
Ano XXII  |  Edição 1083 Rio das Pedras-SP  |  21 de Abril de 2022  Distribuição Gratuita

Seu noticiário semanal
Verdadeiro

DESDE 1999

O
COMPROMISSO 

COM A VERDADE

(19) 3493-22873493.2287

- MINISTÉRIO PÚBLICO -

Justiça recomenda pela devolução 
de terrenos doados a igrejas e 

cancelamento de processo seletivo
A Promotoria de Jus-

tiça de Rio das Pe-
dras, do Ministério 

Público (MP) encaminhou 
à Prefeitura três recomen-
dações a respeito de pos-
síveis irregularidades. Na 
primeira, é orientada a 
anulação de contratos 
de concessão de direito 
de uso já firmados com 
dez igrejas e retome in-
tegralmente a posse dos 
terrenos. Na seguinte, 
é recomendado o can-
celamento de processo 
seletivo pelo qual foram 

contratados professores 
de forma temporária. E, 
por fim, fiscalização do 
loteamento clandestino 
Lapa, na zona rural de Rio 
das Pedras.

A respeito da doa-
ção dos terrenos para 
as igrejas, a Prefeitura 
informou que irá acatar 
a recomendação do MP. 
Porém, não respondeu 
quais medidas serão to-
madas a respeito das 
demais orientações emi-
tidas pelo promotor de 
Justiça Eduardo Pasqua.
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O Verdadeiro 

Justiça fiscaliza ações 
do Executivo

- EDITORIAL -

A Promotoria de Justiça 
do Ministério Público de 
Rio das Pedras apresentou 
uma série de recomendação 
à Administração Municipal 
para corrigir erros ou alertas 
quanto a possíveis irregula-
ridades cometidas.

A primeira delas já tinha 
sido alertada, questionada 
e debatida na Câmara de 
Vereadores: a concessão 
de terrenos pertencentes 
ao município para dez igre-
jas evangélicas. Em julho 
de 2021, os vereadores dis-
cutiram os projetos de lei 
apresentados pelo prefeito. 
Na ocasião, Vanessa Botam 
e Nabuco apresentaram um 
estudo apontando irregu-
laridades, como a falta de 
critérios e a não concor-
rência pública para que se 
realizassem tais concessões. 
Ambos foram votos venci-
dos e o projeto passou com 
a aprovação dos demais par-
lamentares.

Quanto aos processos 
seletivos, realizados regu-
larmente pela Prefeitura, 
fica evidente a necessidade 
da execução de concurso 
público para contratação 
de professores. A medida, 
agora, coloca em risco o 
planejamento do ano leti-

vo e ensino de estudantes 
da Rede Municipal. Além 
disso, prejudica aos profis-
sionais da educação que se 
empenharam para passar 
em um processo seletivo 
condenado e que o prefei-
to tinha sido alertado por 
seu próprio Departamento 
Jurídico. E o planejamento 
familiar desses professores, 
que organizaram seu ano 
financeiro em cima do ren-
dimento que teriam?

Por fim, o loteamento 
clandestino Lapa tem sido 
objeto de questionamentos 
há muito tempo pela Jus-
tiça. Avisos foram dados, 
mas pouco feito. A falta de 
fiscalização, além de preju-
dicar o meio ambiente, traz 
grandes prejuízos a famílias 
que juntaram suas econo-
mias para construir a tão 
sonhada casa própria sobre 
terreno irregular e vê seus 
sonhos correndo risco de 
demolição.

Ao Judiciário – assim 
como ao Legislativo – cabe 
fiscalizar e garantir a lisura e 
imparcialidade das ações do 
Executivo, que deveriam ter 
como norte o bem comum. 
Infelizmente, quem sempre 
paga a conta de tais ações 
conflituosas é a população.

- MINISTÉRIO PÚBLICO -

Justiça recomenda devolução de terrenos 
concedidos a igrejas pela Prefeitura

A Promotoria de Justiça 
de Rio das Pedras, do 
Ministério Público (MP) 

encaminhou à Prefeitura a reco-
mendação administrativa para 
que anule contratos de conces-
são de direito de uso já firmados 
com dez igrejas e retome inte-
gralmente a posse dos terrenos. 
O MP alerta ainda que o não 
atendimento poderá acarretar 
em ação civil pública contra o 
prefeito Marcos Buzetto.

Os projetos, de autoria do 
Executivo, foram votados e 
aprovados pela Câmara com 
votos contrários apenas dos 
vereadores Nabuco e Vanessa 
Botam, enquanto que os edis 
Professor Geraldo, Joaquim 
Afonso, Nivaldo do Depósito, 
Zé do Paulo, Max Prestes e Bé 
Cecote votaram a favor.

A medida foi tomada após re-
presentação ter sido protocola-
da junto a Promotoria relatando 
os fatos. No texto, o promotor 
de justiça Eduardo Pasqua cita a 
denúncia: “como é de conheci-
mento público, o prefeito muni-
cipal de Rio das Pedras é evan-
gélico e sua base eleitoral é na 
sua maioria evangélica”.

Os dez terrenos foram doa-
dos para as igrejas Pentecostal 
Monte das Oliveiras – Só o Mila-
gre, Evangélica Assembleia de 
Deus de Indaiatuba, Evangélica 
Filhos do Rei, Pentecostal Ebe-
nezer Fiel é Deus, Evangélica 
Sementes da Fé, Nossa Aliança 
de Rio das Pedras, Assembleia 
dos Remidos do Senhor – Mi-
nistério Pentecostal, Evangélica 
Assembleia de Deus Bom Pas-
tor, Evangélica Ministério Amor 
e Graça, Assembleia de Deus – 
Ministério Palavra Viva.

Na recomendação, a Pro-
motoria cita as constituições 
Federal e do Estado a respei-
to das regras de licitação de 
modo que assegure igualdade 
de condições a todos os con-
correntes e interessados em 
assumir a responsabilidade 
pelas áreas. Tal processo, de 
acordo com o MP, deveria ter 
sido feito por meio de licitação. 
“Concessão de direito real de 
uso se relaciona a programas 

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

habitacionais e de regulariza-
ção fundiária de interesse so-
cial”, diz Dr. Eduardo Pasqua.

Segundo o MP, as autori-
zações legislativas beneficiam 
instituições religiosas determi-
nadas e questiona: “qual seria a 
contrapartida para o Município 
e seus munícipes? Num Estado 
laico, qual seria a utilidade pú-
blica da construção de igrejas 
evangélicas e ainda, com a ex-
clusão das demais confissões 
de fé?” e completa perguntan-
do qual o motivo as dez igrejas 
evangélicas beneficiadas têm 
mais aptidão para atender às 
necessidades do Município.

Questionada, a Prefeitura 
informou ter sido notificada da 
recomendação e que irá acatar 
as decisões do Ministério Públi-

co. De acordo com o Executivo, 
as igrejas não foram notificadas 
oficialmente, mas de maneira 
verbal já foram avisadas a res-
peito da recomendação.

A Administração Municipal 
informou ainda que o critério 
adotado para a escolha das igre-
jas que receberiam os terrenos 
é que deveriam existir por um 
prazo mínimo na cidade e terem 
desenvolvido trabalhos relevan-
tes junto à sociedade, sem espe-
cificar quais seriam eles.

A Prefeitura não informou se 
alguma igreja já havia iniciado 
construções ou se iria ressarcir 
alguma igreja caso a construção 
tivesse sido iniciada. Também 
não há definição do que será fei-
to com os terrenos que seriam 
doados para as dez igrejas.
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- LUIZ TARANTINI -

Novela mexicana

O
lá alvinegros apostólicos romanos, 
sejam todos bem vindos ao nosso 
espaço semanal, sempre com as opi-

niões de todos com mesmo peso e impor-
tância. Aqui a democracia é a tônica e nunca 
fomos ou seremos reféns de influências, seja 
essa financeira ou de favores. Após seis anos 
de nada, o XV de Piracicaba gira em torno de 
especulações, hora por conta da aprovação 
da SAF pelo conselho do clube, pelo nome 
do próximo diretor de futebol e quem estará 
com ele na nova jornada e como será o futuro 
do clube com as decisões a serem tomadas.

Em primeiro lugar, como bom “corneta” 
que sou, tenho um pé atrás com varias situa-
ções que estão ao meu modo de ver interli-

gadas. Já consigo visualizar uma estratégia 
muito bem desenhada por sinal, já visando 
às próximas eleições do clube, e não seria 
para mim nenhuma surpresa caso se con-
cretizem. Vamos lá explicar o que minha in-
tuição grita em meu pensamento: 1-O con-
selho faz votação “em tempo recorde” para 
aprovação da mudança do estatuto em 
aprovação a SAF. 2- O recuo de pessoas do 
clube nesta reta final de mandato, deixando 
claro que melhor dar um passo para trás, 
para poder dar dois para frente no futuro, 
3- A demora em acertar o nome do novo 
diretor de futebol e sua equipe com “muitas 
opções” caseiras e já indicadas diretamen-
te ao presidente e seu vice, 4- O temor em 
tomar atitudes com medo de represálias de 
grupo de torcedores, e para finalizar o que 
mais me incomoda: 5- Qual seria o nome do 
próximo candidato a presidência do clube, 
visto que Rodolfo e Arnaldo já dão mostras 
claras que não pretendem continuar a fren-
te do Nhô-Quim, ai entra todos esses itens 
para apavorar e encher de temor quem en-
tende só um pouquinho de como funciona 
a política de sucessão do XV de Piracicaba. 
Tomara que esteja “muito errado”, mas pre-
vejo tempos difíceis mais uma vez!

Falando diretamente do futebol profis-
sional do clube, algumas notícias chamam 
a atenção: Lucio Flavio na seleção do cam-
peonato, não é querer desmerecer, mas o 
que isso trás de orgulho para o torcedor? 
Para mim só mais lembranças ruins na 
verdade. A divulgação do nome de José 
Antônio Bressan, ou somente “Totó” Bres-
san, que esteve como gerente de futebol 
no Pouso Alegre de MG na última tempo-
rada, que viria junto com Paulo Roberto 
em um “pacote fechado” para o projeto do 
acesso em 2023, fazendo a base na copa 
paulista e formando um elenco forte para 
a próxima temporada seria o “sonho” de 
qualquer torcedor do XV, a única dúvida 
que fica é: teria mesmo Paulo Roberto a 
continuidade em seu trabalho após as elei-
ções, com a situação aqui já dscrita?

Sem querer diminuir ou colocar em du-
vida o trabalho de Bressan em um possível 
acerto eu afirmo, acredito que temos no-
mes aqui em Piracicaba, com competência, 
elo sentimental e profissional com o clube 
e a cidade que poderiam além de serem 
mais “baratos” aos cofres do clube, desem-
penhar as mesmas funções e conseguir dar 
explicações “cara a cara” com torcedores 

por serem conhecidos e frequentarem os 
locais comuns a todos na cidade. Chega de 
estrangeiros “caros” e sem nenhuma iden-
tificação com o clube, cidade e torcedor.

Quase todos os “craques” contratados 
pela antiga diretoria de futebol já deixaram 
o clube, ou tiveram contratos reincididos ou 
finalizaram os vínculos e não foram renova-
dos e aqueles “menos ruins” aumentaram 
o tempo de contrato e forma emprestados 
para times da série D e C do Brasileiro. Por 
aqui ficaram o “selecionável” Lucio Flávio 
que está em tratamento do departamento 
médico e provavelmente fará uma cirurgia 
no joelho, enquanto estiver tratando fica 
com vinculo com o clube, o restante são 
garotos recém promovidos da base (os que 
não conseguiram ser negociados sem ga-
nhos reais ao clube como sempre), e os que 
ainda vão ser promovidos.

Vamos aguardar as próximas cenas e 
capítulos dessa história que com certeza 
daria uma ótima novela mexicana, cheia de 
planos do mal, mocinhos, donzelas e figu-
rantes sem nenhuma qualidade.

Força XV DE PIRACICABA, “As pes-
soas passam, mas você velho senhor, tu és 
IMORTAL”.
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- CHOPP OU CAFÉ? -

Por mais uma semana, água chega 
suja às casas rio-pedrenses

Clube de Campo
de Rio das Pedras

Um lugar Um lugar 
ideal para ideal para 
curtir com curtir com 
a família e a família e 

amigosamigos
Ligue na secretaria do clube 

e saiba mais: (19) 3493.2343

A rotina do rio-pedren-
se em conviver com a 
água barrenta saindo 

pelas torneiras. Na manhã 
desta quarta-feira (20), foram 
inúmeros os relatos de mora-
dores enviando fotos e vídeos 
para o WhatsApp do jornal O 
Verdadeiro. Entre os bairros 
que apresentaram água quase 
preta foram São Cristóvão, 
Bom Jardim e Dona Rosina.

No bairro Vitório Cezari-
no (Sem Terra), o morador 
Nivaldo Dias Pereira filmou 
a água preta saindo pela tor-
neira do tanquinho e pia do 
banheiro. Desavisada, sua 
esposa colocou lençóis bran-
cos para lavar, que saíram 
marrons da máquina.

“A água estava saindo um 
barro, nem água não era. 
Não tem condições de usar 
uma água dessas na cozinha. 
Além de pagar água da rua, 
eu tenho que comprar água 
para usar na cozinha. É um 
absurdo uma coisa dessas, 
uma falta de respeito com a 
população”, afirmou Nivaldo 
Dias Pereira, dizendo ainda 
não ser o único morador do 
bairro com esse problema.

De acordo com o morador, 
o problema da água suja tem 
sido frequente. “Hoje a água 
não estava suja, estava puro 
barro. Vai usar uma água 
dessas na cozinha, lavar uma 
louça, fazer almoço ou café 
como? Abri a torneira (do 
banheiro) para lavar o rosto e 
olha a situação que está essa 
água (mostra a água marrom 
na pia). Como é que vai lavar 
o rosto com essa água, esco-
var a boca? Não tem condi-
ções”, completou.

A sobrinha de Nivaldo que 
mora no bairro Luiz Massud 
Coury, Simone Martim, tam-
bém gravou um vídeo na pia 
da cozinha de sua residência 
com uma xícara branca para 
pegar água e fala em tom 

irônico: “saindo cafezinho da 
torneira”.

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) pu-
blicou em suas redes sociais 
nota informando que “de-
vido a troca e manutenção 
da rede de distribuição que 
estamos realizando, a água 
pode apresentar cor alte-
rada em alguns pontos da 
cidade”. Questionada, a au-
tarquia não informou quais 
seriam esses pontos onde es-
tariam ocorrendo tais manu-
tenções ou troca na rede de 
distribuição.

Na última semana, O Ver-
dadeiro publicou matéria 
também a respeito da cor da 
água. A comparação feita pe-
los moradores foi com uma 
caneca de chopp.



Áries 21/3 a 20/4 
Ser fiel às suas ideias não 
significará, necessariamente, 

rejeitar o pensamento alheio. Saiba ou-
vir e respeitar o que os outros têm a 
lhe dizer, e assim todos sairão ganhan-
do. Evolua com as diferenças.

Touro 21/4 a 20/5
Um novo ciclo começará 
para você agora, onde no-

vos planos poderão surgir com mais 
força e confiança. Olhe para si com 
afeto e acolhimento, acreditando no 
poder da renovação. Invista nos seus 
sonhos.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Você tenderá a desfrutar de 
uma maior tranquilidade, 

mesmo tendo que enfrentar eventuais 
desafios ao longo do dia. Encare os 
contratempos com otimismo para po-
der atravessá-los com mais leveza.

Câncer 21/6 a 22/7
É provável que você se per-
ceba mais receptivo ao lon-

go do dia, e por isso poderá notar e 
acolher com maior facilidade as fragi-
lidades daqueles que estiverem ao seu 
lado. Cuidar do outro é cuidar de si.

Leão 23/7 a 22/8
Para alcançar ou manter 
uma posição de destaque e 

reconhecimento profissional mereci-
da, é preciso além de muito trabalho 
e dedicação, uma busca incansável 
por conhecimento. Mantenha sua 
caminhada.

Virgem 23/8 a 22/9
Talvez sua postura se mostre 
mais resistente, e você se 

sinta fechado para novas ideias. Preser-
ve suas opiniões sem causar conflitos 
com quem estiver ao seu lado. Liberda-
de e respeito caminham juntos.

Libra 23/09 a 22/10 
Você tem sido mobilizado a uma 
profunda entrega emocional no 

trabalho, rotina e saúde. Está aprendendo a 
conexão entre as realidades materiais e as 
mais sutis. Isto lhe facilita agora enxergar 
para além do plano material.

Escorpião 23/10 a 21/11
Seus pensamentos tem lhe trazi-
do profunda entrega à sua pró-

pria essência. Esse estimulo a viver com mais 
alegria e aventura lhe fortalece e lhe estimula 
a se relacionar mais com os semelhantes. 

Sagitário 22/11 a 21/12
Suas energias emocionais tem 
sido mobilizadas por seu esfor-

ço próprio. Está mais sensível, acolhedor 
e introspectivo. Também está escutando 
mais suas necessidades pessoais e sonhos. 
Tudo isso lhe mobiliza forças para traba-
lhar e se construir na vida.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Muita fluidez no campo 
mental. Suas ideias tem se 

tornado mais fluidas, espiritualizadas, 
intuitivas e sua capacidade de apreen-
der conceitos aumentada. Tudo isso lhe 
fortalece em sua capacidade de valori-
zar sua essência.

Aquário 22/1 a 19/2
Você tem sido mobilizado em 
níveis profundos no senso de 

valor próprio. Tem sido levado a buscar va-
lores mais espirituais, assim como tem tido 
a oportunidade de usar o próprio magne-
tismo em favor do ganhos materiais.

Peixes 20/2 a 20/3
Seu modo de vida lhe mo-
biliza profundamente suas 

naturais qualidades de espirituali-
dade, senso artístico, caridade, amor 
incondicional e vibração magnética 
forte. Tudo isso agora lhe facilita en-
xergar a vida com mais valor. 
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HORÓSCOPO

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105

- GASTRONOMIA  -

Ragu de músculo 
com penne

O Verdadeiro | Edição 1083

Rua Prudente de Moraes, 426, Centro, Rio das Pedras

Faça seu orçamento 
pelo        99973.0345

Fones: Fones: (19) (19) 3493.4122 3493.4122 
ou 3493.1035ou 3493.1035

@politintas1       @tintaspoli

Aceitamos o cartão 
008Cards da Prefeitura

MASSA CORRIDA R$ 37,90
GRAFIATO R$ 41,90

TEXTURA LISA HIDRO R$ 56,00
GRANFINO R$ 56,00
SELADOR R$ 56,00

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 fio de azeite de oliva
• 450 g de cebola fatiada em meias-luas
• 4 dentes de alho espremidos
• 2 folhas de louro
• 1 kg de músculo em cubos médios
• 1 colher (sopa) de vinagre balsâmi-
co
• ½ de xícara (chá) de shoyu
• ½ colher (sopa) de pimenta-caiena
• 400 g de tomates sem sementes em 
cubos
• 100 ml de água
• Sal a gosto
• 500 g de penne cozido e escorrido
• Orégano fresco a gosto

Modo de preparo
Aqueça o azeite na panela de pressão 
em fogo médio.
Junte a cebola, o alho e o louro e re-
fogue por 5 minutos ou até a cebola 
murchar.
Adicione o músculo, o vinagre, o 
shoyu e a pimenta e aumente o fogo.
Tampe a panela e cozinhe por 20 mi-
nutos após pegar pressão.
Libere a pressão para abrir a panela, 
incorpore o tomate e a água e tampe 
novamente.
Leve ao fogo médio e cozinhe por 
mais 20 minutos após pegar pressão.
Retire a pressão para abrir a panela 
e mexa com uma colher até a carne 
desfiar.
Ajuste o sal, incorpore o macarrão e 
sirva salpicado com orégano a gosto.
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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

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

ANUNCIE NO JORNAL 
DA NOSSA CIDADE

SUA EMPRESA EM DESTAQUE

LIGUE    (19) 99825.0105

SIGA-NOS NO

@jornaloverdadeiro

VerdadeiroO
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- ATUAÇÃO DA JUSTIÇA -

MP orienta pela anulação de 
processo seletivo de professores

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

A Promotoria de Justi-
ça de Rio das Pedras 
apresentou à Prefei-

tura uma recomendação pela 
anulação de todos os proces-
sos seletivos realizados e dis-
pensa dos profissionais con-
tratados pelos procedimentos, 
vistos como irregulares. O não 
atendimento da orientação 
pode resultar em ajuizamento 
de ação civil pública contra o 
prefeito Marcos Buzetto.

De acordo com o despa-
cho do promotor de Justiça, 
Eduardo Pasqua, foi levado 
em consideração o regime 
para contratação temporá-
ria, a lei municipal que re-
gulamenta tais contratações 
e a rapidez com que o edi-
tal foi publicado, tão logo 
o atual prefeito assumiu a 
Administração Municipal. 
“Não constou nenhuma 
motivação ou concreta de-
monstração da necessidade 
temporária de excepcional 
interesse público que jus-
tificaria a contratação por 

tempo determinado.”
Na redação, o promotor 

destaca que o próprio pre-
feito revelou que a contra-
tação temporária de profes-
sores é prática ordinária e 
corriqueira, não excepcio-
nal, ao afirmar que antes da 
gestão atual, foram contrata-
dos professores pelo proces-
so seletivo para o ano letivo 
aproximadamente desde o 
ano de 2010, quando o atual 
alcaide estava em seu segun-
do mandato.

Pasqua afirma que a con-
tratação temporária pelo re-
gime celetista é inconstitu-
cional. “A irregularidade da 
contratação temporária pelo 
regime celetista foi inclusi-
ve detectada pela Procura-
doria do Município, que en-
tão recomendou ao prefeito, 
no dia 22 de janeiro de 2021, 
a retificação do edital. A re-
comendação, contudo, não 
foi acatada pelo alcaide, que 
levou a diante o processo 
seletivo.”

Embora a legislação mu-
nicipal ofereça respaldo 
para a forma com que o 
edital do processo seletivo 
tenha sido elaborado, o des-
pacho do promotor de Justi-
ça Eduardo Pasqua destaca 
que a lei municipal apresen-
ta pontos que contradizem 
a Constituição Federal e 
Constituição Estadual.

O regime jurídico próprio 
e diferenciado não garante 
aos servidores temporários 
os direitos determinados 
pela Consolidação das Leis 
de Trabalho. De mesmo 
modo, os servidores tempo-
rários não estão sujeitos ao 
regime jurídico dos servido-
res efetivos, contratados por 
meio de concurso público e 
detentores de estabilidade.

Assim, a recomendação 
dada é para que a Prefeitu-

ra não realize a contratação 
temporária de professores 
ou outros servidores sem 
a devida demonstração da 
necessidade temporária de 
excepcional interesse públi-
co, bem como se abstenha 
de realizar a contratação 
temporária pelo regime ce-
letista. Recomenda ainda 
que sejam anulados todos 
os processos seletivos ou de 
admissão de pessoal que es-
tejam em trâmite ou vigentes 
para contratação temporária 
de professores ou outros 
servidores.

Questionado, o Departa-
mento de Comunicação não 
respondeu o motivo de a 
Prefeitura adotar o proces-
so seletivo para a contrata-
ção de professores e se será 
feito concurso. Também não 
informou se os processos 
seletivos serão anulados e, 
caso seja feito, o que será 
feito para recompor o qua-
dro de servidores que serão 
dispensados em função da 
recomendação, em especial 
no caso dos professores.

Loteamento Lapa
Em outra recomendação, 

o Ministério Público orienta 
a Prefeitura para que fisca-
lize e controle o loteamento 
clandestino Lapa, na zona 
rural de Rio das Pedras, 
de modo a impedir novas 
construções, desmatamen-
to e degradação ambiental, 
além de embargar obras e 
demolir construções caso 
necessário.

O despacho do promotor 
Eduardo Pasqua considera 
ainda a omissão do prefeito e 
dos respectivos agentes pú-
blicos municipais em promo-
ver a fiscalização e controle 
da ocupação de solo, o que 
pode caracterizar crime de 
improbidade administrativa.


