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Vanessa Botam recebe Kit para o Idoso 
destinado pelo deputado Guiga Peixoto
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R
io das Pedras rece-
beu do Ministério 
da Mulher, da Famí-

lia e dos Direitos Humanos 
um kit para o Conselho 
Municipal do Idoso. Entre 
os equipamentos recebi-
dos estão um carro modelo 
Fiat Pulse, três computa-
dores com webcam, um 
projetor de imagem, uma 
Smart TV, uma impresso-
ra, uma caixa acústica e 
um bebedouro. O kit foi 
destinado à Rio das Pedras 
graças ao pedido feito pela 
vereadora Vanessa Botam 
ao deputado federal Guiga 
Peixoto quando esteve no 
gabinete do parlamentar 
em Brasília.
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Câmara autoriza parcelamento 
de dívida do SAAE com CPFL

- 70 PARCELAS -

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

Casa com 2 quartos sendo um suíte,  wc social,  sala, cozinha, 
lavanderia coberta, garagem para 2 carros - R$ 230.000,00

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

Terreno de 300 mts no Jorge Coury - R$ 140.000,00

Terreno de 300 mts no Bela Vista - R$ 140.000,00

Casa no Luiz Massud Coury com 2 quartos, sala star, sala jantar, cozinha americana, wc 
social,  lavanderia coberta,  garagem para 2 carros  - R$ 1.000,00  

Casa no Luiz Massud Coury com 1 quarto, sala, cozinha, wc social,  lavanderia - R$ 700,00

Salão Comercial Centro (próximo a Rodoviária) - R$ 800,00

Salão Comercial na Prudente de Moraes - R$ 1.750,00
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

A Câmara de Vereadores 
aprovou, por unanimi-
dade, o parcelamento da 

dívida do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) com a 
Companhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL). Os débitos em 
energia elétrica, referente ao 
período entre mais de 2018 e 
dezembro de 2020 totalizam o 
valor de R$ 19,4 milhões.

A dívida foi parcelada em 70 
meses, sendo as 12 primeiras 
parcelas no valor de R$ 80 mil, 
57 de R$ 147 mil e a última no 
valor de R$ 116.162,27. As parce-
las serão corrigidas anualmente 
pelo IPCA, sendo a primeira 
com o vencimento para o dia 
20 de janeiro de 2023.

O Projeto de Lei do Executivo 
aprovado pelos parlamentares au-
toriza ainda à Prefeitura a oferecer 
vinculação das parcelas do ICMS 
a que o Município tem direito 
para amortização das parcelas.

Em contrapartida ao parcela-
mento da dívida, Rio das Pedras 
receberá auxílio técnico e finan-
ceiro da CPFL para execução de 
projeto de eficiência energéti-
ca com investimentos, visando 
a modernização do sistema de 
geração de energia fotovoltaica 
e a substituição de 3.900 pon-
tos de iluminação pública com 
lâmpadas de vapor de sódio ou 
mercúrio por lâmpadas de LED.

A implantação do Projeto de 
Eficiência Energética deverá sem 
concluída em até oito meses após 
a assinatura do Termo de Con-
fissão de Dívida. No mesmo pe-
ríodo, a CPFL deverá concluir a 
substituição de todos as lâmpadas 
de vapor por LED.

Em sua justificativa, o prefeito 
Marcos Buzetto afirma que o obje-
tivo é equacionar os débitos junto 
a CPFL e possibilitar a continui-
dade do fornecimento de energia 
elétrica. “A CPFL se compromete a 
implantar um projeto de eficiência 
energética com investimentos esti-
mados em R$ 3,3 milhões visando 

Um peso, duas medidas
- EDITORIAL -

O poder de articulação de 
um político faz toda diferença 
na sua capacidade de gover-
nar e atingir seus objetivos. 
Prova disso é a aprovação do 
Projeto de Lei do Executivo 
que autoriza o parcelamen-
to da dívida do SAAE junto 
à CPFL. Neste ano, o parce-
lamento foi realizado em 70 
vezes, tendo como benefícios 
a execução de um projeto de 
eficiência energética, moder-
nização do sistema de geração 
de energia fotovoltaica e subs-
tituição de todas as lâmpadas 
de vapor de sódio e mercú-
rio por lâmpadas de LED. A 
proposta foi aprovada por 
unanimidade entre os atuais 
vereadores.

Na gestão passada, pro-
posta semelhante foi colocada 
para aprovação do Legislativo 
duas vezes. Na primeira, em 
2019, além do projeto de efi-
ciência e sistema de energia 
fotovoltaica, seria fornecido 
um reservatório de água com 
capacidade para 300m³. No 
ano seguinte, foi incluído na 
proposta também a troca de 
mil pontos de iluminação de 
vapor por LED. Em ambas 
propostas, o parcelamento 
seria em 60 meses. As duas 
propostas foram rejeitadas por 
unanimidade entres os verea-
dores da época.

Nas três situações a cidade 

teria benefícios em contrapar-
tida ao pagamento da dívida, 
que se acumulou porque con-
tas de energia elétrica de anos 
anteriores também foram par-
celadas e estavam sendo pagas 
pela administração da ocasião. 
Porém, os parlamentares de 
2019 e 20 alegaram o longo 
prazo e poucos benefícios para 
rejeitar a proposta. Com dez 
meses a mais, o projeto apre-
sentado neste ano foi aprovado 
por unanimidade.

Isso mostra a capacidade 
de articulação do atual prefeito 
para convencer os atuais ve-
readores – dois que estavam 
na gestão passada – a defender 
e aprovar a proposta. Nas três 
situações a população seria 
beneficiada de alguma forma.

Se a dívida existe, não tem 
muito como fugir ou empurrar 
com a barriga, pois os juros e 
multa aumentam o valor de 
forma exorbitante. Quem paga 
errado, paga duas vezes. A di-
ferença são os benefícios para 
amenizar o prejuízo.

Bom para o atual gestor 
que conseguiu conduzir bem 
a aprovação da pauta. Bom 
para o SAAE que terá a dívida 
paga. Bom para a cidade que 
terá todos os pontos de ilumi-
nação pública com LED, para 
mais segurança de todos. Pena 
que demorou tanto para que 
fosse viabilizado.

a eficientização e modernização 
do sistema de geração de ener-
gia fotovoltaica e a substituição 
de 3.900 pontos de iluminação 
pública com lâmpadas de vapor 
sódio e mercúrio por lâmpadas de 
tecnologia LED”, explicou.

Projetos semelhantes rejeitados

Nos anos de 2020 e 2019, o 
então prefeito Carlos Defavari 
também havia encaminhado à 
Câmara projeto para parcela-
mento da dívida do SAAE junto 
a CPFL. O período era a partir 
de maio de 2018, até fevereiro 
de 2020 e novembro de 2019, 
respectivamente.

Em ambos, o parcelamento 

seria em 60 meses. No projeto 
de 2019, o Município teria a con-
trapartida da implementação do 
Projeto de Eficiência Energética, 
modernização do sistema de 
bombeamento e instalação de 
sistema de geração de energia 
fotovoltaica, além do forneci-
mento de um reservatório metá-
lico com capacidade para 300m³.

Já no projeto de 2020, além da 
contrapartida oferecida no ano 
anterior, seriam substituídos mil 
conjuntos de iluminação pública 
de vapor de sódio por LED de 
potência de 150w e 250w.

Contudo, ambos os projetos 
foram rejeitados por todos os 
vereadores da época.
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- LUIZ TARANTINI -

- PROTEÇÃO ANIMAL -

Ansiedade

PL de Rogério Nogueira proíbe produção e 
comercialização de produtos feitos com plumas de aves

O
lá alvinegros apostólicos romanos, 
sejam todos muito bem vindos ao 
nosso espaço semanal, democrá-

tico, crítico quando precisa, mas cheio de 
elogios quando é de merecimento. 

O Nhô-Quim está trabalhando a 
todo vapor para colocar em campo 
a partir de 01/07/2022 o melhor time 
para enfrentar a Lemense no Barão na 
estreia da copa paulista. Cléber gaú-
cho e seus comandados terão que se 
desdobrar para diante do torcedor Pi-
racicabano apresentar um futebol ver-
tical e comprometido com o escudo e 
a camisa zebrada.

A primeira barreira a ser batida é a 
desconfiança da torcida que após vários 

anos de fracassos seguidos se afastou 
do time e agora torce o nariz para todas 
as informações vindas lá da Rua Silva 
Jardim. A desconfiança é tanta e ainda 
impulsionada por declarações de viúvas 
de outrora em redes sociais, que o tor-
cedor se empolga em falar do Sub-20, e 
desdenha o profissional, se esquecendo 
de que agora essas duas categorias es-
tão realmente interligadas no novo for-
mato de trabalho do clube.

O que realmente o torcedor precisa 
fazer para demonstrar o amor ao clube 
e não as pessoas que por lá passaram, 
as que lá estão e as que ainda vão pas-
sar, é ter “paciência” com os meninos 
que vão ter uma verdadeira prova de 
fogo ao disputar a próxima competição. 
Podemos ter dois caminhos, ou o time 
se supera com muita garra e resiliên-
cia para superar as dificuldades, ou se 
abater com críticas e derrotas e baixar 
a cabeça, permitindo que o moral fique 
em limites negativos e todo o trabalho 
comprometido.

Já tive o prazer em ver a torcida 
aplaudir em  pé o Nhô-Quim, mesmo 
na derrota, como também já presen-
ciei nas arquibancadas do Barão o 

time sair vaiado em vitórias que não 
convenceram nem o mais apaixonado 
e o mais puxa-saco dos torcedores. O 
tempo para a maturação desses garo-
tos e a adaptação em um nível acima 
na profissão precisa do apoio de to-
dos, as críticas devem ser pontuais e 
necessárias, jogar b...no ventilador em 
redes sociais ainda é cedo.

O Lemense vem com uma base já 
formada da série A2, aonde fez uma boa 
participação e vem se reforçando para a 
copa paulista. O meia atacante Judson 
é um brasileiro naturalizado na Guiné 
Equatorial para defender a seleção da-
quele país, ele estava no Capital do DF 
e já vestiu a camisa de vários clubes do 
interior de SP. Junto com ele o “zulão” 
apresentou mais reforços, contratou o 
zagueiro Mateus Henrique, ex-Barre-
tos, o lateral-direito Raul, que vestiu a 
camisa do Rio Claro na última Série A2 
do Paulista, o volante Gabriel Soares, 
ex-Audax-RJ, e o meia-atacante Ronal-
do, que estava no Linense. A diretoria 
também renovou os contratos dos vo-
lantes Edmundo e Gabriel Silva, além 
do zagueiro Jean Pablo.

Já no início o Nhô-Quim tem prova 

de fogo, e a competição por mais defi-
citária que pareça, é o que o alvinegro 
tem para não ficar parado no segun-
do semestre, e ainda por cima a única 
oportunidade de voltar ao cenário na-
cional. O torcedor consegue entender a 
importância desta participação? Então 
vamos apoiar o máximo que pudermos 
se tiver que vaiar não se intimide, mas 
aplauda na mesma proporção quando o 
time for merecedor.

Até aqui o XV fez dois jogos treino, 
venceu o XV de Jaú por 1x0 e empatou 
com o Red Bull sub-23 por 1x1, uma 
partida entre o Nhô-Quim e o Botafo-
go de Ribeirão Preto que aconteceria 
nesta última terça feira 14, foi cance-
lada a pedido do adversário que não 
passa por bons momentos no brasilei-
ro da série C.

Ah só mais um detalhe antes de ter-
minar nossa prosa........a diretoria do 
XV poderia utilizar os microfones do 
sistema de som do estádio para incen-
tivar o time, passar informações cultu-
rais da nossa cidade e da cidade do time 
adversário e resultados de várias com-
petições, futebol deve ser “cultura”, e o 
torcedor presente tem o direito disso.

O projeto de lei de autoria do 
deputado estadual Rogério 
Nogueira (DEM), que proí-

be a produção e comercialização de 
qualquer produto que utilize plumas e 
penas de ganso, cisne, faisão e pavão 
ou outra espécie de ave em todo o Es-
tado de São Paulo, foi aprovado nesta 
quarta-feira, dia 6, na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo. 
A proposta, que tem por objetivo 
evitar os maus tratos aos animais, 
prevê multa que varia de R$ 5 a R$ 
50 mil, progressivamente, em caso 
de reincidência.

Segundo o líder do Democratas 
na Alesp, essa é uma reivindicação 
dos protetores de animais, que con-
ta com seu apoio e dos demais par-
lamentares. “Há denúncias compro-
vadas dos maus tratos. Vi imagens 
de aves que são depenadas vivas e 
passam por um grande sofrimento. 

Um processo que se repete todos os ve-
rões, quando as plumagens são renova-
das”, comenta. “Mostrei no Colégio de 
Líderes e todos foram favoráveis à apro-
vação da lei em defesa dos animais.”

Segundo Nogueira, após a sanção do 
governador e regulamentação da lei, a 
população terá o poder de denunciar, 
para a punição prevista em lei. “Muita 
gente não sabe que o processo para ob-
ter a matéria-prima para alguns tipos de 
travesseiros, edredons, casacos, entre 
outros, ocorre com os animais vivos e é 
cruel”, diz. “O projeto também colabora 
com essa conscientização.”

Esta não é a primeira proposta do 
deputado voltada para a causa animal. 
Em dezembro de 2015, a Alesp apro-
vou projeto de lei que proíbe a circula-
ção de veículos de tração animal ou a 
condução de animais para o transpor-
te de cargas nas rodovias do Estado 
de São Paulo.
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Vanessa Botam recebe Kit para o Idoso 
destinado pelo deputado Guiga Peixoto

- GOVERNO FEDERAL -

97401.1114 ou 99771.6926

R
io das Pedras recebeu 
do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos 

Humanos um kit para o Conse-
lho Municipal do Idoso. Entre os 
equipamentos recebidos estão 
um carro modelo Fiat Pulse, três 
computadores com webcam, 
um projetor de imagem, uma 
Smart TV, uma impressora, uma 
caixa acústica e um bebedouro. 
O kit foi destinado à Rio das Pe-
dras graças ao pedido feito pela 
vereadora Vanessa Botam ao 
deputado federal Guiga Peixoto 
quando esteve no gabinete do 
parlamentar em Brasília.

“Nossa população tem ficado 
cada vez mais velha. É preciso 

olhar com mais carinho para a 
Melhor Idade. Além de propor-
cionar saúde, nós governantes 
precisamos pensar no bem-es-
tar dessa parcela da popula-
ção. Muitos não têm meios de 
locomoção para participar das 
oficinas e atividades realizadas 
no Centro de Convivência do 
Idoso. Também é preciso rea-
lizar visitar às pessoas com 
mais idade para saber se estão 
bem, se precisam de mais cui-
dados. Os casos de violência 
contra idosos têm crescimento, 
como espancamentos, furtos e 
abandonos. Geralmente essas 
situações acontecem na própria 
residência do idoso, por seus fa-

miliares”, destacou a vereadora 
Vanessa Botam.

Ao todo, 41 municípios do 
Estado foram contemplados 
com os kits, comprados pelo 
Ministério graças a emenda de 
R$ 4,5 milhões do deputado fe-
deral Guiga Peixoto. A retirada 
dos veículos aconteceu em Tatuí, 
enquanto que a entrega oficial 
dos kits foi realizada em Boituva, 
com a participação da ministra 
Cristiane Britto.

“Satisfação enorme em poder 
unir forças com o Governo Fe-
deral para garantir a proteção e 
promoção dos direitos dos ido-
sos. Viabilizei 41 veículos zero 

quilômetro para os Conselhos 
dos Direitos da Pessoa Idosa 
por meio de emenda individual 
impositiva. Amparar os idosos 
também é meu dever”, afirmou o 
deputado federal Guiga Peixoto.

“Essa entrega representa a 
efetivação e o aperfeiçoamento 
das políticas públicas voltadas 
às pessoas idosas. No governo 
Bolsonaro ninguém fica para 
trás, é todo mundo cuidando de 
todo mundo. Juntos, governos, 
conselhos e sociedade civil po-
dem alcançar os lugares mais 
distantes e amparar os nossos 
idosos”, disse a ministra Cris-
tiane Britto.

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105

Durante o evento, a ministra 
citou a importância de canais de 
denúncia como o Disque 100 
(Disque Direitos Humanos) para 
o enfrentamento à violência. “A 
denúncia pode fazer a diferença 
entre a vida e a morte de um 
idoso. O nosso Disque 100 fun-
ciona 24h por dia, todos os dias 
da semana. Qualquer pessoa 
pode denunciar as violações”, 
completou.

Também de Rio das Pedras, 
participaram do evento de en-
trega dos kits o prefeito Marcos 
Buzetto, a primeira dama Sueli 
Buzetto e o presidente da Câ-
mara, Edison Marconato.

Vanessa Botam entre a ministra Cristiane Britto e o deputado Guiga Peixoto
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Áries 21/3 a 20/4 
Argumentações infindáveis 
podem ser chatas, porém, 

muito esclarecimento pode ser destila-
do dessas, mas sua alma precisa ficar 
aberta e receptiva para fazer conces-
sões sem, no entanto, abrir mão das 
prerrogativas.

Touro 21/4 a 20/5
Determine, com a maior cla-
reza possível, quais são suas 

reais necessidades e desejos, e a este 
respeito vale a pena ter total honesti-
dade com sua própria alma, evitando 
mascarar uns desejos com outros.

Gêmeos 21/5 a 20/6
As contradições não hão de ser 
levadas a sério, nem muito me-

nos varridas para baixo do tapete, como se 
não existissem. As contradições apontam 
aos ajustes que sua alma precisa ir fazen-
do o tempo inteiro. isso sim.

Câncer 21/6 a 22/7
As conversas interiores preci-
sam ser o mais honestas pos-

síveis, para não deixar passar em brancas 
nuvens a oportunidade de colocar sua 
vida num trilho imperturbável. Conheça, 
de verdade, a natureza de seus desejos.

Leão 23/7 a 22/8
Às vezes, se torna necessário 
tratar com gente que você pre-

feriria ver pelas costas, mas resulta que só 
elas conseguiriam resolver o que você preci-
sa. O que fazer? Entre o desejo e a necessi-
dade, escolha a necessidade.

Virgem 23/8 a 22/9
Para você conseguir fazer 
seu melhor, muito pouco é 

necessário. Apenas faça o que estiver 
ao seu alcance, mas tendo muita ho-
nestidade a este respeito, porque é 
bom se lembrar que a preguiça sempre 
serpenteia por aí.

Libra 23/09 a 22/10 
Certezas e incertezas se mistu-
ram nesta parte do caminho, e 

isso não precisa ser nada demais, apenas 
uma condição a ser tolerada, porque dela 
mesma surgirá o foco necessário para 
você fazer o que precisa. Em frente.

Escorpião 23/10 a 21/11
Investigue suas suspeitas an-
tes de tirar conclusões precipi-

tadas. Faça isso em nome da sustentação 
da harmonia, porque, tirando conclusões 
precipitadas, tudo degringolaria a um 
conflito desnecessário.

Sagitário 22/11 a 21/12
Os conflitos não precisam 
ser resolvidos de imediato, 

porém, tampouco seria o caso de se 
transformarem em confrontos. Se os 
conflitos existem, é porque também 
há a necessidade de se encontrar uma 
saída criativa.

Capricórnio 22/12 a 21/1
A grandeza buscada se en-
contra nos pequenos detalhes 

que normalmente não mereceriam sua 
atenção. Faça diferente nesta parte do 
caminho, prefira se ater aos pequenos as-
suntos, tratando esses com muito carinho.

Aquário 22/1 a 19/2
Os momentos extraordinários 
raramente acontecem todos os 

dias, porém, não porque estejam indispo-
níveis, mas porque a alma costuma olhar 
para outro lado, e as maravilhas da vida 
lhe passarem despercebidas. Melhor não.

Peixes 20/2 a 20/3
Preserve o movimento, man-
tenha a dinâmica, faça tudo, 

faça mais do que precisa, porque, en-
quanto houver movimento as oportuni-
dades continuarão sendo atraídas e, no 
fim do dia, você verá o quanto a vida 
é generosa.
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Para o caldo caseiro

Agora também com Crédito 
Imobiliário, Veículos, 

Consórcio e Refinanciamento

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

ACRÍLICO FOSCO TRADIÇÃO ACRÍLICO FOSCO TRADIÇÃO 
BRANCO LUKSCOLOR PREMIUMBRANCO LUKSCOLOR PREMIUM

R$ 335,00

INGREDIENTES: 500 g de músculo 
traseiro em cubos grandes, 2 litros de 
água, 1 cenoura, 1  cebola, 1 talo de 
salsão com as folhas, 1 folha de louro, 
3 cravos-da-índia, 2 ramas de canela, 5 
grãos de pimenta-do-reino. 

PREPARO: Depois de lavadas corte em 
3 partes a cenoura e salsão. Craveje 
metade da cebola com folha de louro 
e os cravos.  louro com os cravos-da-
-índia. Junte todos os ingredientes na 
panela de pressão, cubra com a água, 
tampe e leve ao fogo alto. Assim que 
começar a apitar, abaixe o fogo e deixe 
cozinhar por 20 minutos. Enquanto o 
caldo cozinha, aproveite para dourar as 
cebolas da sopa. Coe o caldo e reserve. 
Por ser um caldo de cozimento rápido, 
você pode utilizar a carne e a cenoura 
em outras preparações.

PARA A SOPA
INGREDIENTES: 4 cebolas (cerca de 
500 g), 2 colheres (sopa) de mantei-
ga, ¼ de xícara (chá) de vinho branco, 
1 colher (sopa) de farinha de trigo, 1,5 
litro do caldo de carne caseiro, 3 fatias 
de pão italiano grossas (cerca de 3 cm 
de espessura), ½ xícara (chá) de queijo 
gruyère ralado fino (cerca de 40 g), sal e 
pimenta-do-reino moída na hora a gosto
 
PREPARO: corte as cebolas em ½ lua 
finas.Numa panela média, leve a man-
teiga para derreter em fogo médio. 
Acrescente as cebolas e tempere com 
uma pitada de sal. Deixe cozinhar, me-
xendo de vez em quando, por cerca de 
30 minutos, até ficarem bem macias e 
douradas. Esta é uma etapa que não 
dá para ter preguiça; se as cebolas não 
caramelizarem, a sopa não fica gosto-
sa. Se precisar, deixe cozinhar por mais 
tempo. Junte o vinho e misture, raspan-
do o fundo da panela para dissolver os 
queimadinhos da cebola, até evaporar. 
Polvilhe com a farinha de trigo e mexa 
por cerca de 1 minuto (para  engrossar 
levemente a sopa). Junte o caldo de 
uma só vez e misture bem com uma 
espátula, para dissolver os gruminhos 
de farinha. Assim que ferver, abaixe o 
fogo e deixe cozinhar por 30 minutos, 
mexendo de vez em quando para não 
grudar no fundo. Enquanto isso, prea-
queça o forno a 200 ºC (temperatura 
média). Aqueça uma frigideira em fogo 
médio e toste apenas um lado dos pães 
por cerca de 2 minutos. Após os 30 mi-
nutos, desligue o fogo e tempere com 
sal e pimenta-do-reino a gosto. Transfira 
a sopa para um refratário ou panela que 
possa ir ao forno. Disponha as fatias 
de pão italiano, uma ao lado da outra, 
com a parte tostada para baixo - assim 
elas absorvem menos líquido e não des-
mancham. Polvilhe com o queijo ralado 
e leve ao forno. Deixe por cerca de 10 
minutos para gratinar.
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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 - 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

Rc componentes contrata para serviços gerais, ho-
mem, habilitação a e b. Disponibilidade de horários
Residir em Rio das Pedras.
CV para rhrchidraulica@gmail.com 

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

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 pro-
prietário. 97125-6676.

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

Tapete de sala semi novo 97125.6676

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 referên-
cia comprovadas. Solange (19) 99220-8942

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

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

Anuncie

99825.0105
Siga

VerdadeiroO

Temos a opção de Kit para duas pessoas por R$ 100,00
Individual por R$ 50,00 para almoçar lá. Contato: 3493-2343

 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

SIGA-NOS NO @jornaloverdadeiro

VerdadeiroO
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Alex de Madureira lança pré-
candidatura para deputado estadual

- REELEIÇÃO -

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

Rua Antônio 
Bertassi, 607
Bom Jardim

Próximo a escola

99999.9354
99720.4198

O deputado estadual Alex 
de Madureira promoveu 
evento no Espaço Beira-

-Rio, em Piracicaba, para lançar 
sua pré-candidatura à reeleição 
na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp). O 
lançamento contou com a par-
ticipação de 670 pessoas, entre 
prefeitos e vereadores de várias 
cidades do estado, tanto da Re-
gião Metropolitana de Piracicaba 
(RMP) quanto de outras regiões 
como Itararé, Buri e Cubatão.

“Quero renovar meu com-
promisso com Piracicaba e toda 
região metropolitana para con-
tinuar avançando. Mas, o ato 
de hoje é a pedra fundamental 
e ainda estou na pré-candida-

tura. Somente a partir de 16 de 
agosto iniciaremos nosso projeto 
para a reeleição e todo apoio será 
bem-vindo nessa caminhada”, 
afirmou o pastor Alex de Ma-
dureira, filiado ao PL.

Deputado estadual eleito com 

118 mil votos em 2018, Alex já foi 
relator da LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) do Estado de São 
Paulo e integrou diversas co-
missões. Atualmente é membro 
das comissões de Transportes e 
Comunicações e de Finanças, 
Orçamento e Planejamento.

“Após quase quatro anos de 
um primeiro mandato de muito 
aprendizado, onde tive a oportu-
nidade de contribuir em diversas 
conquistas para as cidades da 
RMP e algumas outras regiões 
do Estado. Agora sigo para ser 
avaliado pelo eleitor, uma vez que 
irei passar pelo crivo de avaliação 
do eleitorado e será essa mesma 
população que irá dizer se estou 
no caminho certo”, afirmou Alex 
de Madureira.

“O deputado Alex de Madu-
reira tem feito muito por Rio das 
Pedras, encaminhando recursos 
e equipamentos, além de inter-
mediar importantes reuniões e 
conquistas para melhorar nossa 
cidade. Caso seja reeleito, com 
certeza irá ajudar muito mais”, 
ressaltou a vereadora Vanessa 

Botam, representante de Rio 
das Pedras no evento e que foi 
chamada ao palco para dar seu 
depoimento.

Na avaliação do parlamentar 
a pandemia do novo coronaví-
rus não atrapalhou o mandato, 
mas mudou o foco, devido à 
necessidade de voltar a atenção 
para a Saúde. “De alguma forma 
conseguimos fazer realizações 
na área da saúde, por exemplo, 
nós articulamos a vinda demais 
de 50 respiradores para os hos-
pitais da Região”, afirmou. Alex 
também destacou a redução dos 
salários dos parlamentares em 
30%, contratos da Alesp em 
70%, como forma de gerar eco-
nomia para o enfrentamento da 
covid-19 no Estado.

Entre os projetos de lei de 
sua autoria, o deputado cita as 
demandas que vieram da po-
pulação, como o projeto que 
extinguiu os empréstimos con-
signados a aposentados e pen-
sionistas que eram feitos por te-
lefone. O aumento de 30 para 60 
dias para que os planos de saúde 

considerem o beneficiado como 
inadimplentes. “Esse projeto foi 
criado durante a pandemia para 
que o trabalhador que perdesse 
o emprego tivesse mais 30 dias 
para usufruir o plano de saúde”, 
destacou.

O parlamentar também ci-
tou propostas de sua autoria 
voltadas à causa animal, saúde 
e educação. “Os professores 
que saiam do período integral 
e iam para outras categorias, 
para retornar ao tempo inte-
gral tinham que esperar cin-
co anos. Fizemos esse projeto 
garantindo o retorno imediato 
desses profissionais ao período 
integral”, acrescentou.

Meu principal objetivo con-
tinua sendo o de trabalhar em 
propostas para que Piracicaba 
e as cidades vizinhas exerçam 
um papel de protagonismo no 
estado, ainda mais agora com a 
criação do Região Metropolita-
na de Piracicaba que tem tudo 
para alavancar o crescimento de 
todos os municípios que o com-
põe”, disse Alex de Madureira.

Ao concluir seu discurso, 
Alex de Madureira convocou o 
eleitor a buscar soluções reais 
para suas vidas e não para os 
problemas vindos das redes so-
ciais. “Quem me conhece sabe 
da minha política feita com 
amor, respeito ao próximo, ho-
nestidade e moralidade pública. 
Eu estou diariamente nas ruas 
conhecendo a realidade da po-
pulação e para continuar fazen-
do meu trabalho precisamos do 
povo ao nosso lado”, completou 
o pré-candidato a deputado es-
tadual, Alex de Madureira.


