
Ano XXII  |  Edição 1082 Rio das Pedras-SP  |  14 de Abril de 2022  Distribuição Gratuita

Seu noticiário semanal
Verdadeiro

DESDE 1999

O
COMPROMISSO 

COM A VERDADE

(19) 3493-22873493.2287

- DE NOVO -

Água suja volta a sair das 
torneiras de Rio das Pedras

A
s redes sociais de Rio 
das Pedras voltaram a 
ficar repletas de ima-

gens de máquinas de lavar, 
potes, baldes e copos com 
água com cor muito escura. 
Os relatos também foram enca-
minhados ao whatsapp do jor-
nal O Verdadeiro, em especial 
entre segunda e quarta-feira. 
As imagens são de moradores 
residentes em diversos bairros 
da cidade.

Uma das imagens que 
mais chamou atenção foi 
postada por Tamires Rosa-
tti Marrano, que escreveu 
em tom irônico: “Só aqui em 
RDP temos o ‘privilégio’ de 
ter chopp direto da tornei-

ra. É pra isso que pagamos a 
nossa água em dia?” (sic).

Questionado, o SAAE in-
formou ter conhecimento do 
fornecimento de água turva 
nas residências por meio de 
telefonemas e redes sociais, 
além de que “constantemen-
te há avaliações”. Ainda de 
acordo com a autarquia, “a 
turbidez deu alterado em al-
guns pontos da cidade de-
vido a manutenção na rede. 
O SAAE está substituindo 
canos velho” (sic). Por fim, a 
SAAE garantiu que a análi-
se semanal da qualidade da 
água apontou “apenas altera-
ção na cor em locais onde há 
manutenção dos canos”.

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

Água suja é atentado 
contra a saúde pública

- EDITORIAL -

A história se repete, cada 
vez com mais frequência e 
gravidade. A água que sai da 
torneira em muitas residências 
de Rio das Pedras continua 
sendo suja, de cor escura e 
qualidade altamente questio-
nável. Não é uma pessoa ou 
outra reclamando. São inú-
meros relatos. Não é possível 
que se veja tal situação com 
normalidade. 

A justificativa da vez é a 
troca de tubulações velhas. 
Mas, não há qualquer pla-
nejamento para realizar tais 
melhorias? De acordo com o 
informado pelo SAAE em suas 
redes sociais, a troca ocorre 
na região do Bom Jesus, mas 
a água suja chega a bairros 
afastados como Santa Maria 
e São Cristóvão.

Há quem diga que o jornal 
O Verdadeiro faz terrorismo 
com tais fatos. Contudo, terro-
rismo de verdade e que pode 
provocar diversas doenças é 
fornecer água com qualida-
de tão questionável quanto a 
que está chegando às casas 
rio-pedrenses.

Não adianta tapar o sol com 
a peneira. A situação do abas-
tecimento de água no municí-
pio é insustentável. A dívida 
adquirida em anos e mais anos 
aleijou a autarquia. Não há 
capacidade de investimentos 
suficientes para melhorar o 

que está tão crítico. De que 
adianta perfurar poços arte-
sianos se os canos por onde 
passa a água estão cheios de 
vazamentos, sendo contami-
nados ao longo do percurso 
entre o tratamento e as ca-
sas? Trocar 3,4 quilômetros 
de tubulações é uma gota na 
frigideira quente que está Rio 
das Pedras.

E, para piorar a situação, 
a estiagem vem chegando. O 
nível dos reservatórios voltou 
a baixar. Os olhos mais atentos 
já perceberam o fato e o sinal 
de alerta está piscando.

A luz no fim desse túnel 
continua sendo a concessão 
do serviço para uma empresa 
especializada, como a Sabesp, 
por exemplo. Na vinda do 
governador Rodrigo Garcia 
à Rio das Pedras, o prefeito 
só faltou ajoelhar para pedir 
que a Companhia assuma o 
comando do abastecimento 
de água. E não seria demérito 
nenhum se tivesse feito isso.

O que não pode é continuar 
acontecendo esse atentado 
contra a saúde pública em Rio 
das Pedras com o fornecimen-
to de água tão questionável. 
Muito embora o SAAE infor-
me que a única alteração está 
na coloração da água, mas a 
sua qualidade segue potável. 
Será? Quem se habilita a be-
ber um gole dessa água?

- INVESTIGAÇÃO -

Polícia Civil faz prisão em 
flagrante por estelionato

A 
Polícia Civil de Rio das 
Pedras efetuou, na última 
terça-feira (12), a prisão em 

flagrante delito de CASJ por este-
lionato e receptação de produtos 
comprados de maneira fraudu-
lenta. A investigação começou 
com a abertura de um Boletim 
de Ocorrência (BO) por JJP, que 
sofreu um golpe quando foram 
feitas compras indevidas em seu 
nome. No dia 7 deste mês, a vítima 
foi MM que se dirigiu à delegacia 
para comunicar a compra indevida 
de uma joia e passou o endereço 
de entrega.

O delegado Dr. Mauro José 
Arthur e o investigador Sidnei 
Panuci se dirigiram à residên-
cia do indiciado no bairro Bom 
Jardim e, com a devida auto-
rização, realizaram buscar na 
casa. Foram encontrados alguns 
produtos comprados de manei-
ra ilícita, como um celular com 
a nota fiscal em nome da vítima 
JJP. Também foram encontrados 
um drone, outros dois aparelhos 
celulares, embalagens e outros 
comprados de forma fraudulenta 
pela internet.

Diante dos fatos, foi dada voz 
de prisão ao indiciado pelo crime 
de receptação qualificada, uma 
vez que a vítima MM informou 
que os produtos comprados de 
forma irregulares eram revendi-
dos a preços mais baixos do que 
os praticados no mercado. Ao ser 
questionado, o indiciado respon-
deu que um desconhecido, cujo 
endereço e nome não sabe, faz 
as operações indevidas e, após 
as compras serem feitas, recebe 
os produtos e depois revende a 
preços baixos.

A vítima JJP recebeu orien-
tações da autoridade policial e, 
tão logo soube da prisão, com-
pareceu à delegacia para prestar 
esclarecimentos. A vítima MM 
não chegou a registrar Boletim 
de Ocorrência, pois impediu a 
fraude conversando com a loja 
via aplicativo.

Não foi estabelecida fiança 
criminal por se tratar de crime 
de receptação qualificada. O de-
legado Dr. Mauro Arthur repre-
sentou a conversão da prisão em 

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

LOCAÇÃO

Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos, sala, cozinha, wc, área de serviço, garagem R$130.000,00
Casa no Condomínio San Marino Mobiliada com 3 quartos sendo 1 suíte, sala de estar, WC social, sala 
de jantar com cozinha americana, área gourmet com lavabo, garagem para 2 carros R$ 680.000,00

Lote no Condomínio San Marino de 300m R$ 85.000
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 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

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

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 no Condomínio San Marino com 3 dormitórios sendo um suíte,  wc social, sala de 
estar e jantar integrada com pé-direito duplo, cozinha americana, lavabo, área gourmet 

completa, área de serviço,  garagem para 4 carros R$ 460.000,00

Casa no Condomínio Vivendas de Java com 3 dormitórios sendo um suíte master,  wc social, sala de 
estar e jantar integrada com pé-direito duplo, cozinha americana, escritório “Home Office:, lavabo, 

área gourmet completa, área de serviço,  garagem para 4 carros R$ 600.000,00

flagrante em preventiva, porque 
há a possibilidade de outras víti-
mas surgirem e, uma vez solto, o 
indiciado poderá dificultar ou im-
pedir as investigações.

Na operação foram apreen-
didos dois celulares, cujo acesso 
aos dados foi autorizado por es-

crito pelo indiciado e serão enca-
minhados para a perícia, que fará 
a extração de dados e subsidiar 
outros elementos de prova. O de-
legado informou ainda que o in-
diciado teve sua integridade física 
preservada, sendo conduzido à 
delegacia sem o uso de algemas.
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- INTERMÉDIO DE ROGÉRIO NOGUEIRA -

Base para instalação de contêineres 
do Meu Pet é concluída

F
oi concluída nesta semana 
a construção da base para 
a instalação do consultório 

veterinário público em Rio das 
Pedras do programa estadual 
Meu Pet. A viabilização dos con-
têineres onde serão realizados 
serviços voltados à saúde de 
cães e gatos é uma solicitação 
feita pelo deputado estadual 
Rogério Nogueira após pedido 
da rio-pedrense Cibele Mussin.

“Esse é um projeto muito 
esperado e sonhado pela po-
pulação rio-pedrense. Assim 
como a saúde da população, 
é preciso ter um olhar espe-
cial para a saúde dos animais 
domésticos. Por isso se torna 
cada vez mais importante ado-
tarmos políticas públicas tam-
bém nesta área. Com o Meu 
Pet Container, o município 
passará a prestar atendimento 
de qualidade aos animais”, ex-
plicou Cibele Mussin.

Para viabilizar a instalação 
em Rio das Pedras, o deputado 
Rogério Nogueira apresentou 
a indicação número 7.668, no 
dia 16 de setembro de 2021, 
apresentada no plenário da 
Alesp (Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo). O 
parlamentar utilizou o exem-
plo do programa Container 
Canil de Santa Catarina: “vi-
sando melhorar a qualidade de 
vida dos pets e controlar a po-
pulação de animais de rua me-
diante consultas veterinárias, 
vacinação e cirurgias de cas-
tração, por meio de um centro 
de bem-estar animal composto 
por dois contêineres, um para 
canil e outro para clínica vete-
rinária”, disse na propositura.

Cibele Mussin agradeceu 
ao empenho de Rogério No-
gueira para viabilizar tal ben-
feitoria para Rio das Pedras. “É 
preciso cuidar também da saú-

de dos animais, cada vez mais 
presentes em nossa vida, vis-
tos como membros da família. 
Muitas pessoas não têm con-
dições de pagar por consultas 
veterinárias e tratamentos, por 
isso a importância do consul-
tório público”, afirmou.

O espaço terá o investi-
mento do Estado estimado 
em R$ 385 mil para a estrutu-
ra, incluindo equipamentos e 
mobiliário. Cada consultório 
será formado por quatro con-
têineres com toda estrutura 
necessária para atendimento 
a cães e gatos, aptos a realizar 
exames e análises clínicas. O 
Município ficou responsável 
por providenciar local de ins-
talação, garantindo funcioná-
rios, insumos, infraestrutura 
urbana, autorização junto às 
autoridades para funciona-
mento e acesso da população 
ao serviço.
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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

Venha participar Venha participar 
do concurso!do concurso!

(19) 99646-1602

Churrasqueira Churrasqueira 
BotijãoBotijão

R$ 136,00

R$ 19,99

Canecas com Canecas com 
Chocolate sóChocolate só

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

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.

Tel: (19) 3493.4143/    99853.2282
Rua Luiz Massud Coury, 395, Jorge Coury - Rio das Pedras/SP

Débito - Crédito - Dinheiro - PIX

TODA TERÇA-FEIRA!
Exceto em Produtos Veterinários
Promoção inválida para entrega 

e pagamentos parcelados

Siga-nos nas redes sociais
@mathiasagropecuaria

agropecuariamathias

- VOLEI –

Rio das Pedras estreia com vitória em campeonato estadual
A equipe infantil feminino do 

Projeto Voleibol de Rio das 
Pedras estreou com vitória 

sobre o selecionado de Boituva por 3 
sets a 0, com as três parciais de 25x9 
em 58 minutos de jogo. A partida é 
válida pelo campeonato estadual da 
Liga Sorocaba, que também conta 
com a participação de Itararé, Buri, 
Cerquilho no grupo das meninas.

Para a partida realizada no sá-
bado (9), o Ginásio Municipal de 
Esportes Pedro Walter Guidolim, 
em Rio das Pedras, a arquibanca-
da recebeu bom público, que se 

animou e incentivou as meninas 
rio-pedrenses. E, para melhor re-
ceber a equipe adversária e a tor-
cida, os pais das atletas levaram 
salgados, bolos e suco.

O time do Projeto Voleibol de 
Rio das Pedras dominou a partida 
inteira e apresentou entrosamen-
to adquirido com a intensificação 
dos treinamentos. O destaque da 
partida foi a ponta e capita Laura 
Nocete, que foi eleita a melhor jo-
gadora da partida.

O próximo desafio das meni-
nas do Infantil será contra a equi-

pe de Itararé, na casa das adver-
sárias, dia 1º de maio.

Adulto feminino
O time adulto feminino também 

fez sua estreia contra o selecio-
nado de Campinas. A partida foi 
muito disputada, com vários rallys 
nos sets. Por diversos momentos a 
equipe de Rio das Pedras esteve a 
frente no placar, chegando a abrir 4 
a 0 no início do segundo set.

Contudo, diante do forte rodízio 
estabelecido por Campinas para 
manter o vigor físico de suas atle-
tas, enquanto que Rio das Pedras 
utilizou por vários momentos atle-
tas que já tinham disputado a par-
tida válida pela categoria infantil, o 
time campineiro conseguiu virar o 
placar no segundo e terceiro set e 
fechou o placar por 3 sets a 0.

O próximo desafio da equipe 
adulta será em Jundiaí, no dia 14 
de maio, contra as donas da casa 
em uma reedição da final do tor-
neio estadual de 2021. Além de 
Campinas e Jundiaí, Rio das Pe-
dras enfrentará na primeira fase 
os times de Botucatu, Guarulhos, 
Pindamonhangaba e Votorantim.

Infanto masculino
A terceira categoria do Projeto 

Voleibol de Rio das Pedras fará 
sua estreia no dia 30 de abril, às 
15 horas, no Ginásio de Esportes 
de Rio das Pedras. O desafio será 
contra a forte equipe do Sesi/ So-
rocaba. Os meninos de Rio das 
Pedras também irão encarar San-
tana do Parnaíba, Pindamonha-
gaba e Sesi/ Botucatu na primeira 
fase do torneio estadual.VerdadeiroO Anuncie 99825.0105
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Áries 21/3 a 20/4 
Movimente o trabalho e equi-
libre o orçamento. O dia será 

positivo para firmar um contrato finan-
ceiro e ampliar perspectivas. As relações 
serão desafiadoras, ou você terá que fazer 
esforço para se relacionar. Um certo can-
saço por repetições ou alguma desilusão 
também entrarão no menu de hoje. 

Touro 21/4 a 20/5
Foque nos seus interesses e 
objetivos. Este será um bom 

momento para ampliar comunicações e 
contatos, brilhar e conquistar novos espaços. 
Atritos com a equipe ou com uma amizade 
serão passageiros. Desfaça confusões com 
diálogo claro e franco.

Gêmeos 21/5 a 20/6
 Lembranças carregadas de emo-
ção cobrarão momentos de reco-

lhimento e de sintonia com a família. Tire um 
tempo para se conectar com os sentimentos, 
arrumar a casa e avaliar os sonhos. Outros 
assuntos serão resolvidos no devido tempo.

Câncer 21/6 a 22/7
Conversas com pessoas queridas 
de longe e novas conexões inspi-

rarão viagens, estudos e decisões de vida. O 
dia trará informações motivadoras, convites e 
novos planos para o futuro. O plano de car-
reira poderá mudar. 

Leão 23/7 a 22/8
Firme um contrato profissional, 
ou planeje investimentos futuros. 

O dia trará metas mais altas na carreira e ini-
ciativas nos relacionamentos. Mudanças virão 
para melhor nesta fase de abertura a novas 
experiências e de fé. Formalizações, viagem e 
acerto de documentação. 

Virgem 23/8 a 22/9
Emoções estarão à flor da pele. O 
dia convidará ao autocuidado e à 

privacidade. Dê mais atenção às necessidades 
pessoais e aproxime quem está distante com 
palavras carinhosas. Notícias de longe falarão 
alto ao coração. Uma proposta de trabalho, ou 
de viagem, cobrará resposta rápida. 

Libra 23/09 a 22/10 
Um mergulho nos sentimentos tra-
rá respostas existenciais e iluminará 

mudanças. O dia será sujeito a atrasos e distra-
ções. Cheque a agenda e evite esquecimentos. 
Este será um bom momento para desenhar 
estratégias e expandir o trabalho. Elimine velhas 
angústias e invista no seu desenvolvimento.

Escorpião 23/10 a 21/11
Converse com amigos, amplie a 
participação social e some forças 
com seu grupo. O dia trará enten-

dimento nos relacionamentos e convites esti-
mulantes. Este será um bom momento para 
encerrar um projeto e iniciar outro. Saúde e 
família cobrarão atenção.

Sagitário 22/11 a 21/12
Mescla de sentimentos desper-
tará compaixão, sentimentos 

generosos, carinho e união envolverão a 
família e antigas relações. Este momento 
também será especial no trabalho, espere 
por popularidade e projeção. Algo maior se 
desenhará para o futuro.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Desfaça confusões nos relacio-
namentos com conversas fran-

cas e sensibilidade. Informações preciosas 
poderão chegar de maneira inesperada, 
ligue as antenas, descubra novidades e 
tendências. Este momento também será 
especial nos estudos. 

Aquário 22/1 a 19/2
Firme um negócio imobiliário, ou 
fique de olho numa oportunida-

de de crescimento financeiro. Com objetivo 
na sua área do dinheiro, o que parecia im-
possível poderá acontecer. Você poderá fazer 
acordos, finalizar processos do passado e 
renovar estruturas. 

Peixes 20/2 a 20/3
Oportunidades serão surpreen-
dentes no campo amoroso. Este 

será um lindo momento para movimentar 
a vida com novos projetos, estabilizar as fi-
nanças e brilhar no trabalho. Você também 
atrairá  novos relacionamentos e negócios.
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HORÓSCOPO
- GASTRONOMIA  -

Cenourinha de Chocolate

O Verdadeiro | Edição 1082

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

NovaCor NovaCor 
Liso Piso FoscoLiso Piso Fosco

TINTA LIDER NO 
SEGMENTO DE PISO

R$ 340,00
a vista

R$ 355,00
prazo

Indiferente Tonalidade

CHEGOU A HORA DE 
AMANSAR A FERA!

(19) 98225.4963
contato@tfoffice.com.br

www.tfoffice.com.br

Faça a sua declaração de 
Imposto de Renda com 

quem entende do assunto.

INGREDIENTES
• 1,05kg de BARRA DE CHOCOLATE ARCOR AO 
LEITE
• 200g de BARRA DE CHOCOLATE ARCOR 
BRANCO
• 550g de creme de leite
• 30 casquinhas de sorvete
• 4 xícaras (chá) de granulado laranja
• Corante verde para chocolate
 
MATERIAL
• Saco de confeitar
• Papel manteiga
 
MODO DE PREPARO
Para o recheio:
1. Corte em pedaços 550g da barra de CHOCO-
LATE AO LEITE ARCOR e, leve para derreter em 
banho maria ou no micro-ondas.
2. Adicione o creme de leite e misture bem, for-
mando uma ganache. Coloque em um saco de 
confeitar. Reserve.
 
Para a cobertura da casquinha:
3. Corte em pedaços o restante da barra de CHO-
COLATE AO LEITE ARCOR e leve para derreter em 
banho maria ou no micro-ondas.
4. Em uma bancada lisa, sem porosidade, bem 
limpa, preferencialmente de mármore ou inox; 
faça a temperagem do chocolate.
5. Prepare as casquinhas rolando pelo chocolate 
temperado e escorra o excesso. Em seguida, pol-
vilhe o granulado por cima e deixe secar em pé 
sobre uma travessa, com a ponta para cima.
 
Para a decoração:
6. Corte em pedaços a barra de CHOCOLATE 
BRANCO ARCOR e leve para derreter em banho 
maria ou no micro-ondas.
7. Em uma bancada lisa, sem porosidade, bem 
limpa, preferencialmente de mármore ou inox; 
faça a temperagem do chocolate.
8. Adicione o corante verde aos poucos até atingir 
a cor desejada.
9. Coloque o chocolate já colorido em um saco de 
confeitar e faça desenhos em formato de folhas 
sobre papel manteiga. Reserve.
 
Para a montagem:
10. Recheie as casquinhas, preenchendo com a 
ganache. Em seguida, decore com as folhas de 
chocolate.

email: 
francisco_martim@hotmail.com

19 99218.8629

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural



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

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.

Ofereço-me como acompanhante de 
idoso, período noturno, com experiên-
cia e referência comprovadas. Solan-
ge (19) 99220-8942

Aluga se chácara. 99613-1504

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

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

Tapete de sala semi novo 97125.6676 

Francisco Jardineiro - limpeza de lotes - 
99857.6196 

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

Ofereco-me como faxineira ou domés-
tica. 99827-8838, com Andressa
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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 - So-
lar do Campo - 150 Mts² - 40 Mil A Vista 
+76 Parcelas - Unidade G Quadra 05 
Contato: 19 99804-2403

Vendo casa bairro São Cristóvão II, 
contendo 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 
chácara no bairro Alambari próxima a 
cascata 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 quar-
tos, vaga coberta, 67m², na rua Luiz 
Razera (Jardim Elite, Piracicaba), pró-
ximo 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
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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

Descubra o Kumon.

MATEMÁTICA PORTUGUÊS INGLÊS

Matrículas abertas o ano todo.

Unidade Kumon Rio das Pedras

     (19) 99471-0013
Rua João Baptista de Aguiar, 447. Rio das Pedras
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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

- DE RIO DAS PEDRAS -

Sargento João Oliveira é 
pré-candidato a deputado estadual

O clima eleitoral para o plei-
to deste ano toma cada 
vez mais forma com a 

proximidade das eleições. A no-
vidade vinda de Rio das Pedras 
é a pré-candidatura de Sargento 
João Oliveira ao cargo de de-
putado estadual pelo partido 
União Brasil. O ex-militar deve 
fazer dobradinha com o corre-
ligionário Júnior Bozzella, atual 
Deputado Federal.

Decisão veio após a visita do 
atual Governador do Estado 
de São Paulo, Rodrigo Garcia, 
à Rio das Pedras, na sexta-fei-
ra (8). Na ocasião, o município 
foi contemplado com dois ca-
minhões pipa, duas retroesca-
vadeiras e uma patrulha agrí-
colaatravés do programa Nova 
Frota SP Não Para.

Durante a visita do Governa-
dor, o vice-prefeito Tutinho em 
conversa com Rodrigo Garcia, 

cobrou sobre pedido feito ao 
ainda governador João Do-
ria, sobre a implantação de dois 
poços artesianos; Garcia con-
firmou que o município já foi 
contemplado e em breve terá 
seu pedido atendido.

Antes de aceitar o desafio 
de se colocar à disposição para 
concorrer como deputado es-
tadual, Sargento João Olivei-
ra pediu as bênçãos de Dona 
Benedita Vaz de Oliveira, sua 
mãe de 90 anos. “Buscamos 
sempre o melhor para a nossa 
cidade e região. Os municípios 
dependem em muito do apoio 
de deputados estadual e fede-
ral para conseguir verbas que 
possibilitem melhorias. Quem 
está nos poderes Legislativo 
e Executivo sabe da dificulda-
de de manter contato com os 
parlamentares. Por isso é fun-
damental contar com alguém 

próximo. Assim, o eleitor deve 
avaliar bem e escolher candi-
datos que tenham vínculo com 
o município”, afirmou Sargen-
to João Oliveira, que pretende 
manter o foco em Rio das Pe-
dras e cidades da região.

“Fui candidato a vereador há 
dois anos e as pessoas que vo-
taram em mim, falaram que não 
deveria desistir porque seguia 
trabalhando pela cidade. Atra-
vés deste apoio, tivemos essa 
oportunidade no União Brasil, 
um convite conhecendo o nosso 
currículo”, apontou Oliveira.

Essa vai ser a segunda dispu-
ta eleitoral do Sargento Oliveira. 
Em 2020, quando disputou uma 
das nove cadeiras da Câmara de 
Rio das Pedras, obtendo uma 
votação expressiva. Desta vez, 
Oliveira aposta na sequência 
do trabalho que vem realizando 
para alcançar mais eleitores.

“As pessoas sabem aquilo 
que você já está fazendo ao lon-
go da vida dedicada ao trabalho 
sempre defendendo os interes-
ses de todos os cidadãos, sem 
qualquer distinção, e como mi-
litar sempre defendendo e ser-
vindo toda a comunidade. Pen-
so que essa é a melhor forma 
de conseguir voto, estar enga-
jado em uma causa e trabalho. 
A candidatura é nada mais do 
que consequência daquilo que 
você vem fazendo”, completou.

O pré-candidato disse sentir 
gratidão pelo apoio que vem 
recebendo das pessoas que 
tem dialogado sobre uma pos-
sível busca por vaga na Assem-
bleia Legislativa. Segundo ele, 
o incentivo tem servido como 
combustível para seguir com 
seus ideais.

“Depois que colocamos nos-
so nome como pré-candidato 

houve muitas manifestações de 
apoio e só tenho a agradecer 
essas pessoas. Que possamos 
fazer jus a essa manifestação, 
pois isso é importante para 
continuarmos trabalhando, lu-
tando e fazendo nossa parte”, 
finalizou João Oliveira.


