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- BUSCA POR ALTERNATIVAS -

Moradores continuam 
questionando a 

qualidade da água
O abastecimento de água 

em Rio das Pedras 
continua sendo assun-

to que causa polêmicas. Entre 
os questionamentos feitos pela 
população está quando a qua-
lidade da água fornecida, em 
especial quanto a sua colora-
ção amarelada. 

Um consumidor postou 
nas redes sociais o copo da 
água que pegou em sua tor-
neira na quarta-feira (16), com 
cor escura. Em um dos co-
mentários, o desafio para que Água coletada por morador na quarta-feira (16)

um membro da equipe do 
Executivo consuma a água.

Em outra postagem, a mo-
radora coleta água da chuva 
para conseguir lavar as rou-
pas brancas sem manchá-las. 
“A água que recebemos em 
nossas torneiras só faz man-
char as roupas, principalmen-
te as brancas. E pagamos tão 
caro por uma água que quan-
do chega a nossas torneiras 
é totalmente marrom, não se 
conseguem nem lavar roupa. 
Tem dia que não dá nem para 

lavar a louça de tão suja que 
é”, disse a moradora.

Questionado nesta quin-
ta-feira (17), o SAAE garante 
que a água é potável e esta 
de acordo com a legislação. 
“Porém, a condição da água 
pode sofrer alterações até 
por falta de limpeza da cai-
xa dentro das residências”, 
completa a nota, afirmando 
que a água suja nas tornei-
ras pode ser ocasionada por 
sujeira nos reservatórios re-
sidenciais.
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Ser ou não ser
- EDITORIAL -

“Ser ou não ser, eis a ques-
tão.” A famosa frase de Hamlet, 
de William Shakespeare, nos 
leva a filosofar a respeito de 
nossa existência e de nossa efe-
tiva importância na sociedade. 
O “ser” pode e deve ser imbuí-
do de valores como humanida-
de, honestidade e veracidade.

Ser algo para alguém pode 
gerar expectativas, deixar es-
peranças de que tal “ser” seja a 
solução para muitos problemas 
ou que irá ajudar na busca por 
felicidade. Nesse contexto, o 
“ser” pode ser escolhido para 
uma missão feita para poucos, 
que irá definir o futuro da cole-
tividade, o tamanho das dificul-
dades cotidianas enfrentadas 
pela sociedade e até mesmo 
a respeito de questões que in-
fluenciam na saúde de todos.

Quem se dispõe a ocupar 
tal função deve estar prepara-
do e disposto a fazer algo de 
fato. Tal “ser” não deve se es-
conder nas primeiras compli-
cações, deixar de atender aos 
anseios de quem o escolheu. 
Por falta de preparo, interes-
se ou condições de cumprir 
o prometido, alguns “seres” 
chegam a se esconder no mato 
para não se comprometer.

Quando a distância não é 
suficiente para se ocultar, seus 
aliados e aqueles que traba-
lham para a coletividade – não 
para ele – também podem ser-

vir de escudo, ainda que invo-
luntariamente.

O “ser humano” deveria 
demonstrar empatia quando 
está sob sua responsabilida-
de distribuir algo primordial 
para a manutenção da vida 
e faz isso de forma questio-
nável. Se foi escolhido para 
gerir e cuidar do bem estar 
da coletividade, não pode, por 
exemplo, dar um copo d’água 
suja para matar a sede.

O “ser honesto” deveria 
ter a hombridade de chegar 
à coletividade que o escolheu 
e explicar quando há algo de 
errado, apontar possíveis cami-
nhos para solucionar qualquer 
questão que afete a todos ou, no 
mínimo, demonstrar interesse. 

O “ser verdadeiro” deve-
ria falar com a certeza de que 
suas palavras correspondem à 
realidade, seja ela positiva ou 
negativa. Se não sabe resolver, 
dizer que não tem capacidade 
para tal missão e buscar ajuda. 
Caso a solução esteja encami-
nhada, que diga seus passos e 
se mostre transparência.

Para ser tal “ser” não é pre-
ciso ser nativo, pai ou mãe, ou 
mesmo casado. É preciso ter 
interesse e responsabilidade na 
missão a que pôs à disposição 
para cumprir. Para ser tal “ser” 
é preciso um mínimo de cará-
ter e honradez, é preciso ser 
humano, honesto e verdadeiro.

Reprodução do vídeo postado pela 
moradora no momento da chuva

- ALTERNATIVA -

Moradora coleta água de chuva 
para lavar roupas brancas

O abastecimento de água 
em Rio das Pedras con-
tinua sendo assunto que 

causa polêmicas. Entre os ques-
tionamentos feitos pela população 
está quando a qualidade da água 
fornecida, em especial quanto a 
sua coloração amarelada. No dia 
18 de fevereiro, o jornal O Verda-
deiro publicou matéria relatando 
os inúmeros depoimentos, fotos 
e vídeos feitos por moradores 
evidenciando a situação.

Na ocasião, o Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto (SAAE) in-
formou que o fato ocorria devido 
ao alto índice de chuva e o fato 
das captações estarem com nível 
muito baixo de armazenamento. 
“Ocorreu alteração na turbidez e 
na cor da água bruta. Com esses 
padrões altos, dificulta o trata-
mento da água”, afirmou o Exe-
cutivo em nota à época.

Passado um mês, os questio-
namentos e relatos continuam 
frequentes nas redes sociais de 
Rio das Pedras. Nessa semana, 
uma moradora do bairro Eng. 
José Carlos Barrichello postou 
um vídeo da chuva e o uso de 
dois tambores de 250 litros cada 
para obter água em condições 
de lavar roupas brancas.

“A água que recebemos em 
nossas torneiras só faz man-
char as roupas, principalmen-
te as brancas. E pagamos tão 
caro por uma água que quando 
chega a nossas torneiras é to-
talmente marrom, não se con-
seguem nem lavar roupa. Tem 
dia que não dá nem para lavar a 
louça de tão suja que é”, disse a 
moradora no decorrer do vídeo 
em que mostra a água do telha-
do caindo dentro dos tambores. 
“Quando as chuvas cessarem, o 
que vai ser do povo rio-pedren-
se sem uma água boa”, questio-
na ainda durante a filmagem.

Outro morador postou a foto 
de um copo com água amarela-
da coletada na quarta-feira (16) e 
pediu para que o prefeito olhasse 
a qualidade da água. Em um dos 
comentários da postagem, a par-
te da equipe da Prefeitura é desa-
fiada a beber a água do copo.

De acordo com a nota enca-

minhada pela Prefeitura, a água 
é constantemente avaliada e as 
correções são feitas conforme as 
análises são realizadas e definem 
o tipo de tratamento adequado. 
A orientação para os consumi-
dores que considerem a água 
de má qualidade é solicitar ao 
SAAE uma análise com coleta 
na residência.

Além disso, a Agência Re-
guladora dos Serviços de Sa-
neamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
(Ares-PCJ) orienta que, para o 
caso de identificação de água 
com aspecto sujo, mal cheiro ou 
gosto, seja feita reclamação junto 

ao SAAE de forma escrita, rela-
tando o problema e solicitando 
uma solução. Caso não obtenha 
solução, o consumidor deve re-
gistrar reclamação na Ouvidoria 
da Agência: “Os usuários dos 
serviços de saneamento básico 
do município de Rio das Pedras 
podem encaminhar, em 2ª ins-
tância, reclamações referentes 
à prestação do serviço à Ouvi-
doria da Agência. Somente são 
processadas aquelas reclama-
ções que já tenham sido feitas no 
prestador de serviço de água e 
esgoto e não tenham sido solu-
cionadas. O protocolo da recla-
mação não solucionada é obri-
gatório”, orienta.

O SAAE afirma que realiza 
análise da água distribuída de 
forma constante e que estão 
disponíveis para quem quiser 
mediante protocolo. “São gratui-
tas para visualização e se quiser 
pode fotografa-las. Tem uma 
taxa de impressão caso as queira 
impressas”, informa a autarquia.

O Ares-PCJ realiza, mensal-
mente, o monitoramento da 
qualidade da água no município, 
tendo sido realizada oito coletas 
em diferentes endereços do mu-
nicípio 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 administrativo 
na Agência Reguladora está em 
andamento.

Questionado nesta quinta-fei-
ra (17), o SAAE garante que a 
água é potável e esta de acordo 
com a legislação. “Porém, a con-
dição da água pode sofrer altera-
ções até por falta de limpeza da 
caixa dentro das residências”, 
completa a nota, afirmando que 
a água suja nas torneiras pode 
ser ocasionada por sujeira nos 
reservatórios residenciais.

Água coletada por morador 
na quarta-feira (16)
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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.

- LUIZ TARANTINI -

Vale a festa do torcedor agora

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

dos ao nosso espaço semanal, 
livre de amarras e “mimimi”, 
aqui a palavra é como foguete, 

VENDA

LOCAÇÃO

Corretor de Imóveis - Creci 157844

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

Tel (19) 3493-7392
ou 9.9735-5000

www.rvasques.com

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

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

Temos terrenos para financiar com 
construção no Condomínio San Marino

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

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

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

lavanderia, garagem coberta - R$ 360 mil

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

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

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

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

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

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

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

VENDAS

Casa no Bom Jesus com 1 quarto, sala, cozinha, wc e lavanderia -  R$ 500,00  
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.

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

sem volta de ré! A satisfação 
em poder dividir nossas con-
vicções e saber que muitos dos 
torcedores e simpatizantes do 
Nhô-Quim nos acompanham 
por acreditar e concordar com 

o que dizemos é imensurável.
O XV chega para a última 

partida desta primeira fase 
classificatória sem sustos e 
com o moral elevado, a disputa 
contra o Primavera de Indaia-
tuba neste sábado no Barão de 
Serra Negra, vai servir para a 
festa do torcedor com seus jo-
gadores, um tipo de benção fi-
nal para o início do mata-mata.

Esta partida poderia ter um 
outro foco caso o resultado da 
partida contra o Taubaté tives-
se sido positivo, o empate tirou 
a chance do Nhô-Quim dispu-
tar a liderança com a Lusa e 
Oeste, que daria ainda mais 
moral ao elenco e apagaria de 
vez o começo de competição 
cheio de erros e tropeços.

Em entrevista coletiva, este 

velho corneta chegou a per-
guntar a Robert Horse se pou-
paria alguns atletas aprovei-
tando a oportunidade já que o 
time já estava classificado para 
próxima fase e não teria a pre-
sença de Lucio Flávio e Paraí-
ba que cumpririam suspensão 
pelo terceiro cartão a amare-
lo. O treinador então de uma 
forma bem firme e direta res-
pondeu: NÃO! Já utilizei esse 
artifício no passado e não deu 
resultado, hoje não vejo a ne-
cessidade de tal ação. Pronto, 
estávamos todos então já con-
fiantes em uma ótima apresen-
tação contra o burro da central 
e os três  pontos para a busca 
do topo da tabela, contan-
do com o tropeço da lusa, no 
fim quem tropeçou foi o Nhô-

-Quim com um time todo des-
figurado, jogando em igualda-
de de ações contra o Taubaté 
o que é até certo ponto ver-
gonhoso (veja classificação do 
time do vale do Paraíba e tire 
suas conclusões), e a quantida-
de de passes e jogadas equivo-
cadas foi a tônica da parida.

Neste sábado na minha 
humilde opinião, como pro-
fissional da imprensa e acima 
de tudo como torcedor o alvi-
negro precisa dar um presente 
ao torcedor que sofre demais 
com a inconstância de palavras 
e ações do time e jogar como 
se esta fosse a partida do aces-
so, mostrando garra, determi-
nação, comprometimento e 
técnica apurada (se não tiver 
corra o dobro), e assim fina-
lizar o primeiro degrau rumo 
ao acesso com chave de ouro, 
fazendo com que o torcedor 
volte para casa com a confian-
ça batendo no céu e voltando 
em forma de satisfação.

Só para não deixar passar 
em branco, foi noticiado o in-
teresse do Remo pelo meio 
campista “encostado” no clube 
Rondinelly. O que falar? O cara 
chega, um dos salários mais 
altos do elenco, não produz 
nada, atletas com quase meta-
de de seus vencimentos assu-
mem a titularidade e o cidadão 
fica tipo como em um “SPA” 
mantendo a forma física e es-
perando alguma proposta...
muda a cor do céu, mas não 
muda a mentalidade de alguns 
diretores...

SIGA-NOS NO

@jornaloverdadeiro
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Kumon Rio das Pedras

Rua João Baptista de Aguiar, 447 - Rio das Pedras

(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

- COVID - - OBRA DO GOVERNO ESTADUAL -

São Paulo retira 
obrigatoriedade do 
uso de máscara em 

locais fechados

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

O governador de São Paulo, 
João Dória (PSDB), assi-
nou o decreto que encer-

ra a obrigatoriedade do uso de 
máscara em locais fechados, após 
679 dias desde o início da medi-
da. A regra passa a valer a partir 
desta quinta-feira (17).

O uso de máscaras seguirá 
obrigatório apenas em locais 
destinados à prestação de ser-
viços de saúde e no transporte 
público. A máscara torna-se op-
cional para os outros ambientes 
como escolas e comércio.

Onde a máscara segue obri-
gatória?

Uso obrigatório: ônibus, me-
trô, trens e respectivos locais 
de acesso (embarque e desem-
barque); hospitais, consultórios, 
unidades de saúde.

Uso optativo: escolas, escri-
tórios, academias, shoppings, 
lojas.

Na capital paulista: táxis, car-
ros de aplicativo e ônibus rodo-
viário

“Finalmente sem máscaras! 
Acabo de assinar decreto que 
libera imediatamente o uso de 
máscaras em locais fechados 
em SP. O avanço da vacinação 
e a queda nas internações e 
óbitos permitem esta medida. 
Momento tão esperado depois 
de dois anos desafiadores. Es-
tou muito feliz!”, disse Doria no 
Twitter.

Em nota divulgada à impren-
sa, o governador afirmou que 
tomou a decisão após orienta-
ção do comitê científico.

“Recebi hoje à tarde uma 
nota técnica do Comitê Cien-
tífico que demonstra uma me-
lhora consistente na situação 
epidemiológica no Estado. Por 
isso decidi, com respaldo des-
ses cientistas e médicos, abolir 
imediatamente a obrigatorie-
dade do uso de máscara em 
todos os ambientes, com ex-
ceção de unidades de saúde, 
hospitais e transporte públi-
co”, disse Doria.

A nota técnica do comi-

tê afirma que, 14 dias após o 
carnaval, “constatou-se manu-
tenção do padrão de melhora 
progressiva dos indicadores 
epidemiológicos, conforme 
observado durante as semanas 
que antecederam aludido feria-
do, indicando que a transmis-
são do Sars-Cov-2 no Estado 
de São Paulo segue em redução 
progressiva.”

A obrigatoriedade do uso 
do item de proteção em locais 
abertos já havia sido extinta no 
dia 9 de março no estado.

A Rodovia Vereador Valério 
Pedro da Silveira Martins (SPA 
045/127), que liga Rio das Pe-
dras a Rodovia Cornélio Pires, 
passou por recapeamento nos 
5,5 quilômetros de extensão. A 
obra, executada pelo Governo 
do Estado, contemplou a fresa-
gem (corte de uma ou mais ca-
madas do pavimento asfáltico) e 
recomposição do asfalto.

A pintura da sinalização de-
morou mais do que o esperado. 
Contudo, nesta semana, os tra-
balhos foram retomados com a 
pintura das faixas brancas nas 
laterais da estrada e feitas as 

marcações centrais para instala-
ção de “olhos de gato”.

De acordo com o Departa-
mento de Estradas de Rodagem 
(DER), a rodovia SPA 045/127 
está recebendo serviços de 
conservação especial e reabili-
tação da sinalização horizontal 
da pista. “Com investimento de 
R$ 5,4 milhões, as obras fazem 
parte do Programa Estrada 
Asfaltada, e estão sendo reali-
zadas em 5,5 km de extensão. 
Os serviços tiveram início em 
dezembro do ano passado e o 
prazo é que sejam finalizados 
na próxima semana.”

Estado garante conclusão 
de recuperação de estrada 

até próxima semana
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SJSP e Fenaj emitem nota de 
repúdio à tentativa de cercear 

a liberdade de imprensa
N

o dia 11 de março de 
2022, o jornal O Ver-
dadeiro, da cidade de 

Rio das Pedras (interior de São 
Paulo), publicou matéria em que 
replica informações publicadas 
pelo portal Repórter Brasil, no 
dia 7 de março, sobre a condição 
da água consumida no municí-
pio (Mapa da Água).

Após a reportagem, o jor-
nalista Alex Garcia Calmont, 
responsável pela publicação, 
passou a ser hostilizado pelo 
executivo municipal. Segundo 
relato do jornalista, em even-
to público, o prefeito da cida-
de o insultou e dias depois, o 
assessor de comunicação da 
Prefeitura publicou um vídeo 
de 7 minutos em que profere 
diversas ofensas ao jornalis-
ta, o acusa de má fé e falta de 
caráter, incentiva a população 
a abordar o jornalista na rua, 
aos anunciantes do jornal reti-
rarem seus patrocínios e suge-
re que ele seja demitido de um 
cargo que ocupa no gabinete 
de uma vereadora local.

O jornalista Alex Calmont 
registrou boletim de ocorrên-

cia contra o assessor da Prefei-
tura.

O Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado de São 
Paulo (SJSP) e a Federação Na-
cional dos Jornalistas (Fenaj) 
repudiam a atitude da assesso-
ria de imprensa da Prefeitura 
(em que pese no vídeo o autor 
das ofensas dizer que fala em 
seu nome apenas).

Toda matéria pode sofrer 
contestação, mas os caminhos 
para isso são o pedido formal 
de resposta e, se necessário, 
acionar as vias judiciais. Não 
é admissível que um profis-
sional de comunicação, em 
um posto estratégico em uma 
administração, use as redes 
sociais para atacar e tentar 
coibir o trabalho jornalístico. 
O Sindicato e a FENAJ não 
admitem esse tipo de tentativa 
de cerceamento à liberdade de 
imprensa.

São Paulo, 16 de março de 2022

Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado de São Paulo
Federação Nacional dos Jornalistas

Disk Entrega de Água: 
97401.1114 ou 99771.6926

Não fique sem água! 
Galão de 10 e 20 litros

SDSD
Bebidas

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105



Áries 21/3 a 20/4 
É provável que mudanças 
significativas se apre-

sentem no seu caminho e que isso 
reflita no seu interior. O importante 
será ter calma para lidar com as no-
vidades. Organize-se e aproveite as 
benesses.

Touro 21/4 a 20/5
Oportunidades promisso-
ras poderão surgir agora, 

e o ideal será abraçá-las com en-
tusiasmo, já que elas tenderão a 
incrementar a vida e expandir seus 
horizontes. Mantenha-se curioso 
para enxergar os caminhos.

Gêmeos 21/5 a 20/6
É provável que você perceba 
a sua mente mais ativa, e 

boas ideias poderão surgir. Garanta-lhe 
momentos de reflexão e aproveite para 
elaborar bons planos. Concentre-se no 
que você deseja construir.

Câncer 21/6 a 22/7
É importante honrar as 
necessidades de quem 

está ao seu redor, sem deixar seus 
próprios desejos de lado. Assim você 
estabelecerá relações mais equilibra-
das. Cuide de si para poder cuidar do 
outro.

Leão 23/7 a 22/8
Um bom momento para 
organizar seus recursos e 

aperfeiçoar a maneira como você 
vem aplicando-os. Assim você po-
derá direcioná-los para o que verda-
deiramente importa. Seja realista e 
trace prioridades.

Virgem 23/8 a 22/9
Sua sensibilidade estará a 
flor da pele, e será preci-

so cautela para não se perder em 
fortes emoções. Valorize sua obje-
tividade para que você possa apro-
veitar este momento com sabedoria 
e prazer.

Libra 23/09 a 22/10 
Você precisará recolher-se, a 
despeito de toda a demanda 

cotidiana. Acolha suas necessidades e 
lembre-se de que não será possível lidar 
com a bagunça externa sem o equilíbrio 
interior. Cuide-se.

Escorpião 23/10 a 21/11
Sua autoconfiança estará 
ampliada, o que valorizará 

sua sensibilidade e poder criativo. 
Seja generoso e multiplique sua 
força através do encontro. Suas 
boas ideias poderão ser úteis para 
o mundo.

Sagitário 22/11 a 21/12
Para que o futuro possa 
se manifestar com prima-

zia, será preciso equilibrar-se entre 
sonho e realidade. Reconheça que 
nem tudo o que você deseja será 
alcançável, mas que, ainda assim, a 
verdade é preciosa.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Agora você estará ciente 
de seus objetivos e do 

esforço que eles lhe demandarão. 
Mantenha o foco e os dois pés no 
chão e respeite suas reais condi-
ções. Mas não se esqueça nunca de 
aproveitar o caminho.

Aquário 22/1 a 19/2
Sua capacidade revolucio-
nária e inovadora deverá 

ser aproveitada agora para atuali-
zar padrões emocionais que não lhe 
servem mais. Ilumine suas profun-
dezas com delicadeza e purifique o 
que for necessário.

Peixes 20/2 a 20/3
Navegar por águas agita-
das e misteriosas poderá 

ser desafiador caso você insista em 
prosseguir sozinho. Valorize as par-
cerias que poderão lhe oferecer um 
porto seguro em meio a desordem. 
Acolha-se.
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HORÓSCOPO
- GASTRONOMIA  -

Risoto de camarão

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

Tinta spray Tinta spray 
100ml, várias cores100ml, várias cores

email: 
francisco_martim@hotmail.com

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

19 99218.8629

Ingredientes
• 4 colheres (sopa) de óleo
• 4 colheres (sopa) de cebola 
picadinha
• 4 dentes de alho picadinhos
• ½ xícara (chá) de cheiro-verde 
picadinho
• 1 xícara (chá) de palmito picado
• 1 kg de camarões pequenos 
limpos temperados com 1 colher 
(sopa) de suco de limão
• Sal e pimenta-do-reino
• 1 xícara (chá) de molho de tomate
• Cerca de 3 xícaras (chá) de água 
fervente (600 ml)
• 2 xícaras (chá) de arroz comum 
lavado e escorrido

Modo de preparo
Aqueça o óleo e refogue a cebola 
e o alho até ficarem transparentes.
Acrescente metade do cheiro-verde, 
o palmito e os camarões e tempere 
com sal e pimenta a gosto.
Refogue um pouco e adicione o 
molho de tomate e a água.
Quando levantar fervura, acrescen-
te o arroz e misture bem.
Ajuste o tempero e tampe a panela.
Cozinhe em fogo baixo por cerca 
de 20 minutos ou até amaciar o ar-
roz (se necessário, junte um pouco 
mais de água fervente).
Agregue o restante do cheiro-verde, 
abafe a panela e deixe em repouso 
por 5 minutos antes de servir.
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R$ 8,00
a vista

O VERÃO ESTÁ 
CHEGANDO, NÃO 
PASSE CALOR!

19 99673.1200
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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 ponto comercial no Centro. 
R$ 500,00 por mês. 9.7125-6676.

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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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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R
io das Pedras convive 
com dificuldades no 
abastecimento de água 

há tempos. Desde o primeiro 
semestre de 2021 foi instituído 
racionamento de 12 por 36 ho-
ras. Neste início de ano a res-
trição na distribuição de água 
foi suspensa devido as chuvas 
e recuperação dos níveis dos 
reservatórios de água bruta.

Contudo, diante da forte 
estiagem prevista pela me-
teorologia, a possibilidade da 
retomada do racionamento é 
eminente. O Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto (SAAE) 
fez campanha pedindo que a 
população economize água, 
inclusive com a circulação de 
carro de som.

Contudo, em contraponto, 

- QUE FURO -

Reservatório de água no San 
Marino tem vazamento constante

o reservatório de água tratada 
do bairro San Marino, situado 
ao lado do Centro de Convi-
vência do Idoso (CCI), está com 
um furo na parte alta da caixa. 
Pelo buraco, um jato de água 
constante jorra água sobre o 
terreno doado pela Prefeitura 
para construção de uma igre-
ja – cuja obra está parada por 
falta de recursos financeiros – 
e escorre pela calçada do CCI.

Questionado quando o repa-
ro será executado, o SAAE in-
formou que a “manutenção da 
caixa do San Marino está pro-
gramada para começar sábado 
porque depende de um guin-
daste que é locado e essa foi a 
data agendada” (sic). Contudo, 
não foi confirmado o prazo para 
que tal reparo seja concluído.


