão, fizeram o 
uso da palavra os vereadores 
Joaquim Afonso (PSB), Vanes-
sa Botam (PV), Professor Gera-
do (DEM) e Nabuco (PSDB). Os 
parlamentares apresentaram 
suas proposituras e falaram 
a respeito de situações que 
têm incomodado a população 
como o fornecimento de água. 
A vereadora Vanessa Botam 
apresentou requerimento, 
aprovado por todos os parla-
mentares, a respeito da água 

e as obras que ocorrem no 
Tanque da Painco.

Entre os questionamentos 
estão se a obra do reservatório 
foi concluída, o que falta para 
ser finalizada, o motivo da in-
terrupção dos trabalhos ainda 
durante o período sem chuva, 
sobre autorizações e execução 
de obras em lotes particula-
res, entre outras perguntas. 
Ao todo são 17 perguntas que 
devem ser respondidas em até 
30 dias pela Prefeitura.

Finalizada a reunião, o pú-
blico permaneceu no plenário 
para questionar aos vereadores 
a respeito do abastecimento 
de água. Embora a água este-
ja chegando durante todos os 
dias à noite na última semana, 
o questionamento é a respeito 
da qualidade da água. Alguns 
moradores relataram que a 
água tem chegado com cheiro 
e cor forte.

Em alguns momentos o cli-
ma ficou tenso, com pessoas 
da plateia pedindo até mesmo 
a cassação do prefeito pelo não 

fornecimento de água. Do ou-
tro lado, vereadores da base 
governista, como Bé Cecote, 
criticavam a postura exaltada.

Ao pedir um motivo para 
cassar o prefeito, a morado-
ra do São Cristóvão Raquel 
Pantarota bradou: “não tem 
água!”. Em resposta, Bé Cecote 
afirmou: “durante o raciona-
mento do ano passado estava 
complicado, mas agora tem 
água desde quinta-feira (3)”, 
que completou informando que 
no bairro onde reside (Alvora-
da) tem água constantemente 
por ser abastecido por poço 
artesiano. 

Os nervos continuaram à 
flor da pele até o vereador Na-
buco pediu a palavra e passou a 
explicar alguns dos pontos le-
vantados pelo público presen-
te. Contudo, a falta de medidas 
efetivas – que são de respon-
sabilidade do Poder Executivo 
– tirou de vez a paciência dos 
moradores que se retiraram 
aos poucos do plenário sem 
que a solução fosse apontada.
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Aqui você encontra toda a linha de 
materiais escolares, com variedade 

de marcas e preços baixos. 
Venha conferir!

A
s constantes chuvas no 
início do ano fizeram a 
erosão aumentar nas 

margens do Ribeirão Tijuco Pre-
to e provocar a queda de parte da 
calçada na Ponte Leonel de Souza, 
entre a Avenida dos Operários e 
Rua Tiradentes, no Centro. O tre-
cho foi interditado para pedestres 
pela Prefeitura, mas o trânsito de 
veículos segue normalmente.

Com o deslizamento de terra, a 
cabeceira da ponte ficou exposta, 
permitindo inclusive ver o leito do 
ribeirão por entre as armações de 
concreto. A situação pode com-
prometer a estrutura da ponte 
caso o reparo não seja feito de for-
ma breve. A demora no conserto 
pode encarecer a obra também.

Nas margens do Tijuco Preto 
do lado da Rua Tiradentes, a terra 
tem cedido de maneira constante, 
deixando à mostra um dos supor-
tes de outdoor instalado próximo. 
Esse desgaste pode provocar a 
queda da placa de propaganda.

A ponte é um dos principais 
acessos de moradores dos bairros 
São Cristóvão, Jardim Montagnani 
e CDHU para o Centro. Enquanto 
o reparo não é realizado, pedes-
tres precisam caminhar pela rua, 
dividindo espaço com os veículos.

Questionada, a Prefeitura infor-
mou que realizou levantamento de 
custos para abrir licitação e que 
as providências sejam tomadas 
para a manutenção. Porém, não 
foi informado quando os reparos 
necessários acontecerão e nem o 
que será feito para conter a erosão 
que pode prejudicar inclusive a 
estrutura do asfalto.
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Turbulência

Olá alvinegros apostóli-
cos romanos, é uma alegria 
imensurável e um orgulho 
fazer parte da família “Passe 
de Letra”. Nossas linhas após 
estes dez anos conquistaram 
adeptos e seguidores que nos 

incentivaram a crescer e proje-
tar novos caminhos paralelos. 
Hoje figuramos na mídia escri-
ta, em áudio e vídeo, uma con-
quista tremenda para quem 
não se encaixa em grupinhos. 
Nossa linha de conduta de 
debater opiniões será sempre 
reta e verdadeira, não temos o 

porquê ficar em cima do muro, 
não existe dinheiro que nos 
cale ou nos faça mudar de opi-
nião, a não ser que esta esteja 
equivocada, ai humildemente 
pedimos desculpas, nos retra-
tamos e seguimos em frente.

O futebol pragmático e pre-
visível apresentado até aqui no 
campeonato paulista da série 
A2 de 2022 pelo Nhô-Quim, 
mesclado com a total falta de 
atitude vindo da diretoria de 
futebol a respeito de tudo que 
envolve o departamento preo-
cupa e a cada dia mostra o 
total desconhecimento do as-
sunto pelo seu diretor.

Elogiamos a contratação de 
Marco Gama e do treinador 
Luciano Dias, pois até que se 
provasse o contrário na práti-
ca, o currículo dos dois mostra 
uma larga experiência cada 
um em seu segmento e com 
acessos e títulos pelos clubes 
que passaram, não seria justo 
ou até mesmo honesto criticar 
algo antes de se ver na prática 
o resultado.

Ainda não é a hora de afi-
na a corneta para estes dois 
profissionais, o som do instru-

mento está a muito tempo vol-
tado para a diretoria de futebol 
que após cinco longos anos de 
“derrapadas”, “quases” e algu-
mas intrigas continua agarra-
do ao cargo, e ninguém conse-
gue entender qual a grossura 
da corrente que o mantém por 
lá.....estranho!!

Vamos aos fatos, após a que-
da em 2016 da série A1 para 
A2, ano de acontecimentos 
jamais registrados pelos lados 
do Barão, com tragédias, polê-
micas e tantos fatores negati-
vos que fizeram que o primeiro 
semestre, nunca mais saia da 
memória do torcedor, eis que 
no mesmo ano o alvinegro sa-
grou-se campeão da copa pau-
lista e deu uma alegria ao tor-
cedor após tanto sofrimento.

Após este importante fato, 
dentro de campo o único mo-
tivo de comemoração nestes 
anos seguintes, foi o XV ter 
participado da Copa do Brasil 
em 2020 e avançado até a se-
gunda fase sendo eliminado 
pelo Juventude nas penalida-
des máximas no Barão de Ser-
ra Negra. Nesta participação 
histórica do Nhô-Quim, com 

o dinheiro das premiações da 
competição, deu folego para a 
presidência manter os salários 
de jogadores e funcionários 
em dia durante o olho do fura-
cão da pandemia.

Outro fator que intriga, é 
que nas horas mais críticas do 
time, quando o negócio está 
fervendo mesmo, não se vê o 
diretor aparecer para dar sa-
tisfação, ou mesmo colocar os 
“pingos nos is”. Chegamos ao 
ponto dos atletas discutirem 
no vestiário, quase partirem 
para as “vias de fato” e “nada” 
foi feito além do pedido de 
desculpas dos envolvidos. Pri-
meira mostra de total falta de 
comando é permitir que as-
suntos de vestiário tornem-se 
públicos, e quando isso ocor-
re, nem jogadores e nem nin-
guém sem estar acompanhado 
do diretor de futebol ou o exe-
cutivo no caso do XV que tem 
esse profissional.

A impressão é de ter o de-
partamento “inchado”, mas 
sem ninguém querer aparecer 
sem ser nas fotos do vestiário 
após as vitórias. Falta mais 
pulso firme e bem menos “mi-
mimi” vindo do departamento, 
as crípticas e elogios tem que 
ter a mesma receptividade pe-
los nomeados ou contratados 
aos cargos, nem mesmo os fa-
mosos “puxa-saco” estão con-
seguindo defender nas redes 
sociais a fragilidade do traba-
lho apresentado, e não adianta 
colocar a culpa no presidente e 
vice, quem é o homem forte do 
futebol sempre foi o diretor do 
departamento, ou não?

Amanhã, sábado 12/02 a 
equipe da rádio Difusora AM 
650, estará AO VIVO direta-
mente do Barão de Serra Ne-
gra para a transmissão de XV 
de Piracicaba x Rio Claro pela 
sexta rodada do campeona-
to paulista da série A2 2022, 
vamos junto conosco nesta 
jornada esportiva. A equipe 
da “veterana” do rádio estará 
a postos a parir das 16:00hrs. 
“Mas se tem futebol no rádio, 
tem alegria no povo”.
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- HÁ VAGAS -

Empresas de Rio das Pedras e 
Piracicaba têm ofertas de emprego

U
m dos principais ramos 
de trabalho na região é 
no setor metalúrgico. 

As empresas Dedini e Painco 
sempre têm vagas abertas para 

diversos setores. Outras indús-
trias como a NG Metalúrgica 
e Bramak também tem vagas. 
Braço da Hyundai, a DongWon 
– instalada em Rio das Pedras 

– está contratando profissional 
de engenharia que seja formado 
ou esteja cursando a faculdade. 
No setor de venda de veículos, 
o Grupo Stefanini tem oportu-

nidade para vendedor de peças.
Este é um espaço de utili-

dade pública do jornal O Ver-
dadeiro. Caso as empresas 
tenham interesses de divulgar 

vagas podem entrar em conta-
to com o Jornal O Verdadeiro 
pelo e-mail redação@overda-
deiro.com.br ou pelo WhatsA-
pp (19) 99825-0105.

CONTRATA-SE
VENDEDOR EXTERNO

ü Maior de 18 anos
ü Ensino Médio Completo
ü Experiência em vendas

Interessados, encaminhar currículo para o 
e-mail redacao@overdadeiro.com.br

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

Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos, sala, cozinha, wc, área de serviço, garagem - R$ 800,00

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.

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

Casa parcialmente mobiada no San Marino com 3 quartos sendo um suíte, wc social, cozinha, 
sala dois ambientes, escritório, área gourmet, garagem para dois carros cobertos - R$ 450.000
Casa no Tupi em Piracicaba com dois quartos sendo um suíte,  wc social, sala de visitas com 

lareira, sala de jantar, cozinha, área gourmet, edicula com wc e quarto, piscina, garagem 
coberta para dois carros - R$ 480.000,00

Vagas de emprego para Rio das Pedras e região

CALDEIREIRO com experiência em vasos de pressão e tanques de processo. 
Enviar currículo para recrutamento@dedini.com.br

SOLDADOR com experiência nos processos TIG, MIG/MAG e Eletro Revestido. 
Enviar currículo para recrutamento@dedini.com.br

TÉCNICO EM MONTAGEM ELÉTRICA com cursos técnicos em elétrica/ automação 
industrial. Enviar currículo para recrutamento@bramak.com.br

SOLDADOR DE PRODUÇÃO, OPERADOR DE EMPILHADEIRA, AUXILIAR 
DE PRODUÇÃO/ LOGÍSTICA E OPERADOR DE MÁQUINA DE USINAGEM CNC. 
Cadastrar currículo em www.painco.com.br/trabalhe-conosco

PRATICANTE DE AUTOMAÇÃO com formação/ experiência como eletricista, 
montador de painel, eletroeletrônica, eletrotécnica, eletrônica, automação. 
Enviar currículo para cfigueiredo@ngmetalurgica.com.br

VENDEDOR DE PEÇAS com desejável experiência. 
Enviar currículo para gerentepacas@grupostefanini.com.br

ESPECIALISTA DE QUALIDADE com graduação completa ou cursando Engenharia, 
conhecimento em Core Tools, inglês intermediário ou avançado, pacote Office. Enviar 
currículo para recrutamento@dongwon.com.br com a vaga de interesse no assunto.

ANUNCIE NO JORNAL 
DA NOSSA CIDADE

SUA EMPRESA EM DESTAQUE

LIGUE    (19) 99825.0105



Áries 21/3 a 20/4 
Organizar a vida financei-
ra pode ser meio caminho 

andado para realizar seus grandes 
sonhos de vida, ariano. A semana é 
leve e cheia de oportunidades para 
você. Vale ter iniciativa e começar 
coisas novas.

Touro 21/4 a 20/5
Um momento de inícios e 
novidades, taurino, que in-

clui oportunidades e surpresas. Mas 
os contratempos podem acontecer 
e é preciso se cuidar em termos de 
saúde. Boas novas podem surgir nas 
relações.

Gêmeos 21/5 a 20/6
É importante olhar para 
dentro, geminiano, e para 

isso talvez você precise fazer pausas. 
Não é uma boa semana para conversar 
com muita gente ou falar sobre projetos 
ainda incertos. Foco em você. Cuide-se.

Câncer 21/6 a 22/7
Uma boa semana para re-
ver amigos, canceriano. Re-

tome também contatos de trabalho e 
converse sobre seus projetos futuros 
com quem possa te ajudar. Boa se-
mana para resolver pendências em 
contratos.

Leão 23/7 a 22/8
Um momento cheio de 
oportunidades profissio-

nais, leonino. Mas talvez não dê 
muito para contar com outras pes-
soas e pode ser que você se sinta 
um tanto sobrecarregado. Por isso, 
reserve tempo para descansar.

Virgem 23/8 a 22/9
Uma semana ótima para 
resolver burocracias, vir-

giniano e cuidar das coisas práticas 
do dia a dia. Assuntos ligados ao tra-
balho estão em pauta, assim como a 
necessidade de criar uma rotina que 
mantenha boa sua saúde.

Libra 23/09 a 22/10 
Um bom momento pra reto-
mar algum antigo hobby ou 

prazer, libriano. Nos relacionamentos 
pessoais, talvez um papo sério deixe 
você mais incomodado. Isso inclui as-
suntos familiares.

Escorpião 23/10 a 21/11
É um momento importante 
em termos de revisão de 

valores e conceitos, escorpiano. Mas 
a semana favorece os inícios e novi-
dades. Seja criativo e ousado e faça 
acontecer. Os relacionamentos estão 
em pauta e podem trazer novidades.

Sagitário 22/11 a 21/12
É uma boa semana pra or-
ganizar sua rotina, sagita-

riano. Foco no que precisa ser feito, 
por mais chato que seja. Assuntos 
de trabalho e a necessidade de ter 
atenção á sua saúde também são 
temas da semana.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Cuidado extra com a co-
municação por esses dias, 

capricorniano. Você pode se sentir 
mais cansado ou estressado e é im-
portante descansar. Cuide bem das 
questões financeiras. Foco nas suas 
planilhas. 

Aquário 22/1 a 19/2
Um momento bastante 
importante, aquariano, 

com novidades e oportunidades, 
mas que podem exigir muito de 
você. Cuide bem da saúde e não 
perca o foco nos assuntos de famí-
lia e da casa.

Peixes 20/2 a 20/3
Olhar para dentro é im-
portante, pisciano. Se 

precisar, converse com alguém 
sobre o que está sentindo. Isso 
pode te ajudar. Bom momento 
para começar ou retomar cursos 
e estudos.
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HORÓSCOPO - GASTRONOMIA  -

Crustoli da Mama Mia

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105

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!!!

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

R$ 60,00
até 12 x nos cartões

INGREDIENTES
• 1 ½ Kg de trigo;
• 3 ovos;
• 2 copos de açúcar cristal;
• 1 pitada de sal;
• 2 colheres (sopa) de pó royal;
• Leite para dar o ponto.

MODO DE FAZER
Misture todos os ingredientes, menos o leite.
Em seguida coloque o leite aos poucos até dar o ponto.
Abra a massa com um rolo, corte em tiras, frite em 
óleo quente.
Passe no açúcar refinado e na canela.
Depois de frito coloque em um papel toalha

Anuncie

99825.0105
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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

Vende-se terreno em Mombuca - Solar 
do Campo - 150 Mts² - 40 Mil A Vista +76 
Parcelas - Unidade G Quadra 05 Contato: 
19 99804-2403

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

Terreno de 8x20m, com construção de 
R$ 70m² já em andamento. R$ 150 mil. 
99684-2425.

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

Aluga-se quartos para solteiro. (19) 
99890-4767.

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. 99865-3284

Procuro casa para alugar de 3 ou 4 cômo-
dos até R$ 700. Contato (19) 99612-3970

Sugar, fatiados de frios e liquidificador: 
3493-6391

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

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

CURSO DE ESPANHOL E 
TÉCNICAS DE REDAÇÃO

Aulas de segunda ou quinta-feira, 
2 horas por semana

Adesão pelo: 
   99836.2418

ou pelo e-mail 
sindicatordpserv@gmail.com

SIGA-NOS NO

@jornaloverdadeiro

VerdadeiroO
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Questionada, a Prefeitura informou que não há nenhuma autorização para a área ser usada como local de descarte

O entulho despejado na 
rua que dá acesso ao 
Jardim Alvorada, na es-

quina com a rua Cristina Taranto 
Pariz, foi motivo de indicação e 
requerimento na primeira ses-
são ordinária do ano na Câmara 
de Vereadores. O parlamentar 
Professor Geraldo solicitou a 
limpeza da área e instalação de 
placas indicando a proibição de 
jogar lixo e entulho.

Já a vereadora Vanessa Bo-
tam, por meio de requerimento, 
pergunta se a Prefeitura autori-
zou o descarte de lixo e entulho, 
bem como o que será feito para 
evitar que o despejo continue 
sendo feito e sobre o prazo para 
a limpeza do espaço. A edil ane-
xa em seu questionamento a 
matrícula do terreno, que é de 
propriedade do Município. 

Entre as dúvidas levantadas 
por Vanessa Botam está o des-
carte feito em Área de Preserva-

ção Permanente (APP). “A área 
de descarte de entulho está 
ocupando também a APP? O 
que foi feito para preservar a 
área sob proteção ambiental?”, 
questionada no requerimento.

Questionada, a Prefeitura 
informou que não há nenhu-
ma autorização para a área ser 
usada como local de descarte. 
“O secretário de Meio Am-
biente informou que foi feito 
o pedido para que a área seja 
novamente cercada e que se-
jam intensificadas as rondas 
da Guarda Civil Municipal para 
que não voltem a jogar material 
lá”, informou por meio de nota, 
com a orientação para que as 
pessoas que testemunharem o 
descarte irregular para entrar 
em contato com a GCM pelo 
telefone 3493-1550 e denuncie 
informando a placa do veículo 
utilizado no descarte.

Contudo, não foi informado 

se a Prefeitura fará a limpeza 
da área, muito menos quando 
o serviço será realizado e para 
onde o material recolhido será 
encaminhado.

Não é de hoje – Em novem-
bro do ano passado, o jornal O 

Verdadeiro noticiou que a área 
já era utilizada como depósito 
de entulho e lixo. “Uma rápida 
olhada no local é possível ver 
restos de material de constru-
ção, armários, sofás, fraldas e 
lixo doméstico. As pilhas de 
entulho dão indício de o des-

carte ser feito por caminhões 
e caçambas. Contudo, muitas 
pessoas vão ao local com seu 
veículo próprio para fazer o 
descarte, conforme ocorreu 
enquanto a reportagem do 
Verdadeiro estava no local”, 
diz a matéria publicada.

IM
A

G
E

N
S

 M
E

R
A

M
E

N
T

E
 I

L
U

S
T

R
A

T
IV

A
S

AS AULAS JÁ COMEÇARAM E VOCÊ SEM 
MATERIAL? CORRA NA ARCO ÍRIS!

AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO O QUE PRECISA!

Rua Prudente de Morais, n. 91, Centro (19) 3493-3772

Depósito de entulho é pauta de discussão na Câmara
- IRREGULAR -


