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DAQUI UM 
ANO VOCÊ VAI 
TER DESEJADO 
COMEÇAR

HOJE
Vem para 
a Bem Fit!

A
pós nova notifica-
ção da Prefeitura 
de Rio das Pedras à 

empresa Sindplus, respon-
sável pelo fornecimento do 
cartão alimentação aos ser-
vidores, ambas das partes 
optaram pelo rompimento 
do contrato. 

Nesta semana, os fun-
cionários municipais re-
ceberam o valor de R$ 750 
referente ao cartão ali-
mentação direto na con-
ta-salário. O decreto do 
Executivo prevê o que pa-

gamento do vale alimen-
tação para o mês de junho 
também ocorre por meio 
da conta-salário. De forma 
paralela, está sendo elabo-
rada a licitação para con-
tratação de nova empresa 
que irá fornecer o cartão 
alimentação aos servido-
res públicos municipais.

A Prefeitura ainda bus-
ca, de forma amigável, 
disponibilizar os valores 
que os servidores muni-
cipais tinham de saldo no 
cartão alimentação.
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Câmara aprova parcelamento de 
débitos junto à Prefeitura e SAAE

- PERF 2022 -

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$ 420.000,00

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$ 230,00 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

D
urante a Pauta da Ordem 
do Dia da 16ª sessão ordi-
nária da Câmara Munici-

pal de Rio das Pedras, os vereado-
res aprovaram por unanimidade 
o Projeto de Lei do Executivo que 
institui o Programa Especial de 
Recuperação Fiscal (PERF/2022). 
O objetivo é promover o recebi-
mento de créditos da administra-
ção direta e indireta do Município.

Desta forma, débitos tributários 
e não tributários, de pessoas físicas 
e jurídicas, com fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro de 
2021, inscritos em dívida ativa, 
ajuizados ou a ajuizar, com exi-
gibilidade suspensa ou não, bem 
como aqueles que já foram objetos 
de parcelamentos efetuados com 
base no art. 136 do Código Tribu-
tário Municipal, rescindidos ou 
ativos poderão ser incluídos pelos 
contribuintes neste programa.

Haverá a concessão de des-
contos sobre os juros de mora e 
multas para adesões ao PERF de 
90% para o parcelamento máxi-
mo (50 meses) a até 100%, para 
pagamentos á vista.

A opção deverá ser feita impre-
terivelmente até 30 de novembro 
de 2022, mediante assinatura do 
termo de pagamento à vista ou do 
termo de parcelamento, devendo, 
neste caso, proceder ao pagamen-
to da primeira parcela do acordo 
até 15 dias da assinatura, desde 
que o pedido tenha sido deferido.

Segurança também 
se faz com tecnologia

- EDITORIAL -

Os tempos em que vive-
mos estão cada vez mais con-
turbados. Talvez a necessida-
de, talvez a malandragem, 
talvez ainda o que seria o 
caminho mais fácil ao invés 
do suor do trabalho fazem 
algumas pessoas caírem para 
o lado ruim da vida. Optando 
pela violência, furtos, roubos, 
tráfico entre tantas outras 
ações criminosas.

Por sorte, no outro lado 
da balança, há quem se de-
dica à segurança, ainda que 
para isso precise arriscar sua 
própria vida, como são os 
casos dos guardas civis mu-
nicipais, policiais militares 
e policiais civis. Ainda que 
sem a estrutura adequada, 
se empenham em manter 
a ordem.

Na última semana, Rio das 
Pedras acompanhou der per-
to o roubo de uma joalheria 
no Centro. Ladrões saíram 
pela porta com um saco de 
joias. Se não fosse a denúncia 
de outro comerciante, a ação 
rápida da Guarda Municipal 
de Rio das Pedras e o apoio 
da GCM de Piracicaba, o fur-
to teria sido bem sucedido.

Além da força de vontade, 
o diferencial dessa operação 
foi a tecnologia. Em Piracica-

ba, um sistema inteligente 
identificou a placa do veículo 
e o localizou a tempo de ser 
interceptado para a prisão 
dos bandidos e recuperação 
dos objetos roubados. 

Uma tecnologia que po-
deria auxiliar em muito na 
segurança pública de Rio das 
Pedras. Diversas cidades da 
região utilizam mecanismos 
semelhantes, que são vincu-
lados ao banco de dados da 
Polícia Civil. Tal medida viria 
a auxiliar nos trabalhos de 
investigação, iria inibir ações 
criminosas e tornar a cidade 
muito mais segura.

Mas, para isso, é preci-
so contar com o apoio do 
Poder Público. A busca por 
recursos para tais melhorias 
é possível, mas ações como 
a criação da Secretaria de 
Segurança Pública são ne-
cessárias.

Contar apenas com a força 
de vontade das forças po-
liciais não basta. Tem que 
haver interesse e ação tam-
bém dos responsáveis pela 
administração. Ações que, 
muitas vezes, não demandam 
mais gastos para os cofres 
combalidos do município. 
Precisam de boa vontade e 
mangas arregaçadas.
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Projeto School Music 
faz apresentação

- CULTURA -

- DIA DE COMBATE AO FUMO -

Rogério Nogueira cria PL que proíbe cigarro 
eletrônico em ambientes coletivos

O Dia Mundial de Com-
bate ao Fumo e Dia 
Mundial sem Tabaco, 

celebrados no dia 31 de maio, 
são datas criadas pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) para alertar sobre as 
doenças - inclusive que po-
dem levar à morte - relacio-
nadas ao fumo. 

A questão da Saúde sem-
pre foi muito forte nos man-
datos e trabalho do deputado 
estadual Rogério Nogueira. 
Por isso, criou o Projeto de 
Lei nº 791 de 2021, que pede a 
inclusão do cigarro eletrônico 
à lei já existente no Estado de 
São Paulo, que proíbe o fumo 
em locais coletivos, já que é 
um dispositivo mais atual, que 
justifica a alteração.

“A lei é um importante 
passo em defesa da saúde 
pública, afinal, com ou sem 
tabaco, o cigarro eletrônico 

possui substâncias nocivas. Mas, 
além da questão da saúde dos fu-
mantes, cuja decisão é individual, 
também existe a necessidade de 
se respeitar as pessoas que estão 
no mesmo ambiente, expostas à 
fumaça dos dispositivos”, afirmou 
Rogério Nogueira.

A proposta do deputado esta-
dual está em tramitação na Assem-
bleia Legislativa (Alesp). “Estou 
certo de que todos, e também nos-
so governador Rodrigo Garcia, 
compreenderão sua importância”, 
completou Nogueira.

Doenças cardiovasculares - Mais 
moderno que o cigarro convencio-
nal, o vape, ou cigarro eletrônico, 
logo caiu no gosto dos jovens. Já 
em sua quarta geração no Brasil, 
o produto tem ganhado cada vez 
mais espaço nas festas, bares e 
restaurantes. 

O aparelho que prometia segu-
rança se mostrou capaz de levar 

jovens à morte de maneira muito 
mais rápida do que o cigarro tradi-
cional. Uma consequência trágica 
que acontece por conta de partí-
culas ultrafinas geradas pelo equi-
pamento, que conseguem atingir 
a corrente sanguínea, fazendo o 
corpo reagir com uma inflamação. 

De fato, o cigarro eletrônico 
contribui para o aumento dos ca-
sos das doenças do coração. Em 
países onde é comum o uso do 
vape há um crescente aumento de 
eventos cardiovasculares na popu-
lação abaixo de 50 anos de idade.

Antes da pandemia de Co-
vid-19, os Estados Unidos re-
gistraram 2.800 internações e 68 
óbitos de jovens, 70% deles ti-
nham menos de 34 anos de idade. 
Eles foram diagnosticados com 
a síndrome Evali (E-cigarette, or 
Vaping, product use-Associated 
Lung Injury), doença pulmonar 
associada ao uso de produtos de 
cigarro eletrônico. 

Hoje sabe-se que a mistura 
que mais causa Evali é composta 
por vitamina E, THC (principal 
componente ativo da maconha) e 
nicotina. Em 30% dos usuários, a 
utilização somente da nicotina já 
foi capaz de causar a doença.

De acordo com a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, já 
há estudos que indicam que os 
vapes podem levar substâncias 
cancerígenas para a bexiga, 
gerar disfunção endotelial, au-
mento do risco cardiovascular, 
além de piorar e desencadear 
asma brônquica.

O Projeto School Music, 
ou Escola de Música, 
fez uma apresentação 

especial aos familiares e amigos 
dos alunos, bem como também 
aos moradores do bairro Vitório 
Cezarino (Sem Terra) e apoia-
dores da iniciativa. Mais de 400 
pessoas acompanharam a apre-
sentação dos cerca de 75 alunos 
do projeto.

Foram tocadas músicas en-
saiadas nas aulas que acon-
tecem aos sábados, na E. M. 
Prof.ª Maria Apparecida Aguiar 
Degaspari, sempre das 13 às 15 
horas. O progresso e evolução 
dos estudantes é notável, sob 
a supervisão e organização de 
Otoniel Nogueira, que está á 
frente do projeto há mais de 
10 anos.

Além dos professores volun-
tários, o School Music conta com 
apoio de empresários e doações 
particulares, principalmente de 
instrumentos musicais. O or-
ganizador do Projeto também 
investe com a impressão em sua 
casa da apostila doada aos alu-
nos, assim como das partituras 
entregues aos alunos.

Alguns dos equipamentos 
são levados para casa pelos 
estudantes, que recebem um 
termo de responsabilidade para 
o uso dos instrumentos para que 
devolvam em perfeito estado 
caso o aluno deixe o projeto. 
Os maiores instrumentos per-
manecem na escola. 

Quem desejar participar do 
projeto pode obter mais informa-
ções pelo telefone 9.9604-3563.
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Sindicato tenta reverter suspensão de cartão 
alimentação a aposentados e pensionistas

- DETERMINAÇÃO JUDICIAL -

O Sindicato dos Servido-
res Municipais de Rio 
das Pedras ingressou 

com amicus curiae em defesa 
dos servidores aposentados que 
estão prestes a perder o bene-
fício do vale alimentação em 
razão da ação direta de incons-
titucionalidade proposta pelo 
Procurador Geral de Justiça/SP. 
A ação tem por objeto a expres-
são ‘aposentados e pensionistas’ 
constante do caput do art.1º das 
Leis nº 2.577/09 e nº 3.023/18, do 

Município de Rio das Pedras 
ao estender o benefício do vale 
alimentação aos aposentados 
e pensionistas, sob a alegação 
de se tratar de verba de natu-
reza indenizatória destinada a 
cobrir custos com alimentação, 
violando assim o princípio da 
razoabilidade. 

O Sindicato, na intervenção 
do amicus curiae em defesa da 
categoria, diz o que não é razoá-
vel retirar o vale alimentação dos 
aposentados e pensionistas no 

período da vida que eles mais 
precisam de rendas para sus-
tentar a sua família, no momento 
da vida onde eles não tem mais 
forças para poder correr atrás 
de complementar a sua renda.

O presidente do Sindicato dos 
Servidores Municipais, Orlando 
Dalfre, destaca que nas razões 
de defesa dos servidores apo-
sentados foi referida a Consti-
tuição Federal em seus artigos 
1º, III, o chamado princípio da 
“dignidade humana” e artigo 
230, que determina que o “Es-
tado têm o dever de amparar 
as pessoas idosas, assegurando 
sua participação na comunida-
de, defendendo sua dignidade 
e bem-estar e garantindo-lhes 
o direito à vida”.

Em defesa dos aposentados 
também foi utilizado o Estatu-
to do Idoso que diz que cabe 
ao “Poder Público assegurar ao 
idoso, com absoluta prioridade, 
a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação”. 

Contudo, a ação de Incons-
titucionalidade foi julgada pelo 
órgão especial do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
nesta semana e o pedido inde-
ferido. A diretoria do Sindicato 
contava com que os desembar-
gadores tivessem sensibilida-
de em manter o benefício do 
vale alimentação aos servidores 
aposentados e seus pensionistas 
do município por servirem com 
presteza por anos a comunidade 
de Rio das Pedras.

A diretoria do Sindicato irá se 
reunir na próxima terça-feira em 
busca de encontrar alternativas 
para minimizar os prejuízos aos 
aposentados e pensionistas.

Cartão alimentação aos ativos 
- Os servidores municipais que 
estão na ativa também enfren-
tam dificuldades com o cartão 
alimentação. No dia 25 de maio, 
a Prefeitura de Rio das Pedras fez 
a segunda notificação a empresa 
Sindplus, responsável pelo for-
necimento do cartão alimentação 
aos servidores. 

O motivo foi pela diminuição 

dos estabelecimentos convenia-
dos por falta de pagamento ou 
reiterados atrasos. Além disso, 
em outros municípios houve a 
quebra contratual, o que levou 
a municipalidade a questionar 
sobre a “eminência de um pos-
sível calote”.

Em resposta, a Sindplus ale-
gou momento de desequilíbrio 
econômico financeiro para não 
conseguir manter a rede de es-
tabelecimentos credenciada. As-
sim, sugeriu a rescisão amigável 
do contrato “para que os servi-
dores não sejam prejudicados”.

Nesta semana, os funcio-
nários municipais receberam 
o valor de R$ 750 referente ao 
cartão alimentação direto na 
conta-salário. O decreto do Exe-
cutivo prevê o que pagamento 
do vale alimentação para o mês 
de junho também ocorre por 
meio da conta-salário. De forma 

paralela, está sendo elaborada 
a licitação para contratação de 
nova empresa que irá fornecer o 
cartão alimentação aos servido-
res públicos municipais.

“Como o contrato da Sindplus 
é feito também direto com os co-
merciantes, pedimos que os es-
tabelecimentos que estejam com 
dificuldades de receber junto a 
empresa de cartões notifiquem 
a Prefeitura para que possamos 
tomar as devidas providências. 
O presidente da Acirp, Dr. Iri-
neu Cassela, também enviou 
ofício solicitando explicações 
da Sindplus. O Município irá 
fornecer todo suporte para que 
o comércio local não seja preju-
dicado”, explicou Marcelo Teles, 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, que faz o trabalho 
conjunto com a secretária de 
Administração, Thaiza Merloto, 
para resolver a questão.
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 II Encontro de  II Encontro de 
Carros Antigos  Carros Antigos  

de Rio das Pedrasde Rio das Pedras

Dia 03 de Julho, das 9h às 17h
Na Av. Elias Cândido Ayres

CARROS EXPOSITORES 2 KILOS DE ALIMENTOS OU 10 REAIS

Realização

RIO DAS 
SARPED

Apoio

Prefeitura Municipal de Rio das 
Pedras, Secretaria da Cultura,

Polícia Militar

Praça de alimentação Food Truck | Bandas de Rock | Área Kids com playground  
e brinquedos infláveis | Troféus limitados para expositores | Mercado de pulgas

Patrocínio

@carrosantigosrdp

*Não será permitida a realização de churrasco no local

COBERTOR CASAL

Frete grátis nas compras 
acima de R$ 250,00

R$ 189,91 a vista no boleto

10% de desconto na primeira compra

Compre pelo site
moveissonia.com.br

Pedágios têm aumento de 12,1% 
em Piracicaba e São Pedro

- A PARTIR DE SÁBADO -

O
s valores das tarifas nas 
três praças de pedágio 
das rodovias de Pira-

cicaba e São Pedro vão ter um 
aumento médio de 12,13% a 
partir da 0h deste sábado (4). 
O reajuste vale para todas as 
praças da concessionária Eixo 
SP, que administra a malha fer-
roviária do lote entre Piracicaba 
e Panorama (SP).

“O reajuste anual, previsto 
em contrato de concessão, será 
de 12,13%, com base na inflação, 
medida pelo IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo) 
do período”, comunicou a con-
cessionária, em nota. A atuali-
zação dos valores foi homologa-
da pela Agência Reguladora de 
Transportes do Estado de São 
Paulo (Artesp) e publicada no 
Diário Oficial de terça-feira (31).

Na praça localizada no quilô-
metro 182 da Rodovia Hermínio 
Petrin (SP-308), em Piracicaba, 
motoristas de carros de pas-
seio, que antes pagavam R$ 
5,50, passam a pagar R$ 6,20 na 
cabine. Já na praça do quilôme-
tro 183 da Rodovia Geraldo de 
Barros (SP-304), que fica entre 
Piracicaba e São Pedro, os mo-
toristas de carros de passeio, 
que pagavam R$ 6,20, passam 
a desembolar R$ 6,90 através 
do pagamento manual.

Também na Geraldo de Barros, 
mas no quilômetro, 215, entre São 
Pedro e Santa Maria da Serra, a 

tarifa de carros de passeio passa 
de R$ 6,40 para R$ 7,20.

Desconto progressivo 

e nas pistas automáticas

Os motoristas de veículos de 
passeio que utilizam o sistema 
de cobrança automático e via-
jam pelas 12 rodovias sob gestão 
da Eixo SP têm descontos por 
uso contínuo. O Desconto de 
Usuário Frequente (DUF) está 
integrado às operadoras do sis-
tema eletrônico de pagamento 
de pedágio.

Na prática, o desconto para 

veículos de passeio começa 
a contar a partir da segunda 
passagem realizada na mesma 
praça de pedágio, no mesmo 
sentido de fluxo e dentro de 
um mesmo mês calendário. 
Os descontos no mês podem 
chegar a até 90%, segundo a 
concessionária.

Além disso, segundo a em-
presa, os usuários de qualquer 
categoria de veículo que utilizam 
as pistas automáticas com tags 
nas rodovias da Eixo SP têm 
5% de desconto no pagamento 
das tarifas.



Áries 21/3 a 20/4 
Agora encontre conforto para 
seus temores, procure se apro-

ximar das pessoas que, sabidamente, lhe 
oferecem suporte e segurança. O conforto 
não há de ser considerado negativo, sem 
conforto o ser humano se traumatiza.

Touro 21/4 a 20/5
A única maneira sábia e 
produtiva de resolver os 

conflitos em andamento, é tentar en-
contrar uma saída criativa para esses, 
acomodando da melhor maneira pos-
sível os interesses divergentes. Isso só 
acontece por empenho.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Guarde para si seus planos, 
evite colocar sobre a mesa 

assuntos que, com certeza, atrairiam os 
palpites alheios, todos, sempre, ofereci-
dos com muito boa vontade, mas que, na 
prática, espalham a brasa. Melhor não.

Câncer 21/6 a 22/7
Para que as coisas não 
compliquem desnecessaria-

mente, é preciso afiar o discernimen-
to e distinguir, com clareza, a nem 
sempre evidente diferença entre o 
suprimento de uma necessidade, e a 
satisfação de um desejo.

Leão 23/7 a 22/8
O problema não está no que 
acontece, mas na sua maneira 

de interpretar o que acontece, porque aí 
se resolve o tanto de leveza ou de angús-
tia que você vai ter de administrar diante 
do que acontece. Isso sim.

Virgem 23/8 a 22/9
A abertura se manifesta como 
uma sensação de segurança, 

que vem com suficiente entusiasmo para 
perceber que, o que antes produzia medo 
e apreensão, é visto agora como possível. 
Sem grandes problemas, avance o possível.

Libra 23/09 a 22/10 
Nada vai acontecer por obra e 
graça dos mistérios da vida ou 

pela inércia do que você conquistou no 
passado. Neste momento da construção 
de sua história, você vai precisar se atrever 
a fazer acontecer o que pretende.

Escorpião 23/10 a 21/11
Celebrar o sucesso alheio como 
se fosse o próprio é uma rari-

dade entre os seres humanos, que passam 
o tempo inteiro enxergando os semelhan-
tes e diferentes como se fossem obstácu-
los que deveriam ser desintegrados.

Sagitário 22/11 a 21/12
A complexidade do cenário 
não se mostra a você como 

uma forma de castigo, apesar de pa-
recer isso, mas como um chamado à 
consciência para que apresente os ins-
trumentos eficientes que desatarão o 
nó temporário.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Ainda que você se esforce 
para fingir que não se importa 

com o que pensam ao seu respeito, no 
fundo, sua alma, como todas as outras, 
precisa do olhar alheio para completar a 
misteriosa construção da identidade.

Aquário 22/1 a 19/2
Poucas coisas serão mais efi-
cientes do que você sair por 

aí em busca de novos instrumentos para 
administrar a realidade. Tudo que você 
precisa está por aí, ao alcance da mão, 
naquilo que não parece ter grande valor.

Peixes 20/2 a 20/3
O dinamismo é importan-
te, porque mesmo que não 

esteja acontecendo nada demais, me-
diante o movimento sua alma continua 
se sentindo bem, envolvida com a vida. 
O dinamismo evita o torpor repetitivo 
da inércia, isso sim. 
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Sopa creme de queijos Sopa creme de queijos 
no pão italianono pão italiano

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

))  (19) (19) 3493.4122 3493.4122 
ou 3493.1035ou 3493.1035

SEU AMOR VAI AMARSEU AMOR VAI AMAR
COPO STANLEY ORIGINALCOPO STANLEY ORIGINAL

R$ 169,00

INGREDIENTES
3 gemas, 3 colheres (sopa) de amido de mi-
lho, 2 xícaras de leite, sal e pimenta do reino, 
2 litros de água, 100 g de catupiry, 100 g de 
parmesão ralado na hora, 150 g de queijo 
meia cura ralado, 100 g de mussarela ralada, 
150 g de mussarela cortada em cubinhos, 8 
pães italianos redondos de tamanho médio.

PREPARO
Ferva a água com sal e pimenta do reino 
e coloque os queijos ralados e o catupiry 
até derreter, mexendo sempre. Tire do fogo 
e bata tudo no liquidificador, e, à parte, mis-
ture o leite, o amido de milho e as gemas e 
coe esta mistura. Volte o creme de queijo 
ao fogo e junte a mistura de leite, amido de 
milho e gemas, e vá mexendo até engros-
sar. Paralelamente a isso, corte com uma 
faca a tampa dos pães, retire o miolo, tendo 
o cuidado de não furar a casca e leve-os ao 
forno alto enquanto o creme está no fogo. 
Assim que a sopa chegar a uma consistên-
cia cremosa, tire os pães do forno  e arru-
me-os em pratos, coloque o creme dentro e 
coloque cubos de mussarela, e polvilhe com 
parmesão ralado fininho.
Se quiser, leve os pães já com a sopa ao for-
no por mais 10 minutos para o queijo ralado 
gratinar. Fica uma delícia!

Agora também com Crédito 
Imobiliário, Veículos, 

Consórcio e Refinanciamento

email: 
francisco_martim@hotmail.com

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

19 99218.8629
Tudo em até 12 x nos 

cartões sem juros!

@politintas1       @tintaspoli



NEGÓCIOS E OPORTUNIDADESRIO DAS PEDRAS, 03 DE JUNHO DE 2022 07O Verdadeiro | Edição 1089

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.

Contrata-se marceneiro e montador para início ime-
diato! Interessados entrar em contato 19 99628-5985

Garanta já seu lote no Boa Vista, na entrada da cidade
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Guarda Civil Municipal tem semana 
de prisões em Rio das Pedras

- SEGURANÇA -

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 Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Rio das Pedras 
tem se esforçado para 

manter a segurança da cidade. 
Nos últimos dias foram realiza-
das operações de sucesso que 
resultaram em prisões. A mais 
recente delas ocorreu na tarde de 
terça-feira (31), quando a corpora-
ção foi acionada via plantão para 
prestar apoio à Policia Militar na 
região central.

Três indivíduos estavam pe-
rambulando pela cidade em ati-
tude suspeita. Durante a aborda-
gem, um dos suspeitos disse estar 
“dando um pião” – andando sem 
rumo definido – e que no interior 
do veículo havia maconha. Feita 
a averiguação, foi constatado o 

entorpecente. Além disso, um dos 
indivíduos era procurado pela Jus-
tiça. Todos foram levados para à 
Delegacia de Polícia Civil e perma-
neceram à disposição da Justiça.

Carga roubada – Na madruga-
da dia 30, os GCM Bertin e Victor 
com a viatura de prefixo GC10, 
faziam patrulhamento pelo bairro 
Bom Jesus. Notaram a presença 
de três indivíduos ao lado de um 
caminhão. Por julgar a atitude 
suspeita, os agentes decidiram 
realizar a abordagem e consta-
taram se tratar de um furto em 
andamento. Solicitaram apoio dos 
GCM Helson e Aparecido, com a 
viatura GC09.

No local, com um dos suspeitos 

foram encontradas uma faca e 
uma mochila com parte do pro-
duto furtado. Com outro suspeito, 
que tentou fugir, foi encontrada 
uma outra parte do produto do 
furto. O terceiro suspeito era quem 
tirava a carga do caminhão e pas-
sava para os comparsas.

Diante dos fatos, os agentes 
deram voz de prisão ao trio, que 
foi conduzido juntamente com o 
produto do furto e a vítima para 
a Delegacia de Polícia do 1º DP 
de Piracicaba. A autoridade po-
licial de plantão ratificou a voz 
de prisão e os indivíduos per-
maneceram presos à disposição 
da Justiça. A carga furtada foi 
devolvida ao proprietário.

Roubo a joalheria – Na quin-
ta-feira passada (26), uma loja no 
Centro de Rio das Pedras foi as-
saltada. Os GCM Martin e Elaine, 
que realizavam o patrulhamento, 
foram acionados por um comer-
ciante que avistou dois indivíduos 
correndo em atitude suspeita, car-
regando um saco de cor escura.

O assalto ocorreu por volta das 
9h45. No saco, os bandidos carre-
gavam colares, anéis, pingentes, 
pulseiras, tudo em ouro. Deixaram 
o local a bordo de um Peugeot azul 
com placa de Itaquaquecetuba, na 
Grande São Paulo.

A ocorrência foi transmitida 
para outras viaturas e aos GCM 
Clovis, Cunha, Comandante Gia-
nino, Moraes, Marcos e Figueredo. 

Diante das informações co-
lhidas, a corporação de Rio das 
Pedras acionou a GCM de Pira-
cicaba. Dados do carro foram 
transmitidos à rede de comuni-
cação da polícia, momento em 
que guardas-civis da Central 153 

analisaram o sistema Detecta, de 
radar inteligente, que apontou 
que o Peugeot havia passado 
na avenida comendador Lucia-
no Guidotti. A Guarda iniciou o 
acompanhamento e os criminosos 
foram para a ponte do Mirante. 
A suspeita é que eles iriam fugir 
para São Pedro.

Conforme apurou a polícia, 
teriam proximidades com cri-
minosos que moram no bairro 
São Dimas, naquela cidade. Em 
continuidade à ocorrência, perto 
da ponte - no contrafluxo -, com 
as motos, estavam os guardas 
Felipe e Ferezin. O motorista do 
Peugeot tentou a fuga, mas o sinal 
fechou. Quando abriu novamente, 

os guardas foram atrás pela aveni-
da Rui Barbosa e a dupla foi presa 
no início da avenida 1º de Agosto. 
Foram recuperadas mais de 500 
peças de joias. 

Importância das câmeras - O de-
legado Mauro José Arthur, de Rio 
das Pedras, disse que o sistema de 
radar inteligente foi fundamental 
na captura dos criminosos. “Foi 
um trabalho brilhante das guardas 
de Piracicaba e Rio das Pedras. 
Reforço que é importantíssimo 
o poder público, principalmente 
municipal, instalar esses radares 
inteligentes”, disse. 

“Em Rio das Pedras não temos 
esses radares e é um pleito que 
estou discutindo há muito tempo 
com a prefeitura. Com as câmeras, 
quando o ladrão passar com um 
veículo suspeito, o radar ‘avisa’ a 
polícia e ela consegue prender”, 
observou. 

Rio das Pedras, de acordo com 
o delegado, tem quatro saídas 
para as rodovias e não possui 
um radar inteligente. Foi graças 
a este serviço que a Guarda de 
Piracicaba conseguiu prender os 
ladrões. “Enalteço o trabalho dos 
guardas das duas cidades”.


