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Seu noticiário semanal
Verdadeiro

DESDE 1999

O
COMPROMISSO 

COM A VERDADE

População reclama 
de água fornecida 

pelo SAAE

- COM COR E CHEIRO -

(19) 3493-2287
Parcelamos seu IPVA 2022 

em até 18x iguais ���������������
Kumon Rio das Pedras

Rua João Baptista de Aguiar, 447 - Rio das Pedras

M
oradores de di-
versos bairros 
têm reclamado da 

qualidade da água forneci-
da em Rio das Pedras. Os 
relatos dão conta de água 
com cor amarela ou verde 
e ainda com cheiro forte. 
O SAAE informou que o 
fato tem ocorrido devido 
ao alto índice de chuva e o 
fato das captações estarem 
com nível muito baixo.

A Ares-PCJ, responsável 

por regulamentar e fiscali-
zar os serviços públicos de 
saneamento básico realiza, 
mensalmente, o monito-
ramento da qualidade da 
água no município, tendo 
sido realizada oito coletas 
em diferentes endereços 
do município durante o 
ano de 2021. As coletas em 
Rio das Pedras foram sus-
pensas a partir de agosto 
de 2021, dado que o ra-
cionamento aplicado no 

município impede a coleta 
de água para análise. 

A coleta do mês de ju-
nho de 2021 apresentou 
não conformidade. As-
sim, a Ares-PCJ notificou 
o SAAE para apresentar 
solução de modo a se 
adequar às condições de 
prestação de serviço des-
ta Agência Reguladora. O 
processo administrativo 
na Agência Reguladora 
está em andamento.

Nas redes sociais, são inúmeros depoimentos, fotos e vídeos 
da água chegando na cor amarelada, com aspecto de barro
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Rio das Pedras

Cantora da 
cidade se 

destaca no 
The Voice

- ELIANE VIDAL - - NO CENTRO PEDAGÓGICO -

Água tem, já a qualidade 
é questionável

- EDITORIAL -

A realidade do rio-pedren-
se quanto ao abastecimento de 
água neste ano é lamentável. 
O racionamento, que vinha 
sendo severo, foi amenizado. 
A distribuição tem ocorrido 
de forma constante. Mas a cor 
e cheiro causam espantos e 
outros malefícios.

Uma moradora do Santa 
Maria está com uma ferida 
na cabeça. De acordo com o 
médico, a água de procedên-
cia duvidosa pode ser a causa. 
Outra moradora, agora das 
casas da CHDU, foi à Câmara 
protestar, mostrar uma garra-
fa com água coletada em sua 
torneira cheia de algas, todas 
esverdeada. As postagens nas 
redes sociais e reclamações 
em grupos de moradores têm 
sido cada vez maiores. 

Questionado, primeiro o 
SAAE diz que a culpa é dos 
baixos níveis de água dos re-
servatórios. Mas antes o pró-
prio prefeito havia dito que os 
níveis estavam em 100% em 
dois reservatórios e, no prin-
cipal, com 50% de capacidade. 
Depois a autarquia afirma que 
só teve reclamação do bairro 
Vitório Cezarino (Sem Terra), 
no período da manhã de quar-
ta-feira e que a situação foi 
resolvida durante a tarde.

Já p Ares-PCJ, que tam-

bém faz a análise da qualida-
de da água distribuída em Rio 
das Pedras, encontrou irre-
gularidades no fornecimento. 
Contudo, não há nenhuma 
reclamação de moradores 
registrada junto ao órgão 
fiscalizador.

Uma coisa mais do que 
óbvia é que algo de muito 
errado está acontecendo. To-
dos os dias são fotos e vídeos 
da água barrenta dentro de 
máquinas de lavar. Em res-
posta à reportagem feita pela 
emissora de televisão EPTV/
Globo, a administração muni-
cipal afirmou que a água não 
é recomendada para consu-
mo, mas pode ser usada para 
banho, lavar louça e roupas, 
bem como cozinhar. Então a 
água fornecida pelo SAAE 
não é potável? Questionada, 
a equipe técnica se mostrou 
surpresa e garantiu que “a 
nossa água está sim em con-
dições de potabilidade”.

As cabeças parecem estar 
batendo umas nas outras. O 
cheiro ruim, que antes se limi-
tava aos arredores do Ribeirão 
Tijuco Preto, já está saindo pe-
las torneiras. Água não é luxo 
– embora alguns esbanjem 
sem consciência nenhuma – 
é um item essencial para a 
sobrevivência.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Prudente de Moraes, 875, Centro

Peça pelos telefones 
3493.1800 ou 3493.2413 

ou ainda pelo     99640.4460

TUDO PARA A SUA OBRA, DO 
ALICERCE AO ACABAMENTO. 

TAMBÉM TEMOS ALUGUEL 
DE CAÇAMBAS E DE 

EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL.

A música corre no sangue 
da família de Eliane Vidal. 
Filha de músicos, casada 

com musico, mãe e avó de músicos. 
Quem é de Rio das Pedras com cer-
teza tem muitas lembranças dela. 
Bailes de Carnaval, Casamentos, 
Formaturas, festas da cidade e mui-
tos outros eventos foram marcados 
pela sua voz.

E no domingo passado (13), a sur-
presa para a maioria da população 
foi sua participação no The Voice +, 
programa da Rede Globo destinado 
a cantores com mais de 60 anos. A 
sua participação foi guardada em 
segredo pela família até o último 
minuto por questões contratuais.

Polêmica – Uma questão que 
agitou as redes sociais foi ela ter 
citado que é cearense e se mudou 
para o estado de São Paulo aos 
4 anos de idade, mas não citar a 
cidade de Rio das Pedras.

Porém, em vídeo postado pela 
cantora em suas redes sociais, ex-
plicou que na entrevista falou da 
cidade, contou sobre o marido ser 
o maestro da Banda Antenor Corte-
lazzi por mais de 30 anos, mas essas 
falas não foram colocadas na edição.

Ainda assim o número de pes-
soas apoiando e aplaudindo foi 
muito maior do que as poucas criti-
cas que povoaram os comentários 
nas redes sociais. Eliane segue para 
a próxima fase do programa e vol-
tará a cantar nas telas globais.

Miss Teen Rio das 
Pedras recebe a coroa 

neste domingo
Rio das Pedras terá uma re-

presentante na final nacional do 
Miss Teen.  A jovem Laura Bueno 
Nocete, de 14 anos, recebeu o tí-
tulo de Miss Rio das Pedras Teen, 
em outubro, e participou da final 
estadual.

Apesar de não ter sido a mais 
votada do Estado de São Paulo, 
ela ganho o destaque de Miss 
Revelação, o que garantiu a sua 
participação na final nacional, que 
acontecerá em março, em Curiti-
ba. Na ocasião, a jovem rio-pe-
drense irá concorrer na categoria 
de sua faixa etária: Miss Pré Teen.

A coroação de Laura vai acon-
tecer neste domingo (20), a partir 
das 16 horas no Centro Edu-
cacional e Pedagógico Prefeito 
Antônio Costa Galvão. Além da 

coroação haverá desfile de lojas 
participantes.

A entrada é gratuita, porém é 
pedido uma doação de um quilo 
de alimento não perecível, que 
será destinado ao Fundo Social 
de Solidariedade.
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Alunos receberão kit com uniformes 
e Cartão Material Escolar

- NA PRÓXIMA SEMANA -

C
onforme anunciado 
pela Secretaria da 
Educação, na próxi-

ma semana os estudantes da 
Rede Municipal de Ensino 
irão receber um kit compos-
to por duas camisetas, duas 
máscaras, um frasco de álcool 
em gel para ser abastecido 
pelos pais e o Cartão Material 
Escolar para 4.284 alunos dos 
quase 4.900 matriculados.

Pais e responsáveis dos 
alunos da pré-escola e do 
Ensino Fundamental entre o 
6º e 9º ano receberão o valor 
de R$ 70 por meio do cartão, 
enquanto que os estudantes 
do 1º ao 5º ano receberão R$ 
110. De acordo com a Secre-
taria da Educação, os cartões 
já estão na secretaria e estão 
em separação por instituição 
de ensino antes de serem 
entregues.

O auxílio será transferido 
aos responsáveis por meio 
de cartão magnético, mu-
nido de senha de acesso de 
uso pessoal e intransferível. 
O uso do recurso deve ser 
exclusivamente para uso 
pessoal, restrito ao processo 
didático pedagógico e tem 
por finalidade o atendimen-
to das necessidades indivi-

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

10x no cartão sem juros
Temos convênio Barracred

Volta às Aulas na Volta às Aulas na 
Rede MunicipalRede Municipal

(19) 99646-1602

As duas unidades das Lojas Nacional estão 
prontas para fornecer toda a linha de material 

escolar com variedade de marcas e preços baixos!

CARTÃO MATERIAL ESCOLAR 
DA PREFEITURA 

email: 
francisco_martim@hotmail.com

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

19 99218.8629

duais do educando durante 
a aprendizagem. Cada diretor 
ou responsável pela unidade 
escolar será responsável pela 
verificação do bom uso do 
material escolar básico a fim 
de evitar o desvio de recursos.

Constatada fraude na utili-
zação do “Cartão Material Es-
colar”, pelos pais ou respon-
sáveis legais dos estudantes, 
esses estarão sujeitos a san-
ções administrativas, cíveis e 
criminais aplicáveis ao caso.

Os estabelecimentos co-
merciais credenciados para 
recebimento por meio do 
cartão irão apresentar, além 
da respectiva nota ou cupom 
fiscal, termo de recebimento 
do material firmado pelo pai 
ou responsável do aluno, em 
que conste, além da relação 
minuciosa do material, os da-
dos do aluno beneficiado e de 
seu responsável, tendo como 
validade de utilização do car-
tão o período letivo.
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Respeitem a zebrada
Luiz Tarantini

(19) 3493.3076 
    99855.6230

Período da manhã, para 
a Universidade Anhembi 

Morumbi, Escola Dom Bosco 
Cidade Alta, IFSP Santa Rosa.
Período da tarde, para Fatec 

Santa Rosa e Centro 
de Piracicaba.

Maritur
Transporte Escolar

Visite nossas páginasVisite nossas páginas

Rua João Augusti, 386, São Cristóvão II 
Rio das Pedras/SP

(19) 3493.4068 |    99914.0624

0 KM e 
Semi-Novos

Rodovia Júlio Antônio Basso, 1475 
São Carlos, Rio das Pedras-SP 

19 97816.3539 
www.bemfitacademia.com.br

DAQUI UM 
ANO VOCÊ VAI 
TER DESEJADO 
COMEÇAR

HOJE
Vem para 
a Bem Fit!

O
lá alvinegros apostó-
licos romanos, sejam 
todos muito bem vin-

dos ao nosso espaço semanal 
democrático, e isento de apadri-

nhamentos. Nosso assunto pre-
ferido sempre será o Nhô-Quim, 
e sobre esse centenário clube 
que vamos dedicar nossas linhas 
hoje explodindo de orgulho.

Na sétima rodada do meio 
de semana, o alvinegro foi até 
a bonita e próspera cidade de 
Sorocaba, mais precisamen-
te no estádio municipal Wal-
ter Ribeiro e voltou de lá com 
vitória importante em vários 
aspectos; em primeiro lugar 
a estreia de Roberto Cavalo a 
frente do time ainda que fora 
de casa, com vitória deu mais 
confiança ao grupo, a manu-
tenção em figurar na zona 
classificatória, o poder de rea-
ção do grupo ao resultado ad-
verso e a confirmação do time 
tido como titular.

O elenco conta com aproxi-
madamente vinte e seis atletas, 

mas só podem entrar onze em 
campo, e esses são na visão 
e estratégia do treinador os 
melhores “no momento”, este 
acredito ser partida a partida, 
a cada confronto é uma estra-
tégia a ser utilizada e ainda 
dependendo do adversário e 
sua colocação na tabela.  Em 
Sorocaba o Nhô-Quim come-
çou melhor, mas ficou atrás do 
placar em uma falha do goleio 
Beliato que rebateu para a pe-
quena área uma bola até certo 
ponto de fácil defesa, mas se 
redimiu ao longo da partida 
passando segurança e ainda 
praticando verdadeiros mila-
gres quando o placar já estava 

a favor do time Piracicabano. A 
virada se construiu no segun-
do tempo e teve o influencia 
direta do novo treinador, Ro-
berto Cavalo fez substituições 
corretas e equilibrou o ataque 
do XV com o veloz e esperto 
Franklin.

No primeiro gol alvinegro, 
Franklin em jogada individual, 
invadiu a pequena área do time 
adversário e cruzou rasteiro 
encontrando o pé do defensor 
que marcou contra, na virada 
do placar o mesmo Franklin 
venceu na velocidade o za-
gueiro invadiu a grande área 
e foi tocado por trás, penalida-
de que Warley converteu em 
cobrança perfeita buscando 
a “bochecha” da rede. Estava 
fechado o placar e a vitória de 
virada fora de casa presenteou 
o torcedor, deu confiança ao 
grupo e já mostrou o cartão 
de visitas do novo treinador 
a todos os adversários com o 
seguinte slogan: “Respeitem a 
camisa alvinegra, ela é a mais 
importante do planeta”.

Agora o adversário é nes-
te sábado dia 19/02 no Barão, 
o treinador vai enfrentar seu 
ex-clube. O Oeste de (aonde 
mesmo?), Barueri vem em 
busca de tentar se manter á 
frente do Nhô-Quim na tabela 
de classificação, hoje está na 
quinta colocação e o alvine-
gro ocupa a sexta, uma vitó-
ria dos visitantes distancia os 
dois clubes, já a vitória do XV 
inverte as posições e o empate 
mantém tudo como está e atrai 
mais concorrentes para a dis-
puta entre os oito primeiros. 
Não pode bobear!

E neste sábado 19/02 a equi-
pe da rádio Difusora AM 650, 
estará AO VIVO diretamente 
do Barão de Serra Negra para 
a transmissão de XV de Piraci-
caba x Oeste pela oitava roda-
da do campeonato paulista da 
série A2 2022, vamos junto co-
nosco nesta jornada esportiva. 
A equipe da “veterana” do rá-
dio estará a postos a parir das 
16:00hrs. “Mas se tem futebol 
no rádio, tem alegria no povo”.
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- COM COR E CHEIRO -

População reclama de água fornecida pelo SAAE
A

inda que não de forma 
oficial, o racionamento de 
água em Rio das Pedras 

tem sido suspenso nas últimas 
semanas com o fornecimento 
contínuo de água. Contudo, de 
acordo com muitos moradores, 
outro problema surgiu. A água 
tem chegado a algumas residên-
cias com cor e cheiro.

Nas redes sociais, são inúme-

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$ 270.000,00 

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$ 450.000,00
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

Disk Entrega de Água: 
97401.1114 ou 99771.6926

Não fique sem água! 
Galão de 10 e 20 litros

SDSD
Bebidas

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

ros depoimentos, fotos e vídeos 
da água chegando na cor ama-
relada, com aspecto de barro. 
O momento mais evidente é na 
hora de lavar roupa, quando há 
acúmulo de água no recipiente 
branco. Para mostrar sua indig-
nação, uma moradora do bairro 
Eng. José Carlos Barrichello le-
vou uma garrafa pet com água 
que saiu da torneira de sua casa. 

De tom esverdeado, junto da 
água parecia haver algas.

Questionado, o SAAE (Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto) 
informou que o fato tem ocorri-
do devido ao alto índice de chu-
va e o fato das captações estarem 
com nível muito baixo. “Ocorreu 
alteração na turbidez e na cor da 
água bruta. Com esses padrões 
altos, dificulta o tratamento da 
água”, afirmou em nota. Porém, 
a Prefeitura comunicou anterior-
mente que os reservatórios de 
água do São Jorge e Viegas esta-
riam com 100% da capacidade, 
enquanto que na Fazenda Nova 
Java o armazenamento estaria 
em 50% na última semana.

De acordo com a autarquia, 
são realizadas análises junto as 
Estações de Tratamento de Água 
(ETA) a cada duas horas e duas 
vezes por semana na distribui-
ção. A análise também ocorre 
quando há reclamação registra-
da, quando um técnico vai ao lo-
cal para realizar a coleta.

Nathalia Limonge, moradora 
do Santa Maria, está sofrendo 
com ferimento na cabeça. “Se-
gundo o médico, isso pode ser em 
razão da água de qualidade duvi-
dosa. Se ela estiver com alguma 
bactéria, um pequeno ferimento 
causado pela própria unha pode 
desenvolver essa bactéria no cou-
ro cabeludo”, explicou.

Quem também analisa a qua-
lidade da água fornecida pelo 
SAAE é Ares-PCJ (Agência 
Reguladora dos Serviços de Sa-
neamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí). 
O órgão tem o papel de regu-

lamentar e fiscalizar os serviços 
públicos de saneamento básico 
nos municípios associados, o 
que incluiu Rio das Pedras.

A Agência Reguladora rea-
liza, mensalmente, o monitora-
mento da qualidade da água no 
município, tendo sido realizada 
oito coletas em diferentes ende-
reços do município durante o 
ano de 2021. As coletas em Rio 
das Pedras foram suspensas a 
partir de agosto de 2021, dado 
que o racionamento aplicado no 

município impede a coleta de 
água para análise. 

A coleta do mês de junho de 
2021 apresentou não conformi-
dade. Assim, o Ares-PCJ noti-
ficou o SAAE para apresentar 
solução de modo a se adequar 
às condições de prestação de 
serviço desta Agência Regula-
dora. O processo administrati-
vo na Agência Reguladora está 
em andamento.

Para o caso de identificação 
de água com aspecto sujo, mal 
cheiro ou gosto, a orientação 
da Agência Reguladora é para 
que seja feita reclamação junto 
ao SAAE, relatando o problema 
e solicitando uma solução. Caso 
não obtenha solução, a popula-
ção pode registrar reclamação 
na Ouvidoria da Agência: “Os 
usuários dos serviços de sanea-
mento básico do município de 
Rio das Pedras podem encami-
nhar, em 2ª instância, reclama-
ções referentes à prestação do 
serviço à Ouvidoria da Agência. 
Somente são processadas aque-
las reclamações que já tenham 
sido feitas no prestador de ser-
viço de água e esgoto e não 
tenham sido solucionadas. O 
protocolo da reclamação não so-
lucionada é obrigatório”, orienta.

Nas redes sociais, são inúmeros depoimentos, fotos e vídeos 
da água chegando na cor amarelada, com aspecto de barro



Áries 21/3 a 20/4 
A Lua na área cotidiana se 
harmoniza a Urano e pode 

lhe dar desenvoltura na gestão das 
rotinas. Você tende a sentir insta-
bilidade no humor e ter receio na 
interação com as pessoas, devido à 
Lua Cheia no setor social. 

Touro 21/4 a 20/5
Momento de se organizar e 
evitar assumir mais do que 

pode dar conta. Situações agradáveis 
podem se fazer presentes com a Lua já 
no setor dos prazeres e em harmonia 
a Urano. A vida doméstica tende a se 
mostrar desafiadora com a Lua Cheia.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Procure exercitar a auto-ob-
servação e evitar se envolver 

em certas discussões. A Lua na área 
familiar se harmoniza a Urano e pode 
deixar o lar melhor. O discurso tende a 
ficar instável com a Lua Cheia no setor.

Câncer 21/6 a 22/7
Busque desenvolver caute-
la e definir prioridades. A 

Lua já no setor das ideias se harmo-
niza com Urano, podendo lhe fazer 
pensar fora dos padrões. A Lua Cheia 
demanda cautela com o orçamento 
devido ao elevado risco de gastos.

Leão 23/7 a 22/8
Cuidado com oscilações de 
humor e reações despropor-

cionais ao lidar com os problemas. A 
Lua migra para a área material e se 
harmoniza com Urano, podendo favo-
recer o usufruto criativo das situações, 
além de inovar o pensamento.

Virgem 23/8 a 22/9
Seus níveis de tolerân-
cia tendem a cair com a 

Lua Cheia na área de crise. Isso lhe 
predispõe a alimentar conflitos e a 
reagir com exagero diante dos pro-
blemas, o que demanda recolhimento 
estratégico para resgatar o equilíbrio.

Libra 23/09 a 22/10 
Esta fase pode trazer mais 
versatilidade para sua pos-

tura ao lidar com os obstáculos. A Lua 
Cheia no setor de amizades pode lhe 
deixar emocionalmente suscetível ao 
estado de ânimo das pessoas.

Escorpião 23/10 a 21/11
Eleva-se seu envolvimento com 
as questões profissionais com 

a Lua Cheia. Mais atenção para evitar 
sobrecarga de demandas, pois o emocio-
nal instável tende a prejudicar a tomada 
de decisões. Tente dar valor às parcerias, 
já que a Lua adentra o setor de amizades.

Sagitário 22/11 a 21/12
A Lua adentra o setor do 
trabalho e se harmoniza 

com Urano, podendo deixar a mente 
mais flexível. Oscilações emocionais 
tendem a afetar sua autoconfiança, 
já que a Lua Cheia incide sobre sua 
área espiritual.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Busque relaxar e se di-
vertir, aproveitando que a 

Lua adentra a casa espiritual e fica 
em harmonia com Urano, levando à 
mudança de perspectiva. A Lua Cheia 
na área íntima pode intensificar sua 
capacidade de introspecção.

Aquário 22/1 a 19/2
Tente se cercar de pessoas 
de confiança, que poderão 

vivenciar com você momentos apra-
zíveis, pois a Lua no setor íntimo 
se harmoniza a Urano. A interação 
humana tende a se mostrar emocio-
nalmente intensa com a Lua Cheia.

Peixes 20/2 a 20/3
A Lua adentra o setor dos 
relacionamentos e se harmo-

niza a Urano, favorecendo intercâmbios 
culturais. Tente manter sua rotina em 
dia, já que a Lua Cheia sugere imprevis-
tos que tendem a lhe sobrecarregar do 
ponto de vista mental.
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HORÓSCOPO - GASTRONOMIA  -

Bolo de fubá super cremoso

Clube de Campo
de Rio das Pedras

Venha curtir suas merecidas férias!Venha curtir suas merecidas férias!
Piscina, quiosques Piscina, quiosques 
para churrasco, campos para churrasco, campos 
de futebol, quadras de futebol, quadras 
de vôlei de areia, de vôlei de areia, 
poliesportiva e tênis, poliesportiva e tênis, 
campo de bocha e campo de bocha e 
muito mais!muito mais! Ligue na secretaria do clube 

e saiba mais: (19) 3493.2343

Rua Prudente de Moraes 848, Centro - Rio das Pedras
)193493.2908 / 3493.3835 -    99976.8314

Caixa d’água  Caixa d’água  

310L - R$230,00 a vista

500L- R$260,00 a vista

1000L - R$420,00 a vista
Dinheiro / PIX / CARTÃO DE DÉBITO

Anuncie

99825.0105

INGREDIENTES
• 2 xícaras de açúcar
• 1 e 1/2 xícara de fubá
• 1 e 1/2 colher de farinha
• 2 colheres de manteiga
• 1 colher de fermento em pó
• 4 ovos
• 3 copos de leite
• 5 colheres de (sopa) de queijo parmesão
• 2 colheres (sopa) de requeijão cremoso

MODO DE PREPARO
Coloque todos os ingredientes no liquidifica-
dor e bata bem até que se forme uma massa 
bem homogênea.
Unte uma forma e leve o mesmo ao forno 
até dourar bem.
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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

SIGA-NOS NO

@jornaloverdadeiro

VerdadeiroO

 
 

SSMRDP - Sindicato dos Servidores e Empregados 
Públicos Municipais de Rio das Pedras/SP. 

CNPJ 13.440.146/0001-08 
Rua Diógenes Manoel Froner, 42 Núcleo Monsenhor Cecílio Coury 

Rio das Pedras /SP CEP: 13395-082  
Fone/Whats  (19) 99836-2418 E-mail sindicatordpserv@gmail.com 

 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RIO DAS PEDRAS - EXERCÍCIO 2022 

               O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO DAS PEDRAS/SP – SSMRDP. 
 

 
 

O Sindicato dos Servidores Municipais de Rio das Pedras-SSMRDP, entidade sindical de 
primeiro grau, CNPJ nº 13.440.146/0001-08, em cumprimento ao disposto no art. 605 
da CLT, fundamentada no art. 579 c/c o art. 582 da CLT, Notifica o Município e seus 
Servidores/Empregados Públicos do Município, SAAE- Serviço Autônomo de Agua e 
Esgoto e Câmara Municipal de Rio das Pedras/SP, que deverão proceder ao desconto 
de um dia de trabalho de todos os seus Servidores Públicos, independentemente do 
regime de contratação ou nomeação, a título da Contribuição Sindical, EXERCICIO de 
2022, prevista no artigo 8º Inciso IV, da Constituição Federal, combinado com seu 
artigo 149 e seguintes da mesma e regulamentada pelos artigos 578 e seguintes da CLT 
e definida nos artigos 3º e 217, I do CTN e Enunciados da Anamatra nº 38 e 47 
(09/10/17) sobre exercício de 2022, o qual deverá ser efetuado na folha de 
pagamento do mês de março de 2020, e recolhida exclusivamente através da GRCSU - 
Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, até 30/04/2022 na Caixa 
Econômica Federal – CAIXA, Agencia 1161, CC 585-5. 
Rio das Pedras-São Paulo /Fevereiro 2022. Orlando César Araújo Dalfré, Presidente do 
SSMRDP. 
 
 

Orlando César Araújo Dalfré 
Presidente 
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O Sindicato dos Servidores Municipais de Rio das Pedras-SSMRDP, entidade sindical de 
primeiro grau, CNPJ nº 13.440.146/0001-08, em cumprimento ao disposto no art. 605 
da CLT, fundamentada no art. 579 c/c o art. 582 da CLT, Notifica o Município e seus 
Servidores/Empregados Públicos do Município, SAAE- Serviço Autônomo de Agua e 
Esgoto e Câmara Municipal de Rio das Pedras/SP, que deverão proceder ao desconto 
de um dia de trabalho de todos os seus Servidores Públicos, independentemente do 
regime de contratação ou nomeação, a título da Contribuição Sindical, EXERCICIO de 
2022, prevista no artigo 8º Inciso IV, da Constituição Federal, combinado com seu 
artigo 149 e seguintes da mesma e regulamentada pelos artigos 578 e seguintes da CLT 
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(09/10/17) sobre exercício de 2022, o qual deverá ser efetuado na folha de 
pagamento do mês de março de 2020, e recolhida exclusivamente através da GRCSU - 
Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, até 30/04/2022 na Caixa 
Econômica Federal – CAIXA, Agencia 1161, CC 585-5. 
Rio das Pedras-São Paulo /Fevereiro 2022. Orlando César Araújo Dalfré, Presidente do 
SSMRDP. 
 
 

Orlando César Araújo Dalfré 
Presidente 
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 O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO DAS PEDRAS/SP – SSMRDP.
O Sindicato dos Servidores Municipais de Rio das Pedras-SSMRDP, entidade sindical de  
primeiro grau, CNPJ nº 13.440.146/0001-08, em cumprimento ao disposto no art. 605  da 
CLT, fundamentada no art. 579 c/c o art. 582 da CLT, Notifica o Município e seus  Servi-
dores/Empregados Públicos do Município, SAAE- Serviço Autônomo de Agua e Esgoto e 
Câmara Municipal de Rio das Pedras/SP, que deverão proceder ao desconto de um dia de 
trabalho de todos os seus Servidores Públicos, independentemente do regime de contrata-
ção ou nomeação, a título da Contribuição Sindical, EXERCICIO de 2022, prevista no artigo 
8º Inciso IV, da Constituição Federal, combinado com seu artigo 149 e seguintes da mesma 
e regulamentada pelos artigos 578 e seguintes da CLT e definida nos artigos 3º e 217, I do 
CTN e Enunciados da Anamatra nº 38 e 47 (09/10/17) sobre exercício de 2022, o qual 
deverá ser efetuado na folha de pagamento do mês de março de 2020, e recolhida exclu-
sivamente através da GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, até 
30/04/2022 na Caixa Econômica Federal – CAIXA, Agencia 1161, CC 585-5. 
Rio das Pedras-São Paulo /Fevereiro 2022. Orlando César Araújo Dalfré, Presidente do SSMRDP.

Orlando César Araújo Dalfré
Presidente
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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!

   (19) 99793.0628

BOTAM2
ANOS5

Corte e Conformação de Metais
Telhas Metálicas

VANTAGENS DO USO
DAS TELHAS TERMOACÚSTICAS

REDUÇÃO DE RUÍDO EXTERNO

AÇÃO RETARDANTE DE CHAMAS

ÓTIMO ISOLAMENTO TÉRMICO

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

TELHAS GALVALUMETELHAS GALVALUME
Durabilidade nove vezes maior que a telha galvanizada comum! 
Resiste às altas e baixas temperaturas sem perder as suas 
propriedades mecânicas, evitando a corrosão.
Leveza, rapidez e muita durabilidade na sua obra!

BOTAM
Corte e Conformação de Metais

Telhas Metálicas19 99793.0628
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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

Aceitamos 
o Cartão 
Material 
Escolar 

fornecido 
pela Prefeitura
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