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Saúde faz barreira sanitária 
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A Secretaria da Saú-
de reiniciou nesta 
quinta-feira (11) a 

realização de barreira sani-
tária junto ao Portal Pilé De-
gaspari, no sentido de quem 
entra em Rio das Pedras. De 
acordo com a pasta, a ação 
irá ocorrer de segunda à 
sexta-feira, das 16 às 19h – 
desde que não chova.

Quanto a vacinação, nesta 
segunda-feira (15) recebe-
rão a dose pessoas com 75 e 
76 anos. No dia 22 de mar-
ço a vacina será aplicada em 
pessoas na faixa etária de 72 
a 74 anos. A aplicação será 
feita junto a UBS Dr. Ma-
theus Gabriel Bonassa.
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Idosos com mais de 75 anos serão vacinados a 
partir de segunda; acima de 72 anos será dia 22

- SAÚDE -

I
dosos com mais de 72 anos já 
têm data definida para come-
çar a receber as doses da va-

cina contra o Covid-19. Pessoas 
76 anos poderão ser imunizadas 
na segunda e terça-feira (15 e 
16), enquanto que idosos com 
75 anos receberão a vacina na 
quarta e quinta-feira (17 e 18). Já 
a faixa de 72 a 74 anos receberá 
a primeira dose a partir do dia 22 
de março. A inclusão destas fai-
xas etárias será possível graças à 
chegada de mais vacinas do Bu-
tantan.

Para receber a vacina é impor-
tante se cadastrar junto ao site 
vacinaja.sp.gov.br, levar docu-
mento com foto e comprovante 
de residência.

Com o avanço da campanha 
para o grupo a partir de 72 anos, 
serão 1,140 milhão de pessoas 
que poderão ser imunizadas ain-
da no mês de março no estado. 
Em 3 de março, o Estado iniciou 
a vacinação dos idosos entre 77 
a 79 anos, contemplando outros 
720 mil idosos. 

Toda a campanha ocorre com 
uma grande operação logística 
montada para a distribuição das 
vacinas do Butantan e da Fio-
cruz. Semanalmente, caminhões 
saem para todas as regiões de 
SP, para que os municípios reti-
rem suas grades nos GVE (Gru-

po de Vigilância Epidemiológica) 
de referência.

4 milhões de pré-cadastros no 
Vacina Já
Mais de 4 milhões de pessoas já 
realizaram o pré-cadastro no site 
Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br), 
criado pelo Governo de SP - com 
a Prodesp e Secretarias de Comu-
nicação e Saúde - para otimizar a 
campanha. A ferramenta eco-
nomiza aproximadamente 90% 
no tempo na ocasião em que o 
cidadão comparecer a um posto 
para receber a dose. Trata-se de 
um formulário eletrônico que 
leva cerca de um minuto para 
ser preenchido. Já nos postos de 
vacinação, em média, a coleta de 
informações leva cerca de dez mi-
nutos.

O acesso pode ser feito pelos 
familiares dos idosos ou qualquer 
pessoa que integra os públicos 
previstos na campanha. A ferra-
menta ajuda a agilizar o atendi-
mento e a evitar aglomerações. 
Não é um agendamento e o uso 
não é obrigatório, mas utilizá-la 
contribui para melhorar a dinâ-
mica dos serviços de saúde e o 
atendimento à população.

Programação da vacinação 
no estado
Acima de 90 anos: desde 8 de fe-
vereiro.
85 a 89 anos: desde 12 de fevereiro.
80 a 84 anos: desde 27 de fevereiro.

77 a 79 anos: desde 3 de março.
75 e 76 anos: a partir de 15 de 
março.
72 a 74 anos: a partir de 22 de 
março.

Vacinômetro
Rio das Pedras já recebeu 2.356 
vacinas pelo Governo do Estado. 
Destas, 1.962 doses já foram apli-
cadas, sendo 1.426 na primeira 
etapa e 536 na segunda dose.

Barreira sanitária
A Secretaria da Saúde reiniciou 
nesta quinta-feira (11) a realiza-
ção de barreira sanitária junto 
ao Portal Pilé Degaspari, no sen-
tido de quem entra em Rio das 

Pedras. De acordo com a pasta, 
a ação irá ocorrer de segunda à 
sexta-feira, das 16 às 19h. “Nosso 
objetivo é orientar aos motoristas 
quanto aos cuidados para evitar 
a transmissão do Covid-19, bem 
como aferir a temperatura de 

todos que chegam à cidade pela 
Rodovia Vereador Valério Pedro 
da Silveira Martins. O horário foi 
definido para monitorar as pes-
soas que chegam vindas do tra-
balho ou escola, especialmente 
de Piracicaba.
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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

 Casa no Condomínio San Marino com 2 quartos (1 suíte com closet), banheiro social, 
sala com cozinha americana, área gourmet completa e garagem para 2 carros. R$ 400 mil 

Casa no Bela Vista com 3 quartos, wc, sala, cozinha, garagem para 
dois carros e área gourmet completa - R$ 280.000,00

Sobrado no Bom Jesus com 3 quartos, sendo 1 suíte, duas salas, cozinha, lavabo, 
lavanderia coberta, garagem para 2 carros - R$ 300.000,00

Apto. parcialmente mobiliado Ed. Itália c/ 3 quartos (1 suíte), sala 2 ambientes, 
cozinha, wc, área de serviço, elevador, garagem coberta - R$ 360.000,00

Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos, sala, cozinha, 
wc, área de serviço, garagem - R$ 130.000,00

Apto. Edifícil Villa Real com 4 quartos sendo 2 suítes, sala de jantar, 
sala de estar, cozinha ampla com dispensa, área de serviço com WC, 

varanda gourmet e garagem para 2 carros - R$ 750.000,00
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$ 650.00,00

Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java - R$ 110.000,00

VENDAS

LOCAÇÃO
Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 qtos., sl , cozinha, wc, área de serviço, garagem - R$ 800,00
Imóvel Comercial na Prudente com 4 sls, cozinha, 2 banheiros, lav, garagem - R$ 1.500,00
Apto. mobiliado na av. Prof. Alberto Vollet Sachs em Piracicaba com 2 quartos sendo 1 suíte, 
WC social, sala 2 ambientes, cozinha, área de serviço e garagem para 1 carro - R$ 850,00

-  VISITA -

Vanessa Botam recebe 
deputado federal Guiga Peixoto
A vereadora Vanessa 

Botam recebeu, em 
seu gabinete, a visita 

do deputado federal Guiga 
Peixoto (PSL). O principal 
motivo da conversa foi iden-
tificar as necessidades de 
Rio das Pedras e atende-las 
de acordo com os progra-
mas e projetos em desen-
volvimento pelo Governo 
Federal. Entre as solicita-
ções apresentadas pela ve-
readora está a melhoria da 
estrutura para atendimento 
à terceira idade.

“Entre os programas de-
senvolvidos atualmente pelo 
Governo Federal está o for-
necimento de equipamen-
tos para inserir os idosos no 
mundo digital. Além de dis-
ponibilizar computadores, 
impressoras e outros itens, 
é disponibilizado veículo 
para transporte de quem 
tem dificuldades para se lo-
comover”, explicou Vanessa 
Botam, que solicitou ainda a 
intervenção para viabilizar a 
aquisição do sistema de co-
leta seletiva com ecopontos: 
“são containeres com divisão 
por material e capacidade 
para coleta de 80 toneladas 
por mês”.

“Reafirmou meu compro-
misso com a população de 
Rio das Pedras e com a verea-
dora Vanessa, que mal entrou 
na Câmara e já está mostran-
do serviço, pedindo melho-
rias para a cidade. Com cer-
teza, o kit do idoso que vem 
até um carro para melhora 
constante e qualidade de vida 
da população de mais idade”, 
destacou Guiga Peixoto.

A vereadora piracicaba-
na, Ana Pavão, participou 
da conversa e interagiu com 
Guiga. Os três trocaram ex-
periências das respectivas 
Casas de Leis. Após o bate 
papo, seguiram para o ga-

binete de prefeito, Marcos 
Buzetto, que os recebeu mui-
to bem. Junto deles, Joaldo 
Gonçalves, Daniel Gonçalves 
e Marcelo Teles – secretários 
de Saúde, Educação e De-
senvolvimento Econômico 
respectivamente – falaram 
a respeito da pandemia e a 
realidade política no cenário 
nacional.

O deputado Guiga fez 
questão de se colocar à dis-
posição de Rio das Pedras e 
atender as demandas sem-
pre que possível. “O que a 
vereadora Vanessa me pas-
sar, farei um esforço máximo 
atender a situação”, concluiu 
Guiga Peixoto que estava de 
saída para Brasília.
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-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA -

E
m sessão extraordi-
nária, realizada na 
quarta-feira (10), os 

vereadores aprovaram por 
unanimidade o Projeto de 
Lei do Legislativo que reco-
nhece a prática do comércio 
em geral como lojas, bares e 
restaurantes, e prestadores 
de serviços (salões de beleza, 
por exemplo) como essen-
ciais para a população de Rio 
das Pedras em tempos de cri-
ses como da pandemia. Para 
entrar em vigor, a lei precisa 
ser sancionada pelo prefeito 
Marcos Buzeto, que também 
deve publicar decreto regu-
lamentando a lei.

Os critérios para abertura 
dos estabelecimentos serão 
dados pela Prefeitura, funda-

Vereadores aprovam PL que 
considera comércio como essencial

)3493.6211
)98980.3856
)99770.5549

Wizard Rio das Pedras 
Av. Darwin do Amaral Viegas, 143
    @wizardriodaspedras
     Wizard Rio das Pedras

mentando nas áreas de segu-
rança pública, que indicará a 
extensão, motivos e critérios 
técnicos científicos para em-
basar as restrições que ve-
nha a ser expostas.

De acordo com os verea-
dores, o objetivo do PL é evi-
tar a asfixia econômica que 
o comerciante e prestadores 
de serviços estão sofrendo 
durante o período de pande-
mia e que tem resultado em 
desemprego e fechamento de 
várias empresas na cidade. 
Outro ponto levado em con-
sideração é o fato de que em 
outras ocasiões onde o co-
mércio permaneceu fechado, 
o reflexo no aumento no nú-
mero de casos foi pouco sen-
tido, que o que precisa ser in-

Moradores agradecem manutenção 
em vias do Recanto Universitário

A equipe de manuten-
ção de estradas rurais da 
Prefeitura esteve no bairro 
Recanto Universitário para 
realizar a manutenção da 
avenida Carolina Mendes 
Thame e da via de acesso ao 
bairro pela Estrada do Cea-
sa. Foi executado o nivela-
mento do pavimento, feitas 
saídas para escoamento de 
água pluvial, bem como o 
cascalhamento para poste-
rior compactação do solo.

“Agradecemos à Prefei-
tura, em nome da equipe 
da garagem comandada 
pelo Pastor Jorge, pelo ser-
viço executado e atender a 
nossa solicitação. As ruas 
estavam muito deteriora-
das, precisando de repa-
ros, sendo que são os úni-
cos acessos para o Recanto 
Universitário e condomí-
nios”, declarou o morador 
Mozart Aguiar Lemos.

tensificada é a fiscalização em 
festas clandestinas que ocor-
rendo em especial durante a 
noite e finais de semana.

Academias – A Lei Munici-
pal n.º 3.009/2020 reconhece 
a prática de atividade física 

e do exercício físico como 
essenciais para a população 
rio-pedrense. Contudo, o 
Executivo Municipal não pu-
blicou decreto regulamen-

tando a aplicação da legisla-
ção, que permite a abertura 
de academias diante da sua 
importância para a manuten-
ção da saúde.
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-  IMUNIZAÇÃO -

Câmara aprova adesão a consórcio para 
compra de vacinas contra Covid-19

A Câmara de Rio das Pe-
dras aprovou o Projeto 
de Lei que oficializa a 

adesão do município ao con-
sórcio público liderado pela 
Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP) para compra de vaci-
nas contra a Covid-19. Um 
dos requisitos do consórcio é 
justamente a aprovação pelo 
Legislativo.

O projeto foi votado em 
regime de urgência especial 
e recebeu aprovação unâni-
me dos vereadores. Agora ele 
será encaminhado ao prefeito 
para sanção ou veto, para en-
tão ser publicado no Jornal 
Oficial.

O primeiro prazo de ade-
são ao consórcio se encerrou 
na última sexta-feira (5), mas 
o presidente da frente, Jonas 
Donizette, apontou que um 
município ausente ainda pode 
aderir ao consórcio. Para isso, 
explica, a Câmara dos Verea-
dores da cidade precisa apro-

var um projeto de lei disponi-
bilizado pela própria frente e 
enviá-lo de volta para a FNP, 
desde que também apresenta-
do com requerimento do pre-
feito.

A previsão é que a asso-
ciação seja constituída, le-
galmente, até 22 de março 
para, depois disso, atuar na 
aquisição de imunizantes. 
”Os Municípios que mani-
festaram interesse após as 
12h, do dia 05.03.2021, ou que 
vierem a manifestar, desde 
que enviem a Lei Municipal 
até o dia 19.03.2021, também 
serão convocados a partici-
par da Assembleia Geral de 
instalação do Consórcio, dia 
22.03.2021, passando a fazer 
parte do consórcio formal-
mente a partir dessa data”, 
comunicou a FNP, em nota.

De acordo com Jonas Do-
nizette, a primeira opção do 
consórcio é a utilização de 
recursos do governo federal 

para compra de vacinas, mas 
transferências de recursos 
por organismos internacio-
nais, participação da iniciativa 
privada ou mesmo a compra 
via cota dos municípios serão 
discutidas.

Cidades da região que já fo-
ram integradas ao consórcio: 
Águas de São Pedro, Capiva-
ri, Charqueada, Cordeirópo-
lis, Cosmópolis, Elias Fausto, 
Ipeúna, Limeira, Nova Odes-
sa, Piracicaba, Rio das Pe-

Clube de Campo
de Rio das Pedras

CONVIDE SEUS AMIGOS E FAMILIARES, VENHAM 
CURTIR TUDO ISSO NO CLUBE DE CAMPO!

TUDO MISTURADO  JUNTO
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 FUTEBOL
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dras, Saltinho, Santa Bárbara 
d’Oeste e São Pedro.

Não há nenhum custo ao 
município para a adesão ao 
consórcio, os custos para a 
formação legal do consórcio 
público serão pagos pela FNP. 
Somente após a constituição 
legal, com a criação de um 
CNPJ e a escolha de diretoria, 
o consórcio estará apto a fazer 
a compra de vacinas.

A ideia é que as prefeitu-
ras possam comprar as vaci-

nas caso o Plano Nacional de 
Imunização (PNI), coordena-
do pelo Ministério da Saúde, 
não seja capaz de suprir toda 
a demanda. “O consórcio não 
é para comprar imediatamen-
te, mas para termos seguran-
ça jurídica no caso de o PNI 
não dar conta de suprir toda 
a população. Nesse caso, os 
prefeitos já teriam alternativa 
para isso”, explicou Donizette, 
durante a reunião de lança-
mento da iniciativa.
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Período que exige cautela com a saúde, 
mais foco no trabalho e contenção nos 

gastos. Convém ter atenção dobrada para não se dei-
xar levar por situações dúbias e enganosas. Abra os 
olhos com pessoas que podem agir pelas suas costas. 

Touro 21/4 a 20/5
Período para alcançar metas importan-
tes e transformar ideais em realidade. 

Pessoas amigas e conhecidas podem somar forças 
contigo e ajudar você a realizar um sonho que aca-
lenta há tempos.  Momento oportuno para consolidar 
seus planos, inclusive os profissionais.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Período para destacar suas atividades e 
cair nas graças dos chefes – é a hora cer-

ta para mostrar do que é capaz.   Com seu dinamismo 
e sua ousadia em alta, você não vai esperar a batata 
assar para batalhar por seu reconhecimento e ir atrás 
dos seus propósitos. 

Câncer 21/6 a 22/7
Período que simboliza horizontes no-
vos em sua vida e você tem tudo para 
crescer no que faz. Novas experiências, 

estudos, cursos e contatos com pessoas distantes 
podem abrir um leque de opções que antes você não 
enxergava, mas que agora fica cristalino e revigora as 
suas esperanças.

Leão 23/7 a 22/8
Período revela uma fase de transforma-
ções, sobretudo nos assuntos materiais, 
exigindo atenção com pendências, taxas 

e impostos, mas terá garra de sobra para se livrar des-
sas zicas e dar a volta por cima. Só não deixe tensões 
afetarem seus contatos pessoais e o convívio amoroso.

Virgem 23/8 a 22/9
No trabalho, o espírito de equipe e 
cooperação devem falar mais alto e 

seu lado prestativo estará de plantão. Proposta de 
sociedade ou iniciativa com alguém da sua confian-
ça poderá ganhar impulso. Você vai estender a mão 
para quem precisar e vai atrair apoios importantes ao 
somar forças com quem tem metas e objetivos em 
comum.  Na relação com o par, o período promete 
ser especial, mais romantismo e doses generosas de 
inspiração para amar. 

Libra 23/09 a 22/10 
Período de dar mais atenção ao seu 
organismo, dobrar a prevenção e cuidar 

com mais carinho da alimentação, conferindo proce-
dência, qualidade e validade de tudo o que irá consumir. 

Escorpião 23/10 a 21/11
Período de boas vibes vão soprar em 
sua direção e as coisas devem fluir 

com mais facilidade em todos os setores da sua vida. 
O momento é perfeito sem defeitos para as suas in-
vestidas amorosas e a conquista será a cereja do bolo. 

Sagitário 22/11 a 21/12
Período muito estimulante na conquista 
e o lance com o crush tem tudo para 

virar namoro firme.  O convívio com os parentes vai 
elevar seu pique para cuidar dos assuntos domésticos. 
Momento de bem-estar na saúde, boas ideias para 
incrementar seus ganhos e romantismo de sobra para 
inspirar a relação com seu tigrão/sua tigrona. 

Capricórnio 22/12 a 21/1
Período de boas vibes para os contatos, 
estudos, as finanças e também para as 

relações pessoais. Seu pensamento estará mais ágil, 
fértil e ideias criativas vão surgir naturalmente quando 
estiver tratando dos seus interesses, ainda mais no 
trabalho. Se procura emprego, o momento é propício 
para atualizar e repassar seu currículo. 

Aquário 22/1 a 19/2
Período revela um momento ideal 
para se concentrar nos interesses que 

envolvam dinheiro. Ligue o radarzinho para identi-
ficar as boas oportunidades que devem surgir, seja 
através de algum trabalho que realizar ou de uma 
ideia nova que tiver. Se está numa relação firme, vai 
querer ficar coladinho(a) no love, só não exagere na 
dose para não sufocar seu bem. 

Peixes 20/2 a 20/3
Período em que suas qualidades 
estarão em evidência e os seus ta-

lentos piscianos pra lá de empoderados. Você tem 
tudo para se destacar no trabalho, vai esbanjar 
vitalidade na saúde e saberá encantar as pessoas 
com seu jeitinho solícito, prestativo e carinhoso. Se 
procura serviço, aproveite esse período estimulante 
para multiplicar seus contatos e ampliar sua rede 
de relações. 

Vanderlei 
Rodrigo 
Vieira
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Telefones (19) 9.8420-4751 | 9.9783-2152

CASAS
Vende Casa no Santa Maria, 700m², 5 quartos, área gourmet, 

2 salas, cozinha, piscina, 4 wc, garagem p/ 5 veículos
Vende Casa no Centro (rua Lacerda Franco, 281), documentação em ordem, 261,55m², 

com sala, 3 quartos (1 suíte), wc social, 2 cozinhas (interna e externa), 2 dispensas, ar 
condicionado, portão automático, garagem p/ 6 veículos

TERRENOS
Vende 01 terreno condomínio Quinta do Engenho 310 M2 excelente localização.

Vende Terreno no Santa Maria com 10,50 x 27,25 metros
Vende Terreno de 14 x 29,5 metros (390,15m²), c/ área construída de 287,64m² (26% de 
área livre, excelente local. Casa c/ 3 quartos (1 suíte), wc social, sala, cozinha, lavanderia, 

garagem coberta p/ 4 veículos, dispensa c/ quarto e wc. Imóvel em construção de 184,86m² 
c/ alicerce, alvenaria da casa, muro e laje + alicerce da área gourmet de 102,78m²

Vende Terreno no Condomínio Vivendas de Java com 12x30 metros (360m²), com alicerce e muro
Vende Terreno no Condomínio Vivendas de Java, com 360m²

- GASTRONOMIA  -

Docinho de leite ninho achocolatado

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Com o chocolate meio amargo fica menos enjoativo, pois o leite condensado já é muito doce. Lembrando, nada 
vai ao fogo. A esta receita pode acrescentar várias coisas, como coco ralado, pedaços de chocolate, castanhas. 
Fica tudo muito bom!

INGREDIENTES
• 1 lata de leite Ninho
• 1 lata de leite condensado
• Na lata de leite ninho coloque até a metade da lata de chocolate em pó, pode ser Nescau, toddy ou chocolate meio 
amargo em pó

MODO DE PREPARO
1. Misture primeiro o leite Ninho e o chocolate em pó, depois o leite condensado.
2. Amasse com a mão.
3. Se ver que a massa está muito mole pode acrescentar mais um pouquinho de leite Ninho ou de chocolate em pó.
4. Enrole as bolinhas e sirva.
5. Embrulhar no papel alumínio os docinhos.



OFEREÇO-ME

Babá ou domestica - 9.8915.8659

Eletricista em geral, faço peque-
nos reparos e hidráulico também. 
9.9879-3495, Sílvio.

Silvio Eletricista faço reparos em te-
lhados e calhas ZAP (19)998793495

Ofereco-me como faxineira ou do-
méstica. 9.9827-8838, com Andressa

VEÍCULOS

Ford Fiesta 4 portas, R$ 2.500, docu-
mento vencido. 9.9978.9219

Versa SV 1.6 16V flex, 2012/2013, 
cinza, revisado. R$ 25 mil a vista, 
não aceita troca. 99928-1789

VENDO OU TROCO Van 2007, com 
prestação de serviços, ou troco 
por carro ou moto de menor valor 
9.9888.3813
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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

Terreno com 2.532m² em Mombuca 
(cercado), a 500m do asfalto, e 2km 
da cidade. 19996217868 João

VENDO Lote no centro de Mombuca 
com 6,300 mil /m² - 9.9896.3876

Oportunidade! Vendo chácara legali-
zada de 1.450m² com água, luz, fossa 
séptica. 9.9736-8186 (Creci 91.670).

Casa de 4 cômodos, quintal, gara-
gem, na Rua José Grecco, Bom Reti-
ro. R$ 200 mil a vista. 9.9928-1789

ALUGO

Alugo salão para festas. 9.9736-8186.

Casa no Massud Coury 1 quarto e 
dependencias R$ 400 - 9.9744.7179

Aluga se sobrado na área central, 
prox. Supermercado Grilo, cons-
trução nova com finíssimo aca-
bamento em porcelanato na casa 
toda, portão eletrônico, 3 quartos 
sendo 1 com suíte, 4 banheiros, 
cozinha, 2 varanda, quintal com 
lavanderia, sala de visita, abrigo 
3 carros, 2 salas na parte inferior 
que podem ser usada como es-
critório ou comercial, vale a pena 
conferir, agende seu horário para 
conhecer as instalações pelo fone 
9.9736 6898, valor do aluguel 
abaixo do mercado

OPORTUNIDADE

Maquina overlock, colchão novo e 
hack. 97125-6676

Mesa mármore e 4 cadeiras R$ 350, 
9.9709.8911

Máquina overloq semi nova, rack 
em madeira e mesa de apartamento 
9.8915.8659

Conjunto de mesa para cozinha, 
acompanha mesa e 4 cadeiras, cores 
preta e branca. R$ 150. 9.9709-8911.

Sofá, micro-ondas, colchão casal e 
solteiro, máquina de lavar, fogão: R$ 
550 tudo. 9.8762.5693

Serviços de jardinagem e lim-
peza de lotes. 9.9857.6169 / 
3493.7490, com Francisco

VerdadeiroOAnuncie 99825.0105

Faça seu orçamento 
pelo        99973.0345

Fones: (19) 3493.4122 
ou 3493.1035

@politintas1         

@tintaspoli

Na compra de 
1 pote Metalik 

Perolizado, 
ganhe a 

espátula de 
aplicação.

Depois de transformar 
sua parede, poste foto 
ou vídeo no Instagrem, 
marque a Poli Tintas e 

ganhe 1 caixa de bombons 
especialidades Nestlé

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

Promoção Metalik

Metalik Perolizado
 R$ 116,00

Durante o anúncio da 
Fase Emergencial do Pla-
no São Paulo, o Governo 
do Estado recomendou que 
a Educação dê prioridade 
para o ensino remoto, mas 
manteve a autorização às 
escolas municipais e par-
ticulares de operar com 
35% da capacidade. Já na 
rede pública estadual, as 
unidades ficarão abertas 
apenas para oferta de me-
renda e distribuição de ma-
terial, que deverá ser feita 
por meio de agendamento 
prévio, uma vez que o go-
verno decidiu antecipar os 
recessos de abril e outubro 
para o período de 15 a 28 de 
março, sem prejuízo do ca-
lendário escolar.

Apesar disso, os muni-

cípios têm autonomia para 
decidir se mantêm ou não 
unidades estaduais, munici-
pais e privadas abertas em 
suas cidades. A educação 
e as e atividades religiosas 
tinham sido incluídas por 
meio de decretos estaduais 
na lista de serviços essen-
ciais.

De acordo com a Secre-
taria Municipal da Educa-
ção, a programação para o 
retorno das aulas segue o 
mesmo previsto. O retorno 
das atividades online ocor-
reu no dia primeiro de mar-
ço. Na próxima segunda-
-feira (15), deverão ter início 
as aulas presenciais, com a 
ocupação de 35% das salas 
de aula – adotando todas as 
recomendações sanitárias.

Contudo, conforme in-
formou o secretário da 
Educação Daniel Gonçal-
ves, nesta sexta-feira (12) 
irá ocorrer uma reunião 
junto com o prefeito Mar-
cos Buzeto para definir os 
procedimentos a serem 
adotados ou até mesmo o 
cancelamento do retorno 
das atividades presenciais. 
“Estamos analisando com 
muito cuidado o atual ce-
nário. Sabemos da impor-
tância da educação para o 
desenvolvimento das crian-
ças, mas nossa prioridade 
agora é com a saúde de to-
dos. Qualquer novidade a 
respeito do retorno das ati-
vidades presenciais iremos 
informar”, explicou Daniel 
Gonçalves.

- EDUCAÇÃO  -

Por hora, retorno das aulas presenciais 
está mantido para segunda (15)
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SEMANA DO CONSUMIDOR

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

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 18/03

-  REGRAS MAIS RÍGIDAS -

O governo de São Paulo 
anunciou nesta quinta-
-feira (11) a fase emer-

gencial, que prevê regras mais 
rígidas de funcionamento da 
fase vermelha da quarentena. 
As medidas passam a valer a 
partir de 15 de março e devem 
permanecer até o dia 30. A 
gestão de João Doria suspen-
deu a liberação para realiza-
ção de cultos, missas e outras 
atividades religiosas coletivas, 
além de todos os eventos es-
portivos, como jogos de fute-
bol, e instituiu o toque de reco-
lher das 20h às 5h.

Com a fase emergencial, as 
restrições passam a incluir:

- Atividades religiosas, como 
missas e cultos, não podem mais 
ocorrer presencialmente, mas 
igrejas permanecem abertas.
- Campeonatos esportivos 

Fase emergencial suspende cultos 
religiosos e reduz serviços essenciais

profissionais, como jogos de 
futebol, ficam suspensos.
- Lojas de material de constru-
ção não poderão abrir.
- Teletrabalho passa a ser obri-
gatório para todas atividades 
administrativas não essenciais.
- Comércios e restaurantes 
não poderão operar com ser-
viço de retirada presencial, 
apenas delivery (24h) ou dri-
ve-thru (das 5h às 20h).
- Fica proibido o uso de par-
ques e praias em todo o estado.
- Toque de recolher passa a 
ver das 20h às 5h em todo o 
estado.
- O recesso escolar na rede es-
tadual será antecipado.

Novas recomendações
- Sugestão de escalonamento 
do horário de entrada de fun-
cionários da indústria (das 5h 

às 7h), do comércio (das 9h às 
11h) e do setor de serviços (das 
7h às 9h) para evitar aglomera-
ções no transporte público.
- Uso de máscara em ambien-
tes internos, inclusive entre 
familiares de residências dife-
rentes.
- Redução das atividades pre-
senciais nas escolas ao mínimo 
possível.

Toque de recolher
O governo estadual afirmou 
que o toque de recolher visa 
dificultar o desejo das pesso-
as de permanecer nas ruas, 
mas a medida não é uma 
proibição de circulação. Para 
alcançar o objetivo, a fiscali-
zação será intensificada.

”Eu quero lembrar que nós 
não estamos fazendo lockdo-
wn, nós estamos fazendo 
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COMPROVANTES 
E COMPRAS PELO 

WHATSAPP

(19) 99646.1602

R$ 33,00

JOGO DE FACA TRAMONTINA 
PLENUS 4 PEÇAS 

CADEIRA 
DE TIRAS

R$ 125,00

ADULTO

INFANTIL

R$ 69,90

BALANÇO

R$ 288,00

R$ 58,80

R$ 99,90

R$ 338,00

VELOTROL CALESITA 
VELOCITA (COM SOM)

R$ 52,50

FRIGIDEIRA 
TRAMONTINA 

VIVACOR

R$ 29,90

COLEÇÃO 25 CARRINHOS BONECA HORA 
DO LANCHE 
BICHINHOS 
COTIPLÁS

ELA COME 
E FAZ COCÔ

LÂMPADA LED GALAXY

R$ 8,99
4,8W

R$ 9,99
9W

FAQUEIRO TRAMONTINA 
IPANEMA 30 PEÇAS 

R$ 85,50

CAIXA TERMICA MOR 34 LITROS

R$ 15,00

CONTROLE REMOTO 
A PARTIR DE 

uma fase emergencial. Lo-
ckdown é a última das últi-
mas medidas, aquela em que 
você não pode sair de casa 
em nenhuma circunstância”, 
defendeu o governador.

De acordo com o secretá-
rio estadual da Saúde, Jean 
Gorinchteyn, ”lockdown 
seria uma situação de guer-
ra”. ”Nós temos muitos tra-
balhadores informais que 
ainda saem e se descolam 
muitas vezes próximo do 
horário das 20h, retornando 
pra suas casas. Então, dessa 
forma, fazer lockdown seria 
uma situação de guerra, ou 
estado de sítio, isso não é o 
que nós queremos.”

”Nós queremos que as 
pessoas tenham essa consci-
ência de que não devam sair, 
por isso toque de recolher, 

que se recolham, respeitan-
do esses horários”, finalizou 
o secretário.

Quando foi anunciado o 
chamado ”toque de restri-
ção”, no final de fevereiro, 
o governo criou uma força-
-tarefa para ampliar a fiscali-
zação dos estabelecimentos, 
mas a Polícia Militar não foi 
incumbida de proibir a circu-
lação de pessoas no horário 
restrito, apenas de dispersar 
festas e aglomerações.

Na prática, a nomenclatu-
ra foi alterada e as pessoas 
poderão ser abordadas pela 
polícia para serem orienta-
das caso estejam circulando 
durante o período, mas não 
há previsão de multa para 
pedestres, a menos que es-
tejam sem máscaras ou pro-
vocando aglomerações.


