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Kumon Rio das Pedras

Rua João Baptista de Aguiar, 447 - Rio das Pedras

O Mapa da Água, divul-
gado nesta segunda-
-feira (7), aponta que 

a água fornecida para a po-
pulação de Rio das Pedras 
conta com substância acima 
do indicado para saúde hu-
mana, o que pode aumentar 
os riscos de doenças crôni-
cas, como o câncer.

As análises estão disponí-
veis no site do Ministério da 
Saúde e foram compilados 
pela organização Repórter 
Brasil, a partir de classifica-

ções dadas a cada substân-
cia por órgãos reguladores, 
como a OMS (Organização 
Mundial da Saúde). O mapa 
informa que foi detectado 
acrilaminda e cloreto de 
vinila acima do limite de 
segurança na água que 
abastece Rio das Pedras ao 
menos uma vez no período 
entre 2018 e 2020. Segundo 
a OMS, as substâncias são 
classificadas como “maior 
risco de gerar doenças crô-
nicas, como câncer”.
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O Verdadeiro 

Uma gota de esperança
- EDITORIAL -

Faz alguns anos que a 
água é o problema a ser re-
solvido em Rio das Pedras. 
Sai prefeito e entra prefeito, 
começa campanha eleitoral 
e a promessa é sempre a 
mesma: “iremos resolver o 
abastecimento de água”.

Contudo, o cenário só 
piora a cada dia. O Mapa 
da Água divulgado nessa 
semana pela organização 
Repórter Brasil mostra 
que foram detectadas duas 
substâncias cancerígenas na 
água fornecida entre 2018 e 
2020. Neste ano, a cor e mal 
cheiro apontam que há algo 
de errado, embora o SAAE 
afirme que os parâmetros 
estão em níveis aceitáveis 
para distribuição.

O estudo feito com base 
em dados do Ministério da 
Saúde afirma que um dos 
maiores vilões é o próprio 
tratamento de água que 
gera substâncias quando 
o cloro interage com ele-
mentos como algas, esgoto 
e agrotóxicos.

Sem recursos financei-
ros e técnicos suficientes 
para sanar o problema, a 
autarquia já deu mais do que 
provas que não tem capaci-
dade de sanar o problema. 
Isso independente de quem 
seja o gestor que esteja na 
cadeira. O buraco é muito 

mais embaixo, o SAAE é 
deficitário financeiramente 
e o rombo só cresce.

A possibilidade da con-
cessão para a Sabesp parece 
ser uma luz no fim do túnel. 
Saltinho enfrentava proble-
mas semelhantes, com a po-
pulação sem água e rece-
bendo barro pelas torneiras. 
A Companhia assumiu e, 
em pouco tempo, passou a 
distribuir água de qualidade.

O receio de aumentos 
abusivos nos preços não se 
concretizou por lá. As tarifas 
aumentaram, mas não em 
níveis que os opositores à 
ideia alegavam. O custo-be-
nefício com certeza agradou 
a maior parte da população 
saltinhense. Em meio a ter-
ra arrasada pela seca, em 
Rio das Pedras também não 
deve ser diferente.

O consumidor está can-
sado de promessas, inicia-
tivas e poucos resultados. 
A Sabesp é uma empresa 
séria, que administra o sis-
tema de abastecimento em 
mais da metade dos muni-
cípios do estado. Se avalia 
a situação como favorável, 
quer dizer que Rio das Pe-
dras ainda tem solução. A 
paciência do rio-pedrense 
já acabou faz tempo e espe-
ra que a melhora venha o 
mais rápido possível.

Casas
Centro - ótima localização, por ser comercial, com 3 quartos, sala, 
cozinha, abrigo, edícula e wc. R$ 550 mil.
Bom Jardim - abrigo, sala, cozinha, 2 quartos, wc, quintal. R$ 180 mil.
Condomínio Santa Maria - linda casa. R$ 1,6 milhão.
Condomínio Vivendas de Java - R$ 750 mil.

Terrenos
Santa Maria - 12x26,5m, em ótima localização. R$ 120 mil.
Borsato - lote de 8x20m. R$ 20 mil de entrada e R$ 660 mensais.
Borsato - R$ 24 mil de entrada e R$ 660 mensais.
Bom Jardim - meio lote, ótima localização - R$ 80 mil.
Vivendas de Java - 12x30m, ótima localização. R$ 105 mil.
San Marino - esquina. R$ 105 mil.
Santa Maria III - lote de 12x25m, comercial. R$ 140 mil.
Jardim Boa Vista (entrada da cidade) - lote de 12x25m. R$ 14,7 mil 
de entrada e R$ 144 parcelas. Venha escolher seu lote! Ótimo negócio.

Comprar ou Vender
Faça bons negócios

CRECI 036743-J

Rua Lacerda Franco, 199
Centro, Rio das Pedras

Garanta já seu lote no Boa Vista, na entrada da cidade

- LEI SANCIONADA -

Câmara aprova cobrança da 
tarifa de lixo por 7 votos a 1

A 
Câmara de Vereadores 
votou e aprovou o Projeto 
de Lei (PL) encaminhado 

pelo prefeito Marcos Buzeto que 
cria a tarifa para coleta e proces-
samento de resíduos sólidos, a 
tarifa do lixo. A aprovação con-
tou com sete votos contra um 
contrário – da vereadora Vanes-
sa Botam. O presidente Edison 
Marconato, embora sem obri-
gatoriedade de voto, também se 
manifestou favorável a cobrança.

Já sancionada pelo prefeito, a 
Lei estabelece tarifa para o ser-
viço de coleta, transporte, trata-
mento e destinação final de resí-
duos sólidos domésticos (lixo) e 
de resíduos sólidos da saúde. O 
objetivo é utilizar o recurso para 
custear os serviços prestados 
pela coleta de lixo.

A tarifa para imóveis residen-
ciais proposta pela Prefeitura é 
de R$ 112,49 por ano; R$ 653,29 
para estabelecimentos comer-
ciais; R$ R$ 2.005,55 anuais para 
estabelecimentos gerais da saú-
de. A base de cálculo é o custo 
estimado da gestão de resíduos 
sólidos, com a média dos úl-
timos três anos, acrescida da 
variação positiva do INPC (Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor) verificada no mesmo 
período.

Uma emenda aditiva estabe-
leceu que será cobrado 26,7% 
do valor ainda neste ano, 53,4% 
do valor total em 2023, 80,1% 
em 2024 e o percentual integral 
a partir de 2025. A cobrança será 
feita por meio da cobrança de 
energia elétrica ou outra conces-
sionária à critério da Prefeitura.

De acordo com a nova legis-
lação, estão isentos do paga-
mento da tarifa órgãos públicos 
da administração municipal ou 
estadual, inclusive autarquias 
e fundações, hospitais muni-
cipais, UBS (Unidades Básicas 
de Saúde), centros médicos, 
farmácias, escolas, creches, or-
fanatos e outros administrados 
diretamente pelo município ou 
estado. Também estarão isentos 

os templos religiosos e benefi-
ciários dos programas assisten-
ciais “Bolsa Família” e “Auxílio 
Emergencial Municipal”.

A vereadora Vanessa Botam 
justificou seu voto contrário res-
saltando a falta de critérios para 
a cobrança da tarifa. “A lei é in-
conveniente pela desproporcio-
nalidade na forma que está sen-
do cobrada e a falta de critérios 

lógicos e objetivos da tarifa.”
Já o vereador Nabuco, que 

votou favorável ao projeto, disse 
que lei é exigência no novo mar-
co legal de saneamento básico. 
“Os municípios são obrigados a 
implantar essa lei para que haja 
gestão de resíduos sólidos.” O 
parlamentar disse esperar que 
a lei seja revista após o Censo a 
ser feito pelo IBGE.
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O VERÃO ESTÁ 
CHEGANDO, NÃO 
PASSE CALOR!

19 99673.1200

- MAPA DA ÁGUA -

Substância cancerígena é encontrada 
na água de Rio das Pedras

O Mapa da Água, divulga-
do nesta segunda-feira (7), 
aponta que a água forne-

cida para a população de Rio das 
Pedras conta com substância acima 
do indicado para saúde humana, 
o que pode aumentar os riscos de 
doenças crônicas, como o câncer.

O levantamento foi realizado 
em municípios de todo o País 
e conta com dados disponibi-
lizados pelo Sisagua (Sistema 
de Informação de Vigilância da 
Qualidade da Água para o Con-
sumo Humano), do Ministério da 
Saúde. Os testes são feitos após 
o tratamento e a maioria dessas 
substâncias não pode ser removi-
da por filtros ou fervendo a água.

As análises estão disponíveis 
no site do Ministério da Saúde e 
foram compilados pela organi-
zação Repórter Brasil, a partir de 
classificações dadas a cada subs-
tância por órgãos reguladores, 
como a OMS (Organização Mun-
dial da Saúde). O mapa informa 
que foi detectado acrilaminda e 
cloreto de vinila acima do limite 
de segurança na água que abas-
tece Rio das Pedras ao menos 
uma vez no período entre 2018 e 
2020. Segundo a OMS, as subs-
tâncias são classificadas como 
“maior risco de gerar doenças 
crônicas, como câncer”.

A acrilamida é classificada 
como provavelmente canceríge-
na para o ser humano pela Agên-
cia Internacional de Pesquisa em 
Câncer (IARC), órgão da Orga-
nização Mundial da Saúde, com 
base em estudos com ratos que 
apresentaram tumores depois 
de ingerir água potável com acri-
lamida por longos períodos. O 
cloreto de vinila também é clas-
sificado como cancerígeno pela 
IARC com base em estudos que 
mostraram que essa substância 
causa câncer de fígado. 

Os organizadores do mapa 
informam que foram localizadas 
outras duas substâncias clas-
sificadas como possivelmente 
cancerígeno: ácidos haloacéticos 
total, que em altas concentrações 

pode gerar problemas no fígado, 
testículos, pâncreas, cérebro e 
sistema nervoso, e trihalometa-
nos total, que em exposição oral 
prolongada pode produzir efeitos 
no fígado, rim e sangue.

“Se há substância acima do 
valor máximo permitido, po-
demos dizer que a água está 
contaminada. Outra forma de 
dizer é que essa água não está 
própria para consumo, como 
quando um alimento passa da 
data de validade”, explicou Fábio 
Kummrow, professor de toxico-
logia da Unifesp (Universidade 
Federal de São Paulo).

Contaminada ou imprópria, 
Kummrow confirma que existe 
risco para quem bebe a água, e 
ele varia de acordo com a subs-
tância e com o número de vezes 
que ela foi consumida ao longo 
do tempo. O risco é maior para 
quem bebeu diversas vezes ao 
longo de anos.

Com impacto silencioso, esses 
produtos têm dinâmica diferente 
das contaminações por bactérias, 
que provocam dor de barriga, 
diarreia e até surtos de cólera. 
Os sintomas das substâncias quí-
micas e radioativas podem levar 
anos, mas, quando aparecem, 
são na forma de doenças graves.

Tratamento que contamina – 

De acordo com o levantamento 
da Repórter Brasil, as maiores 
responsáveis pelos problemas 
com a água no Brasil são subs-
tâncias geradas pelo próprio tra-
tamento. Quando o cloro intera-
ge com elementos como algas, 
esgoto ou agrotóxicos, nascem 
os chamados “subprodutos da 
desinfecção”. Eles estão acima do 
limite em 493 cidades, 21% das 
que testaram.

“Evidente que é importante 
tratar a água para remover mi-
crorganismos, mas não é aceitá-
vel eliminar riscos biológicos e 
gerar riscos químicos”, afirma 
Leo Heller, pesquisador da Fio-
cruz (Fundação Oswaldo Cruz) 
e relator especial do Direito 
Humano à Água da ONU entre 
2014 e 2020.

Outro lado – O Serviço Au-
tônomo de Água e Esgato 
(SAAE) destacou que as subs-
tâncias foram detectadas em 
análise feita entre 2018 e 2020. 
“A última medição feita dia 24 
de fevereiro em vários pontos, 
incluindo hospital e UBS da 
cidade e não trouxe alterações 
nestes níveis”, afirmou a nota 
enviada pela autarquia.

Os meios de comunicação têm muita força junto aos consumi-
dores brasileiros. Diante disso, investir em estratégias de marke-

ting nas mídias tradicionais, como anúncios de jornal, é impres-

cindível para levar a marca ao conhecimento do grande público. 

Os anúncios em jornais continuam interessantes porque po-

dem ser adaptados ao mundo virtual em que vivemos. Para cons-

truir um plano de marketing completo e efetivo, é altamente reco-

mendado integrar as propostas offline e online. Desse modo, 

é possível conectar-se com os hábitos e a linguagem dos seus 

clientes, cobrindo todos os pontos de contato.

Os anúncios de jornal são ferramentas muito úteis, pois aten-

dem às necessidades dos clientes cinestésicos, ou seja, aqueles 
que gostam de manusear o material de leitura, além de se 

beneficiarem da credibilidade do veículo de comunicação. 

Seu noticiário semanal
VerdadeiroO

Anuncie

99825.0105
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- QUATRO DENÚNCIAS -

Vereador de Mombuca é afastado do cargo 
após abertura de processo de cassação

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

C
om maioria dos votos 
a favor da abertura de 
processo de cassação de 

mandato, o vereador Walter Apa-
recido Martins de Moraes (PL) foi 
afastado do cargo na Câmara Mu-
nicipal de Mombuca na noite desta 

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

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

quarta-feira (9). A votação ocorreu 
após a denúncia de um morador 
por improbidade administrativa 
e quebra de decoro parlamentar.

O afastamento temporário do 
vereador foi aprovado por seis 
votos favoráveis e três contrários 

durante sessão no Legislativo. 
De acordo com a decisão, o par-
lamentar não poderá participar 
dos trabalhos do plenário en-
quanto durar a apuração da co-
missão processante, mas ainda 
poderá assistir as sessões, inclu-
sive de seu assento.

O documento que pedia a 
abertura do processo de cassa-
ção foi protocolado na Câmara 
na segunda-feira (7) e cita qua-
tro denúncias contra o vereador. 
Atualmente Walter está em seu 
sétimo mandato.

A primeira denúncia é sobre 
uma condenação criminal em 
segunda instância, por peculato. 
O processo é de 2011 e é sobre 
o período que o parlamentar 
também era Diretor de Finan-
ças da Prefeitura de Mombuca. 
A condenação é pelo artigo 312 
do Código Penal: “Apropriar-se 
o funcionário público de dinhei-
ro, valor ou qualquer outro bem 
móvel, público ou particular, de 
que tem a posse em razão do 
cargo, ou desviá-lo, em proveito 
próprio ou alheio”.

O documento protocolado 
na Câmara cita, também, que 
a condenação em segunda ins-

tância já seria suficiente para 
acarretar inelegibilidade.

A segunda denúncia citada 
é referente a outro processo, na 
esfera cível, mas referente ao 
mesmo assunto. Segundo os au-
tos, o vereador junto com outro 
funcionário público teriam se 
apropriado de dinheiro público. 
Na época os dois atuavam na te-
souraria da prefeitura.

Nesse segundo processo, o 
parlamentar foi condenado a 
ressarcir o recurso público, per-
da do cargo e função pública, 
perda dos direitos políticos por 
10 anos e uma multa. A decisão 
é em primeira instância e ainda 
cabe recurso.

A denúncia cita, ainda, que o 
Regimento Interno da Câmara 
prevê o afastamento de parla-
mentar em caso de denúncia de 
crime ou ato de improbidade ad-
ministrativa recebida pelo Poder 
Judiciário, o que já ocorreu; ou 
caso a denúncia seja acatada por 
2/3 dos vereadores.

O terceiro item citado na de-
núncia é sobre o suposto acúmu-
lo de cargos em duas situações, 
em que teria assumido a função 
de Diretor de Finanças simulta-

neamente com Presidente da Câ-
mara: de 01/01/2009 a 31/12/2010 
e de 01/01/2013 a 31/12/2014.

De acordo com o documen-
to, a lei orgânica do município 
define que é vedado ao verea-
dor ocupar cargo, emprego ou 
função que sejam “demissíveis”. 
Nesse caso, ele deveria tirar li-
cença do cargo de vereador 
para assumir o cargo em comis-
são na prefeitura.

O quarto item citado é refe-
rente a uma situação que ocor-
reu em uma sessão da Câmara 
em 9 de março de 2019, em que 
o parlamentar joga uma mesa no 
chão. Segundo a denúncia, ele 
foi alvo de um procedimento ad-
ministrativo pra reparar o dano 
patrimonial na época.

A denúncia pede instauração 
de uma comissão processante 
para apurar se os fatos configu-
ram infrações político-adminis-
trativas; afastamento provisório 
do parlamentar até que a ação 
de improbidade administrativa 
seja julgada; que seja concedido 
direito de defesa ao vereador; 
para que o processo seja feito e 
julgado procedente, para cassar 
o mandato do parlamentar.
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- VANESSA BOTAM -

Ciclo de palestras celebra 
Dia Internacional das Mulheres

A vereadora Vanessa Bo-
tam promoveu um ciclo 
de palestras na Câmara 

Municipal de Rio das Pedras. 
Sob o tema “As mulheres podem 
mudar o mundo”, o evento rea-
lizado na quarta-feira (9) contou 
com as palestras da coach nu-
tricional Nathália Capozzi e da 
empreendedora Denise Ponce, 
além da própria parlamentar.

A mesa diretora foi com-
posta pela primeira dama 
Suely Buzetto, Dr.ª Maria Luí-
sa Rigolin (delegada titular 
e da Delegacia de Defesa da 
Mulher de Capivari) e pela ve-
readora piracicabana, além do 
Sargento João Oliveira (dire-
tor de Gestão Pública), Cibele 
Mussim (diretora de Ação So-
cial) e Marito Cavicchioli (ex-
-secretário de Cultura).

O objetivo do ciclo de pa-
lestras foi de mostrar que a 
mulher pode e deve estar no 
lugar que desejar e, com sua 
inteligência e sensibilidade, 
melhorar o mundo ao seu re-
dor. A realização da vereadora 
Vanessa Botam contou com o 

apoio da Câmara Municipal.
A nutricionista Nathália 

Capozzi destacou seu esforço 
para se desdobrar entre con-
sultórios, redes sociais e famí-
lia. Falou a respeito dos cui-
dados com a própria saúde e 
citou um texto que diz: “Deus 
te fez mulher, te deu o poder 
de engravidar e parir, de cui-
dar, de amar, de recepcionar, 
criar, de cumprir o papel mes-
mo com dores e dificuldades. 
E como podemos nos subes-
timar diante de tanta capa-
cidade?”. “Como você pode 
pensar que existe alguma coi-
sa que não possa fazer? Po-
demos fazer tudo desde que 
acreditemos”, completou.

Já a empreendedora Denise 
Ponce começou falando sobre 
sua história ainda menina em 
busca de se encaixar dentro 
da sociedade e descobrir seus 
paixões. Com 13 profissões di-
ferentes, Denise se apoiou na 
pequena Amanda, que estava 
na plateia, para incentivar a to-
dos para encontrar seu lugar e 
os convidou a sair da “caixa” e 

pensar de forma diferente do 
que a maioria. “Não é preciso 
entrar em nenhuma caixinha 
ou se adequar a nenhum mo-
delo para se tornar imparável. 
Há cinco coisas que se pode 
controlar e dar poder: esco-
lhas, palavras, mente, com-
portamento e sonho”, afirmou.

Por fim, Vanessa Botam 
falou sobre os desafios de 

equilibrar a vida como mãe, 
filha, neta e irmã, empresária, 
vereadora, atleta e técnica. 
Contou sobre um dia de seu 
cotidiano, quando levou os 
filhos para a escola, foi para 
sua empresa, realizou uma 
reunião com o presidente da 
Sabesp, viajou para São Pau-
lo e compareceu em reuniões 
na Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo (Alesp) 
e Palácio dos Bandeirantes 
(sede do Governo do Estado). 
“Conciliar tudo isso não é fá-
cil, mas é o que eu quis para 
minha vida e o que eu quero 
buscar para mim e para o pró-
ximo. Se eu quis, eu vou fazer 
isso acontecer”, convidando a 
todas a se dedicar a seus so-
nhos e torna-los realidade.



Áries 21/3 a 20/4 
A sua coragem deverá 
agora ser fortalecida para 

que você possa viver as suas opor-
tunidades de forma mais proveitosa. 
Lembre-se então de seu poder pes-
soal e confie na sua força e habili-
dade. Caminhe com fé.

Touro 21/4 a 20/5
Ainda que seus planos 
estejam caminhando em 

segurança, será preciso lembrar da 
importância de manter-se aberto 
para lidar com as surpresas e im-
previstos que poderão surgir. Crie 
alternativas possíveis.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Seu poder de raciocínio es-
tará ampliado, e essa força 

deverá ser aproveitada como forma de 
analisar questões que precisam de so-
lução. Faça um uso produtivo de suas 
ideias e criatividade e compartilhe.

Câncer 21/6 a 22/7
Você poderá se encontrar 
agora escapando da rea-

lidade para mundos fantasiosos que 
lhe parecerão mais interessantes e 
promissores. Procure identificar o 
que você pode estar evitando. Abrace 
seus receios.

Leão 23/7 a 22/8
Ainda que sua espontanei-
dade expresse toda a sua 

beleza e originalidade, será funda-
mental cuidar das suas palavras e 
impor certos limites à fala para não 
comprometer a boa convivência. Evi-
te excessos.

Virgem 23/8 a 22/9
Para que você possa dar 
atenção ao outro ago-

ra, será preciso que a sua própria 
energia esteja em harmonia. Caso 
contrário, a troca não será saudável 
para ambas as partes. Respeite suas 
possibilidades.

Libra 23/09 a 22/10 
Sua singularidade deverá ser 
sempre valorizada e a cons-

ciência das suas necessidades poderá 
lhe ajudar na construção de diálogos 
honestos e fiéis aos seus desejos. Posi-
cione-se com diplomacia.

Escorpião 23/10 a 21/11
As profundezas da alma 
guardam grandes misté-

rios, e é provável que você se sinta 
confiante para explorar com leveza e 
curiosidade emoções pouco nítidas. 
Mergulhe no seu interior e curta o 
passeio.

Sagitário 22/11 a 21/12
Bom período para estar 
com quem você tem in-

timidade para rir e chorar, senti-
do-se livre para expor as questões 
que vêm permeando o seu coração. 
Construa diálogos profundos e es-
clarecedores.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Nem sempre será possível 
colocar em palavras o que 

você sente, e justamente por isso 
será preciso liberar as emoções. 
Silencie a voz da razão que insis-
te em justificar seus sentimentos e 
deixe fluir.

Aquário 22/1 a 19/2
Procure agora ter em 
mente os seus objetivos 

para que você possa planejar a 
jornada até eles com sabedoria e 
eficiência, reduzindo as chances de 
imprevistos desnecessários. Valorize 
a sua experiência.

Peixes 20/2 a 20/3
Ainda que você se depare 
com dúvidas e questio-

namentos que poderão vir tanto de 
você quanto dos outros, procure si-
lenciar o falatório ao redor e honre 
sua jornada. Você conhece a trilha e 
caminha por ela.
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HORÓSCOPO - GASTRONOMIA  -

Batata recheada superfácil
Ingredientes
• 3 batatas grandes com casca
• 100 g de bacon picado
• 50 g de cebola picada
• 250 g de peito de frango cozi-
do e desfiado (ou presunto, carne 
moída refogada, linguiça grelha-
da e picada)
• 100 g de requeijão cremoso
• Cheiro-verde (salsinha e ceboli-
nha) picado a gosto
• Parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo
Lave bem as batatas e retire 
uma tampa no sentido do com-
primento.
Disponha na panela de pressão, 
cubra com água e leve ao fogo 
médio.
Assim que começar a chiar, conte 
10 minutos.
Libere a pressão para abrir a pa-
nela, retire as batatas e, com uma 
colher, cave o miolo (com cuidado 
para não perfurar). Reserve as ba-
tatas e o miolo.
Frite o bacon na própria gordura em 
fogo médio até dourar.
Adicione a cebola e refogue até dourar.
Misture com metade do miolo das 
batatas (com a outra metade, faça 
um purê), o frango desfiado, o re-
queijão e cheiro-verde a gosto.

Recheie a cavidade das batatas e 
polvilhe parmesão ralado.
Disponha em assadeira e leve ao 

forno médio preaquecido (180 
ºC) por cerca de 15 minutos ou 
até gratinar.
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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

Terreno no Santa Maria, na entrada do 
bairro, excelente topografia, 283,85 m². 
(19) 9948-3036.

Contrata-se marceneiro. Interessados 
entrar em contato (19) 99628-5985 
(whatsapp).

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
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ANUNCIE NO JORNAL 
DA NOSSA CIDADE

SUA EMPRESA EM DESTAQUE

LIGUE    (19) 99825.0105
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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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- ÁGUA -

Vanessa Botam tem reunião com presidente da Sabesp
O abastecimento de água 

em Rio das Pedras tem 
sido alvo constante de 

questionamento pela população. 
A discussão a respeito da possi-
bilidade de passar a concessão 
do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE) é sempre intensa 
entre os prós e contras. Embora 
haja negociação entre Prefeitura 
e a Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp), a atual administração 
não fala muito a respeito do caso.

Após receber muitos ques-
tionamentos sobre tal possi-
bilidade, a vereadora Vanessa 
Botam realizou uma reunião 
virtual com Benedito Braga, 
presidente da Sabesp. Também 
participaram da conversa a Dr.ª 
Mônica Porto, diretora de Siste-
mas Regionais, e o deputado es-
tadual Alex de Madureira, que 
intermediou o encontro.

A primeira e principal per-
gunta foi: existe a possibilidade 
da Sabesp assumir os serviços 
de água em Rio das Pedras?

De maneira clara e sem fugir 
do assunto, Braga foi enfático: “o 
interesse existe do ponto de vis-
ta estratégico”. O presidente da 
Sabesp destacou que está ava-
liando a viabilidade financeira, 
pois temos acionistas privados 
que exigem resposta positiva. 
Portanto, a Sabesp tem interesse 
e está estudando a viabilidade fi-
nanceira e jurídica.

De acordo com Braga, não há 
previsão para fazer uma proposta 
ao município. “Nós temos inte-
resse sim, estamos estudando a 
oportunidade econômica e finan-
ceira e a questão jurídica. Num 
espaço de tempo que não posso 
precisar de daqui um mês ou dois 
nós já devemos ter uma luz para 
fazer uma proposta objetiva ao 
município de Rio das Pedras”.

“Junto da vereadora Vanessa 
nós vamos fazer alguns questio-
namentos à Prefeitura e eu farei 
também alguns levantamos na 
Alesp junto à Cetesb para jun-
tarmos as informações no intuito 
de ajudar e resolver o problema 

de abastecimento de água em 
Rio das Pedras”, afirmou o depu-
tado Alex de Madureira.

A vereadora Vanessa Botam 
lembrou da preocupação de 
parte da população a respeito 
da possibilidade de aumento 
nos valores cobrados pelo con-
sumo de água. Braga lembrou 
que, para prestar um bom ser-
viço é preciso ter a remuneração 
adequada: “A Companhia não 
tem subsídios, caminha com as 
próprias pernas. A tarifa tem 
que possibilitar prover um bom 
serviço e fazer os investimentos 
para isso com a renovação de 
hidrômetros, de canalizações e 
tubulações, por exemplo”.

A parceria estudada é de 49% 
das ações sob controle da Sa-
besp e 51% do Município, que 
seria o controlador. “Os dados 
preliminares são muito posi-
tivos, é uma proposta que faz 
sentido no ponto de vista econô-
mico e financeiro, bem como no 
social”, completou o presidente 
da Sabesp, que analisa ainda as 

dívidas do SAAE e a respeito da 
situação dos funcionários con-
cursados pela autarquia.

Por fim, a parlamentar rio-pe-
drense questionou a respeito das 
ações de deveriam ser adotadas 
de imediato para melhorar o 
abastecimento de água. O supe-
rintendente da Sabesp, Antônio 
Carlos, contou que esteve em Rio 
das Pedras, fez um diagnóstico 
do sistema e elaborou um plano 
de ações de investimento para o 
mais rápido possível estabelecer 

a normalidade. “Passa principal-
mente pela renovação de ativos 
e redução de perdas, são ações 
indispensáveis. Não pode haver 
perdas tão grandes como ocorre 
em Rio das Pedras. Até a medi-
ção de vazão da produção está 
errado, então precisamos aferir 
todos os dados”.

A vereadora Vanessa Botam se 
colocou a disposição para ajudar 
a buscar informações e soluções 
efetivas para o abastecimento de 
água em Rio das Pedras.


