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O Município de Salti-
nho celebrou 30 anos 
nesta quinta-feira 

(19). A programação come-
çou os Jogos dos Trabalhado-
res, seguiu com apresentação 
da Orquestra de Viola Caipira 
de Piracicaba e o retorno do 
rodeio após mais de dez anos. 
Segundo os organizadores, 
a Festa do Peão contou com 
mais de 20 mil presentes nos 
três dias do evento.

Já no domingo (15), a 
Praça Central de Saltinho 
recebeu o I Encontro de 
Carros Antigos de Salti-
nho, evento que também 

contou com grande pre-
sença de público.

E a programação de 
eventos continua. Para o 
sábado, dia 21 de maio, está 
programada a Missa em 
Celebração ao Aniversário 
de Saltinho, na Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, 
a partir das 19h.

No dia 22 de maio (do-
mingo), a Praça Central 
será palco da Festa Alegria 
na Praça! Com brinquedos, 
trenzinho e a apresentação 
dos profissionais da Encan-
to Produções e Eventos, das 
14h às 17h.
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Saltinho comemora 30 anos com 
extensa programação de eventos

- ANVERSÁRIO -

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 360m² no Condomínio Vivendas de Java R$ 115.000,00

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

Salão Comercial Centro (próximo a Rodoviária) - 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$ 480.000,00

O Município de Sal-
tinho celebrou 30 
anos nesta quinta-

-feira (19). Considerando o 
relaxamento das diretrizes 
dos protocolos de prevenção 
à Covid-19, a Prefeitura de 
Saltinho promoveu uma pro-
gramação variada de eventos 
em alusão à data, para toda 
a família. 

A programação começou 
no dia 1º de maio, domingo, 
com atividades no Ginásio 
Municipal Mário Bernardi-
no e no Estádio Municipal 
Vicente Marino, e contaram 
com disputas de modalida-
des como o futebol, vôlei 
misto e torneio de truco.

No dia 7 de maio (sábado), 
a atração ficou por conta da 
apresentação da Orquestra 
de Viola Caipira de Piracica-
ba, na Praça Central. 

Nos dias 12, 13 e 14 de 
maio, o retorno de um evento 
após mais de dez anos. O 
Rodeio de Saltinho trouxe os 
shows de Israel & Rodolffo, 
Marcos & Belutti e Diego 
& Victor Hugo. Segundo os 
organizadores, os eventos 
contaram com mais de 20 
mil presentes nos três dias 
do evento. Na sexta-feira, 
o Município bateu todos os 
recordes de arrecadação de 
alimentos, que foram troca-
dos pelos ingressos, eviden-
ciando o caráter solidário 
das atividades.

Já no domingo (15), a Pra-
ça Central de Saltinho rece-
beu o I Encontro de Carros 
Antigos de Saltinho, evento 
que também contou com 
grande presença de público.

E a programação de even-
tos continua. Para o sábado, 
dia 21 de maio, está progra-
mada a Missa em Celebra-

ção ao Aniversário de Sal-
tinho, na Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, a partir 
das 19h.

No dia 22 de maio (domin-
go), a Praça Central será pal-
co da Festa Alegria na Praça! 
Com brinquedos, trenzinho e 
a apresentação dos profissio-
nais da Encanto Produções 
e Eventos, das 14h às 17h. 
Mais um evento para toda 
a família.

De acordo com o prefeito 
Helinho Bernardino, a par-
ticipação da população evi-
dencia o anseio da população 
em participar das atividades 
presenciais, suspensas por 
mais de dois anos em virtude 
dos protocolos de prevenção 
ao coronavírus.

O prefeito também des-
taca o acolhimento do sal-
tinhense aos moradores de 
outros municípios que pres-
tigiaram os eventos, assim 
como a ausência de ocorrên-
cias policiais, fato alcançado 
pelo trabalho ostensivo da 
Polícia Militar, assim como 
pelo fato de a cidade ser 
totalmente monitorada por 
câmeras de segurança.  É im-
portante salientar que a cida-

de é totalmente monitorada 
por câmeras de segurança, 
proporcionando segurança e 
tranquilidade a todos.

Ato Cívico nas escolas
Na quarta-feira (18), o pre-

feito Helinho Bernardino, 
acompanhado do vice-pre-
feito Evandro Pereira e do 
diretor do Departamento de 
Educação e Desenvolvimen-
to Social, professor Amarildo 
Rodrigues foi às quatro Es-
colas da Rede Municipal de 
Ensino prestigiar o ato cívico 
em homenagem aos 30 anos 
de Saltinho.

Na ocasião, o prefeito tam-
bém realizou a entrega sim-
bólica dos kits de uniformes 
para os alunos, auxiliado pe-
las diretoras e coordenado-
ras das Escolas. O kit contém 
um agasalho, calça e duas 
camisetas, além de shorts 
e shorts saia e deverá ser 
entregue aos alunos a partir 
da semana que vem.

O ato cívico nas Escolas 
marca a retomada das ati-
vidades comemorativas nas 
Unidades de Ensino, após 
as restrições impostas pela 
pandemia do coronavírus.
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Compre pelo site 
moveissonia.com.br
10% de desconto na 
primeira compra

Tudo em móveis para sua casa 
e linha de cama, mesa e banho

Mesa Gamer e Escritório preto Mesa Gamer e Escritório preto 
fosco/ vermelho fosco/ vermelho 5x R$ 35,985x R$ 35,98

10% de desconto 
na primeira compra
Frete grátis nas 
compras acima 
de R$ 250,00

Compre pelo site 
www.moveissonia.com.br

Rodeio de Saltinho reúne 
mais de 20 mil pessoas

- ANIVERSÁRIO -

A Prefeitura de Saltinho 
promoveu uma gran-
de Festa do Peão para 

comemorar os 30 anos de 
emancipação político-admi-
nistrativa em maio. O recinto 
ficou cheio em todos os dias, 
especialmente na sexta-feira 
(13), em noite com os ingres-
sos trocados por um quilo de 
alimento não perecíveis. De 
acordo com a organização, 
mais de 7 mil pessoas pas-
saram pelo rodeio neste dia. 
Além das montarias em touro, 
o show da dupla Marcos e Be-
luttia animou o público.

Na abertura do evento, Is-
rael e Rodolffo já tinham feito 
grande apresentação. Já no 
encerramento, nem a chuva 
impediu o público de curtir 
Diego e Victor Hugo, com os 
sucessos que levaram a dupla 
entre as mais tocadas do mo-
mento. Em todos os dias, após 
os shows principais, ocorre-
ram o tradicional bailão e Boa-
te VIP, com as apresentações 
ao vivo de O James, DJ Déh, 
Leandro e Rafael, Grupo Iaê 
e DJ Palila.

“Foi um evento especial, 
promover uma festa do peão 
depois de mais de dez anos e 
após a pandemia. É um mo-
mento de festa para a popu-
lação da cidade e de toda a 
região”, disse o prefeito de 
Saltinho, Helinho Bernardino, 
na noite de abertura.

Os patrocinadores do even-
to promovido pela Prefeitura 
de Saltinho em comemoração 
ao aniversário de 30 anos de 
emancipação da cidade tam-
bém se mostraram satisfeitos 
em auxiliar na realização do 
rodeio. “A importância de uma 
festa dessa em nossa cidade é 
para mostrar que é possível ter 
alegria e harmonia com muita 
qualidade. Saltinho hoje, com 
o nosso prefeito Helinho, está 
mostrando a diferença entre 
você fazer e fazer bem feito. 

Nós da Agrobill temos o prazer 
de mostrar que a cidade pode 
ser pequena, mas podemos 
atender ao Brasil inteiro com 
ótimas empresas, ótimas pes-
soas e uma ótima Prefeitura. 
É um prazer estar aqui par-
ticipando como patrocinador 
oficial, porque eu amo minha 
cidade, amo o que eu faço e 
amo Saltinho”, declarou Glau-
co Bill, presidente da Agrobill.

Políticos da região também 
prestigiaram a abertura do 
rodeio. O deputado estadual 
Rafa Zimbaldi (Cidadania) es-
teve em Saltinho e comentou 
a retomada de eventos no pe-
ríodo pós-pandemia. “É uma 
alegria muito grande, depois 
de dois anos de pandemia, 
agora podendo viver um mo-
mento cultural, trazendo uma 
oportunidade para a cidade. 
Além da parte cultural, geran-
do empregos, gerando econo-
mia. Para mim é uma alegria, 
enquanto deputado estadual, 
poder representar toda a nossa 
região em Saltinho. Parabéns 
ao nosso prefeito Helinho.”

A vereadora rio-pedrense 

Vanessa Botam parabenizou 
Saltinho e seu prefeito pela 
promoção da festa: “São 30 
anos de emancipação dessa 

querida cidade. Eu quero de-
sejar parabéns ao prefeito He-
linho por estar realizando essa 
festa para a sua população. 

Parabéns prefeito, parabéns 
população de Saltinho, que 
todos tenham uma ótima fes-
ta”, enalteceu a parlamentar.
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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

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

Vinicius Marchese, presi-
dente licenciado do Conse-
lho Regional de Engenharia 
e Agronomia do estado de 
São Paulo - Crea-SP, anun-
ciou nesta quarta-feira (18) 
a pré-candidatura a depu-
tado federal pelo estado de 
São Paulo. Natural de Mogi 
Guaçu e morador da cidade 
de Mogi Mirim, Vinicius é 
engenheiro e tem como ob-
jetivo ajudar os municípios 
a buscar por bons projetos 
para solucionar problemas.

“Mudança”, essa é a 
palavra de ordem que vai 
ser empenhada por Vini-
cius durante seu mandato 
para defender a melhora 
da qualidade de vida da 
população em todo o esta-
do. Ao longo dos 17 anos 
em que atua no sistema 
Confea/Crea, o pré-candi-
dato percorreu todo o es-
tado e percebeu que todas 
as questões, que trariam 
melhoria na qualidade de 
vida das pessoas, depen-
diam diretamente da polí-
tica para serem realizadas. 
“Nesse momento, estou ro-
dando o estado para co-

Esalq alerta para risco de 
geada até o próximo dia 20

- FRIO -

C
onforme boletim do Siste-
ma Tempocampo, da Es-
cola Superior de Agricul-

tura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), 
uma massa de ar frio se estabe-
leceu no Centro-Sul, diminuindo 
as temperaturas e gerando risco 
de geada para a região. Segundo 
dados do sistema Tempocampo, 
até o dia 20 de maio as tempera-
turas mínimas deverão variar de 
1 a 8ºC, para boa parte da região, 
o que irá gerar condições de gea-
das de intensidade fraca a alta. 
Em geral, temperaturas entre 3 e 
7ºC medidas à 2 m da superfície 
indicam geadas de intensidade 
fraca. Temperaturas entre 1 e 3ºC 
indicam geadas com intensidade 
moderada, podendo causar da-
nos significativos às lavouras. Já 
temperaturas menores que 1ºC, 
indicam geadas de alta intensi-
dade, o que gera danos gerais às 
lavouras, em grandes áreas. 

Vale ressaltar que geadas de 
intensidade fraca a modera-
do, as áreas com possibilidade 
de danos mais expressivos são 
as baixadas e talhões com ca-
naviais em início do desenvol-
vimento. Ademais, as geadas 
ocorrem apenas sob condições 
de céu limpo (noturno), umida-

de relativa baixa e ventos fracos.
Os dados do Sistema Tem-

pocampo corroboram com os 
dados do Instituto Agronômico 
(IAC), da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo.

Os termômetros na região 
de Piracicaba  chegaram a 0,6ºC 
na madrugada desta quinta-feira 
(19) com a massa polar que atin-
ge todo o país. A temperatura 
foi registrada em Cordeirópolis 
(SP), a menor atingida entre as 
cidades da região monitoradas.

A onda de frio era prevista 
pelo Climatempo como uma das 
mais intensas do ano. Foram di-
retamente impactados todos os 
estados do Centro-Sul do Brasil.

Nesta madrugada, todas as 
cidades da região monitoradas 
pelo IAC tiveram temperaturas 
menores que 8ºC. 

Além de Cordeirópolis: 0,6ºC, 
Saltinho: 2,2ºC, Limeira: 3,1ºC, 
Rio das Pedras: 3,9ºC e Piraci-
caba com 4,4ºC. As temperatu-
ras mais elevadas ficaram com 
Nova Odessa: 6,9ºC, Charquea-
da: 7ºC e São Pedro: 7,9ºC.  

Segundo a pesquisadora do 
IAC, Angelica Prela Pantano, as 
temperaturas devem se manter 
abaixo dos 7º C nas cidades da 
região de Piracicaba, pelo me-
nos até sexta-feira (20). Porém, 
a sensação térmica pode dar im-
pressão de temperaturas ainda 
mais baixas.

Uma onda de frio tão intensa 
em maio não é comum, no en-
tanto, não são inéditas, segundo 
a pesquisadora. “Isso pode ocor-
rer devido à entrada e passagem 
de massa polar que, de acordo 
com a intensidade, pode alcan-
çar áreas maiores.”

Vinicius Marchese 
anuncia pré-candidatura 

a deputado federal
Um dos principais objetivos é ajudar os municípios 
a encontrar soluções para solucionar os problemas

nhecer a realidade local 
das nossas cidades que 
vão além da minha área 
de atuação. E tem muito 
a ser feito”. 

Vinicius Marchese, que 
se filiou ao Partido So-
cial Democrático – PSD, 
quer conectar pessoas e 
usar essa rede como com-
bustível para impulsionar 
as mudanças necessárias 
para o desenvolvimento 
de trabalhos em dife-
rentes frentes, desde in-
fraestrutura a programas 
sociais, trazendo assim 
soluções para os proble-
mas dos paulistas. 
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- LUIZ TARANTINI -

- PROJETO DE LEI -

Caminho árduo

Deputado Rogério Nogueira propõe isenção de pedágio 
a moradores de cidades pequenas que possuam praças

O
lá alvinegros apostólicos 
romanos, sejam todos 
bem vindos sempre ao 

nosso espaço semanal livre de 
amarras e com a liberdade de 
expressão como a única meta. As 
opiniões colocadas e discutidas 
sempre com a verdade acima 
de tudo.

O Nhô-Quim começa a to-
mar forma para a copa paulista 
que começa dia 03/07, Douglas 
Pimenta, Cléber Gaúcho e Ro-
naldo Guiaro sobe o olhar de 
Arnaldo Bortoleto já começa-
ram a apresentar os primeiros 
nomes para a composição do 
elenco para esta competição do 

segundo semestre.
Após mais um fiasco, a refor-

mulação se fez necessária e com 
novas idéias, novos planejamen-
tos e principalmente novas pes-
soas inicia-se tudo do zero. Estou 
vendo algumas pessoas já iniciar 
as críticas ao trabalho que ainda 
nem começou, sendo e=que es-
tes mesmos viviam elogiando e 
achando desculpas para o traba-
lho da antiga gestão do futebol 
profissional, estranho né?

No início da temporada, quan-
do então apresentado o executi-
vo de futebol Marco Gama e o 
treinador Luciano Dias, fizemos 
questão de convidá-los a par-
ticipar do programa “Passe de 
Letra” pela Rádio Difusora AM 
650 para que ambos pudessem 
explicar aos ouvintes e torcedo-
res como seriam os trabalhos de 
contratações, projetos e integra-
ção com categorias de formação.

Ninguém criticou ou fez ne-
nhuma menção negativa até o 
campeonato começar, as con-

tratações aconteceram, e ainda 
mantínhamos o foco no inicio 
dos jogos, foi ai que as criticas, 
não só deste velho corneta e 
sua trupe, mas soltaram o ver-
bo uma torcida toda(a verda-
deira, não a profissional), que 
via desacreditada na ruindade 
do time,  com atletas vindos de 
partes mais longínquas do país 
que estavam a passeio por aqui. 
Existe muita diferença em ser 
“crítico” a “azedo”, além de não 
ter “gralhas” exaurindo a pa-
ciência em dias de jogos.  

Os nomes dos novos atletas 
já começaram a aparecer, tem 
quem está retornando caso do 
goleiro Coutinho, e quem é Pira-
cicabano mas que não começou 
por aqui e ganhou a oportunida-
de de poder trabalhar em sua ci-
dade natal, tem garotos da base 
e alguns nomes mesmo jovens já 
com uma certa experiência.

Ainda chegará mais gente 
nova e com sangue nos olhos 
para fazer seu nome, desempe-

nhando o melhor futebol com 
a técnica e talento individual 
sempre buscando o aprendizado 
com quem conhece o assunto 
como ninguém. Cleber Gaúcho 
e Ronaldo Guiaro tem de sobra 
muito conhecimento para pas-
sar para os novos guerreiros do 
XV, e se cada um deles conseguir 
assimilar e entender a dimensão 
do que é vestir o manto zebrado 
tão sagrado para o Piracicabano, 
os resultados com certeza virão, 
basta acreditar e colocar em prá-
tica o que vão aprender.

Douglas Pimenta é um estu-
dioso do futebol com formação 
acadêmica e pratica em quase 
todos os setores do que se en-
tende por futebol profissional 
e de formação de atletas, além 
de ter criado raízes em Piracica-
ba, freqüenta lugares comuns a 
todos e conversa abertamente 
com cada um dos torcedores 
que o abordam na rua, isso é 
transparência e credibilidade, 
algo que vai muito além de um 

“estrangeiro” vindo apadrinha-
do por alguém que nem faz par-
te do clube. Que vitória o Nhô- 
Quim conquistou sem entrar 
em campo, bastou algumas mu-
danças de peças para que a liga-
ção entre o verdadeiro torcedor 
e o clube voltasse a ser estreita.

Agora para as viúvas de ex-
-qualquer coisa fica uma frase 
que foi dita e escrita por um co-
mentarista de redes sociais com 
certo as sarcástico (tenta ser en-
graçado, mas passa muito longe 
disso) quando então o grupo 
que buscava a renovação no 
núcleo do XV disse após a com-
posição feita na data da eleição 
para nova diretoria: “Para os 
que já passaram pelo XV, muito 
obrigado pelos seus serviços, 
mas eles não são hoje e nem 
serão nunca mais necessários, 
passar bem!”.

Nhô-Quim sua história é 
centenária, as pessoas passam 
e sempre irão passar, mas você 
velho senhor: É IMORTAL!

O deputado estadual 
Rogério Nogueira 
protocolou na As-

sembleia Legislativa um pro-
jeto de lei que determina a 
isenção da tarifa de pedágio 
para os veículos de morado-
res de municípios com me-
nos de 320 mil habitantes. A 
isenção deverá ser aplicada 
em todas as praças de pedá-
gio e pórticos de cobrança 
automática que estejam den-
tro do perímetro da cidade 
onde o munícipe reside.

De acordo com a pro-
posta, a isenção dependerá 
do registro prévio do veícu-
lo, com placa do município 
contemplado.

Pela proposta de Rogé-
rio Nogueira deverão ser 
beneficiados os moradores 
de quase 100 cidades do es-

tado, incluindo Rio das Pedras, 
Indaiatuba, Itu, Valinhos, Vi-
nhedo, Salto, Paulínia, Itupeva, 
Nova Odessa, Monte Mor, Por-
to Feliz, Limeira, Americana, 
Rio Claro, entre outras.

Rogério Nogueira proto-
colou ainda um projeto de lei 
para estender o sistema de pe-
dágio automático, via pórticos 
e sensores eletrônicos, para 
todo o Estado de São Paulo. 
A ideia é que todos os moto-
ristas possam se beneficiar da 
cobrança da tarifa por quilô-
metro rodado, que pode ser 
bem reduzida em comparação 
ao valor cobrado nas praças 
de pedágio, de acordo com 
o trecho que cada motorista 
transitar.

O sistema, conhecido como 
ponto a ponto, cuja cobrança é 
feita através instalação de um 

sensor compatível no automó-
vel, já funciona há seis anos, 
atualmente nas rodovias Santos 
Dumont (SP-75), em Indaiatu-
ba; Governador Doutor Adhe-
mar Pereira de Barros (SP-340), 
em Jaguariúna; Professor Zefe-
rino Vaz (SP-332), em Paulínia, e 
Engenheiro Constâncio Cintra 
(SP-360), em Itatiba. São mais 
de 147 mil veículos registrados 
pelas concessionárias na região 
de Campinas. 

“Em Indaiatuba, por exem-
plo, quem tem o sistema de 
ponto a ponto em seu veículo 
paga R$ 3,40 para ir até o Ae-
roporto de Viracopos e R$ 5,30 
para se deslocar até Campinas, 
o que é uma grande economia 
frente a tarifa de R$ 13,20 co-
brada na praça de pedágio”, 
explica. “A ideia é que, por 
onde transitar, em todo o Esta-

do, o motorista pague apenas 
pelo trecho que utilizar da ro-
dovia concessionada.”

Tramitação

O Projeto de Lei de Rogério 
Nogueira tramita pela Assem-
bleia Legislativa (Alesp) e já re-

cebeu parecer favorável nas 
comissões permanentes de 
Constituição, Justiça e Reda-
ção (CCJR) e de Transportes 
e Comunicações (CTC), res-
tando análise pela Comissão 
de Finanças, Orçamento e 
Planejamento (CFOP).



Áries 21/3 a 20/4 
Dia de finalizações e resolu-
ções. Pode ser um dia pesado 

e cansativo, mas sem dúvidas será produ-
tivo. Pode existir conflito entre você e seu 
chefe, portanto tenha paciência. É impor-
tante dar pausas e cuidar da saúde.

Touro 21/4 a 20/5
Você pode conquistar algo que 
dava como perdido ou reaver 

uma coisa que não estava encontrando. 
As relações podem se fortalecer a partir 
de um diálogo franco e verdadeiro. Pas-
seios podem ser revigorantes e precisam 
acontecer para trazer mais paz e equilíbrio.

Gêmeos 21/5 a 20/6
É importante respirar fundo 
para não entrar em conflito 

ou perder a paciência, inclusive com 
pessoas que ama, e depois acabar se 
arrependendo. Pode ser preciso exer-
citar a comunicação. 

Câncer 21/6 a 22/7
Você pode fazer bons aliados 
hoje ou receber a ajuda de 

velhos amigos. Tome cuidado para não 
fazer o oposto, criando inimizades e riva-
lidades. Sua saúde pode estar boa, mas 
cuide mais da sua alimentação.

Leão 23/7 a 22/8
O dia exigirá de você muito 
dinamismo e uma porção de 

foco. Isso pode ser desafiador, porque 
existe muita coisa a ser feita, mas é im-
possível saber por onde começar. Portan-
to comece de forma a organizar as coisas 
e veja o mais simples primeiro.

Virgem 23/8 a 22/9
Pode ser preciso lidar com 
a lentidão dos outros, afinal 

você está impaciente e cheio de ener-
gia, mas tome cuidado para não aca-
bar indo para um caminho de brigas e 
desentendimentos. 

Libra 23/09 a 22/10 
O dia pede economia e uma 
visão mais empreendedora 

ou criativa. Tome cuidado para não ficar 
lamentando perdas ou situações que não 
deram muito certo: saiba ver o que está 
dando certo e tenha mais pé no chão.

Escorpião 23/10 a 21/11
Vale a pena acreditar no seu 
poder de comunicação hoje, 

porque sua simpatia pode conquistar as 
pessoas. Alguma viagem ou projeto pode 
trazer sucesso ou satisfação. Bom dia 
para vender ou expor mais suas ideias.

Sagitário 22/11 a 21/12
Um novo talento pode estar 
despontando, e isso surge de 

uma forma muito espontânea. Você se 
sentirá mais seguro para se dedicar ao 
que de fato gosta, portanto tudo que te 
limita pode sair do seu caminho.

Capricórnio 22/12 a 21/1
É importante ser mais flexível, 
senão o dia só trará rupturas 

e situações contrárias. Novos desafios 
surgem para serem enfrentados, mas sua 
capacidade de ver as coisas por novo viés 
te ajuda a ter mais autoconfiança. 

Aquário 22/1 a 19/2
Novidades a caminho. O dia 
será intenso e meio caótico, 

mas valerá a pena passar por ele. Você 
se sentirá mais vivo e mais alerta. Sua 
criatividade e sua capacidade de ajudar 
são grandes. Sua intuição está ativada. 
Existe mudança ou passeio. 

Peixes 20/2 a 20/3
Novos rumos estão surgindo. 
O dia tem um tom de des-

canso e liberdade após um período in-
tenso de trabalho e preocupações. Tome 
cuidado com a desordem mental, que 
pode acabar fazendo você perder o foco 
ou um tempo precioso.
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Caldo verde com mandioca

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

Faça seu orçamento 
pelo        99973.0345
))  (19) (19) 3493.4122 3493.4122 

ou 3493.1035ou 3493.1035

@politintas1       @tintaspoli

Tudo em até 12 x nos 
cartões sem juros!

SELADOR ACRILICO PARA 
PAREDES LUKSCOLOR 18 LITROS

R$ 135,00 email: 
francisco_martim@hotmail.com

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

19 99218.8629

INGREDIENTES:
•700g de mandioca em pedaços, 
•1 colher (sopa) de óleo, 
•1 cebola pequena ralada, 
•1 paio fatiado, 
•2 xícaras (chá) de couve fatiada 
•Sal 
•Pimenta-do-reino a gosto.

PREPARO: 
Coloque a mandioca em uma 
panela de pressão e cubra com 
água e sal. Cozinhe por 30 mi-
nutos depois de iniciada a pres-
são e desligue. Aqueça uma 
panela com o óleo e refogue a 
cebola e o paio por 5 minutos. 
Retire os filamentos da man-
dioca e bata, aos poucos, no 
liquidificador com a água do 
cozimento até obter um caldo 
de espessura média. Despeje na 
panela do paio e deixe levantar 
fervura. Adicione a couve e cozi-
nhe por 5 minutos. Tempere com 
sal e pimenta e sirva.

Agora também com Crédito 
Imobiliário, Veículos, 

Consórcio e Refinanciamento
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Ofereco-me como faxineira ou doméstica. 
99827-8838, com Andressa
Silvio Eletricista faço reparos em telhados 
e calhas ZAP (19) 99879.3495

Ofereço-me como acompanhante de 
idoso, período noturno, com experiência 
e referência comprovadas. Solange (19) 
99220-8942

Chapa, geladeira pequena, freezer hori-
zontal, máquina de assar frango, balança 
usados. Tratar: 99712-4792.

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, contendo 
3 dorm. 2 banheiros garagem para 2 carros. Tra-
tar: (19) 99814-0684

Vendo terreno de 600 metros pra chácara no 
bairro Alambari próxima a cascata do Martins. 
Com água e Luz. F: 98154.5795

Terreno de 8x20m, com construção de 
R$ 70m² já em andamento. 
R$ 150 mil. 99684-2425.

OPORTUNIDADE / 
DIVERSOS

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

Vendo urgente terreno em Mombuca, no Solar do 
Campo, com área de 150m². 9.9804-2403.
Alugo chácara para eventos com piscina e chur-
rasqueira. 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

Alugo casa com 3 cômodos, direto com proprietá-
rio. 97125-6676.

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

Tapete de sala semi novo 97125.6676

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

Anuncie

99825.0105
Siga

VerdadeiroO

Casa de 4 cômodos, 1 banheiro, garagem pra um 
carro e quintal. Valor R$220 mil a vista. Não dá fi-
nanciamento, não faço troca, somente venda. Rua 
José Grecco, bairro Bom Retiro. Fone: 99729-7448.

Mesa com 4 cadeiras e tapete de sala novo. 
97125-6676.

Bicicleta para criança de 3 a 4 anos em ótimo es-
tado. 3493-1172.

Montana Sport 2015, pneu novo, bem conservada, 75 
mil km. R$ 55 mil. (19) 3439-1539 ou 99524-1937.

Terrenos
Condomínio Vivendas de Java - R$ 110 mil
Borsato - R$ 20 mil de entrada e R$ 670,00 mensais
Santa Maria III comercial - R$ 130 mil
Lotes no Loteamento Boa Vista - R$ 14.700,00 de entrada e parcelas de R$ 1.548,00 mensais
São Cristóvão lote 5x27 - R$ 100 mil
Santa Maria - 287m2 - R$ 130 mil
Casas
Casa Condomínio Vivendas de Java - abrigo vários carros, sala, cozinha, lavanderia, 
dispensa, WC social, 3 quartos (1 suíte), quintal, área gourmet - aceita troca
São Cristóvão 4 terrenos juntos com casa grande, piscina, jardim, outra casa menor - R$ 650 mil
Perto Macore - Casa 2 quartos grandes, sala, cozinha, WC, lavanderia - 
Apenas R$ 500 mil - terreno 660m2

Perto Macore - Abrigo, 2 quartos, sala, cozinha, WC, quintal grande - R$ 240 mil
Dona Rosina - abrigo, portão eletrônico, sala, cozinha, 2 quartos, WC, móveis 
planejados - R$ 220 mil
Jorge Coury - abrigo, vários carros, sala, cozinha, 3 quartos, WC feita nos fundos, excelente 
localização - R$ 450 mil
São Cristóvão - 2 quartos, sala, cozinha, WC, abrigo e mais uma casa nos fundos - R$ 280 mil

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
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QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

 ENVIE ”QUERO O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO

99825.0105
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37ª Festa das Nações em Piracicaba vai 
até domingo (22) com mais de 20 shows

- NO ENGENHO CENTRAL -

Disk Marmitex
(19) 99545-8219 / 3493-5542

Rua Dr. Moraes Barros, 203 - Centro - Rio das Pedras/SP

CARNES FRESCAS DIARIAMENTE

A qualidade que você merece, o preço baixo que você gosta

19 99775.7337 / 3493.1927

Rua Dr. Mário Tavares, 174, 
Centro, Rio das Pedras/SP

A 37ª edição da tradicional 
“Festa das Nações” teve 
seu retorno no Engenho 

Central, em Piracicaba. A festa 
começou na quarta e quinta-fei-
ra (19) e segue nesta na sexta-
-feira (20) às 19h. No sábado (21) 
e domingo (22), a festa começa 
às 11h. Durante todos os dias 
da festa uma banda de jazz vai 
percorrer o Engenho.

Programação

Na sexta-feira (20), haverá 
apresentação de música e dança 
indianas, e da Orquestra Piraci-
cabana de Viola Caipira. 

No sábado (21), os shows co-
meçam ao meio-dia, com Gru-
po Karon Cali, de dança árabe, 
seguido do Choro de Saia, Ma-
racatu Baque Caipira, Samba 
de Lenço, Orquestra Sanfôni-
ca, do grupo de tradição suíça 
Tanzgruppe Helvetia, de dança 
gaúcha CTG Meu Pago.

Às 19h, o público poderá 
acompanhar apresentação cul-
tural coreana, a Orquestra Sin-
fônica de Piracicaba e a Orques-
tra Paulistana de Viola Caipira.

No domingo (21), a apresen-
tação “Aprendendo com a Mú-
sica” abre a agenda de shows, 
meio-dia. Os shows seguem 
com a Congada do Divino Espí-
rito Santo, seguido do grupo de 
dança Cor & Corpo, do Grupo 
Santa Olímpia de Danças Folcló-
ricas. Depois, se apresentam os 
grupos de dança folclórica Raí-
zes de Portugal e da Orquestra 
Educacional de Piracicaba, que 
fecham o evento. 

Compra de ingressos

antecipadamente

Os valores são de R$ 12 (in-
teira) e R$ 6 (meia-entrada). O 
valor com desconto de 50% é 
concedido a estudantes, idosos, 
pessoas com deficiência, jovens 
de baixa renda e professores da 
rede pública de ensino. Por meio 
do site oficial da festa é possível 
comprar os ingressos no dia 
em que o interessado for e nas 

bilheterias do local. Haverá três 
acessos ao Engenho Central, 
para a compra na hora. Elas fi-
carão nas entradas do Engenho 
pelo Parque do Mirante (avenida 
Maurice Allain), passarela Pênsil 
(avenida Beira Rio) e passarela 
Estaiada (avenida Beira Rio).

O acesso à 37ª Festa das Na-
ções para menores de 16 anos 
só será possível na companhia 
de pais ou responsável legal, 
com o preenchimento da decla-
ração necessária, disponível no 
site do evento ou nas bilheterias. 
Para comprovação de idade, só 
será aceito documento original.

Estacionamento

Além do ingresso, também é 
possível comprar o bilhete para 
o estacionamento, no mesmo 
site. Os valores são de R$ 25 
(automóveis e caminhonetes) e 
R$ 12 para motos. As áreas de 
estacionamento contarão com 
seguranças e orientadores para 
os motoristas.

Gastronomia

A Festa das Nações tem 15 
restaurantes, que servem pra-
tos típicos da Alemanha, Bra-

sil,  Coreia do Sul, Espanha, Es-
tados Unidos, Holanda, Índia, 
Itália, Japão, México, Nações 
Árabes, Nova Zelândia, Por-
tugal, Reino Unido e Suíça. O 
cardápio completo dos restau-
rantes está disponível no site, 

no botão Instituições e Car-
dápios. É só acessar, clicar na 
bandeira da nação e conferir.

É importante lembrar que 
não há mais jantares fecha-
dos. Dessa forma, a festa e 
os restaurantes serão abertos 

a todos, todos os cinco dias 
de festa. Quem quiser, pode 
adquirir jantares antecipada-
mente. Para isso, deve entrar 
em contato com a instituição 
responsável pelo restaurante 
escolhido.


