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O
s cinco leitos de UTI disponíveis 
para pacientes Covid-19 estão 
ocupados no Hospital e Mater-

nidade São Vicente de Paulo. No início da 
semana chegou a haver oito pacientes en-
tubados, nove internados em enfermaria 
confirmados e outros nove em isolamen-
to aguardando resultado do exame Swab 
(coleta com cotonete pelo nariz). A maior 
parte dos pacientes eram de Piracicaba, 
inclusive um jovem de 36 anos que mor-
reu no final da tarde desta quinta-feira (18).

A Secretaria da Saúde confirmou 29 
novos casos de Covid em Rio das Pedras 
nesta quinta-feira, com 91 casos ativos 
na cidade e 56 suspeitos. No dia anterior 
foram 15 novos casos. Em uma semana 
foram confirmados 70 novos casos na 
cidade. Já foram confirmados 47 mortes 
por Covid em Rio das Pedras.
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Saúde faz drive-thru para vacinar 
idosos com mais de 72 anos no sábado

- SAÚDE -

M
ais uma etapa da 
vacinação contra o 
Covid-19 tem início 

neste sábado (20). A Secreta-
ria da Saúde fará mais um dri-
ve-thru para imunizar pessoas 
com idade entre 72 e 74 anos, 
antecipando a programação 
anunciada pelo Governo do 
Estado. De acordo com o site 
Vacina Já, Rio das Pedras já 
recebeu 2.866 doses e aplicou 
2.239, sendo 1.682 na primeira 
dose e 557 na segunda.

O drive-thru mais uma vez 
será feito junto a UBS Dr. Ma-
theus Gabriel Bonassa, na rua 
João Batista de Mello Ayres, 
no São Cristóvão. É importan-
te apresentar comprovante de 
residência em Rio das Pedras, 
documento de identificação 
com foto e CPF, além de ter 
realizado o pré-cadastro pelo 
site vacinaja.sp.gov.br. A apli-
cação das doses ocorrerá das 
8 às 16 horas ou enquanto 
houver doses disponíveis.

Toda a campanha ocorre 
com uma grande operação 
logística montada para a dis-
tribuição das vacinas do Bu-
tantan e da Fiocruz. Semanal-
mente, caminhões saem para 
todas as regiões de SP, para 

que os municípios retirem 
suas grades nos GVE (Grupo 
de Vigilância Epidemiológica) 
de referência. 

Pré-cadastros no Vacina Já
Mesmo que a faixa etária 

não tenha sido anunciada para 
vacinação, o cidadão que irá re-
ceber a vacina pode realizar o 
pré-cadastro no site Vacina Já 
(vacinaja.sp.gov.br), criado pelo 
Governo de SP - com a Prodesp 
e Secretarias de Comunicação 
e Saúde - para otimizar a cam-
panha. A ferramenta economi-
za aproximadamente 90% no 
tempo na ocasião em que o ci-
dadão 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 cole-
ta de informações leva cerca de 
dez minutos.

O acesso pode ser feito 
pelos familiares dos idosos 
ou qualquer pessoa que inte-
gra os públicos previstos na 
campanha. A ferramenta aju-
da a agilizar o atendimento e 
a evitar aglomerações. Não é 
um agendamento e o uso não 
é obrigatório, mas utilizá-la 
contribui para melhorar a di-
nâmica dos serviços de saúde 
e o atendimento à população.
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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

-  REPRESA -

Nível de reservatório de 
água preocupa vereadora 

Vanessa Botam
E

mbora seja uma das 
três principais capta-
ções de água para tra-

tamento em Rio das Pedras, 
o baixo nível de água do re-
servatório das captações do 
Bom Jesus e ETA III, conhe-
cido como “Tanque da Pain-
co”, assusta quem passa pelo 
local. A vereadora Vanessa 
Botam foi ao local e consta-
tou que o nível da represa 
baixou alguns metros, sendo 
possível entrar onde deveria 
estar coberto de água.

“Comecei a olhar o tan-
que pela Rodovia Nelson 
Caproni, onde está o en-
contro com outro reserva-
tório interligado. O nível da 
água deveria estar próximo 
ao acostamento da estrada, 
mas está cerca de 4 metros 
distante e com a captação 
do outro tanque com ape-
nas um fiozinho de água. Já 
onde é feita a captação da 
ETA III o nível baixíssimo 
assusta. A barragem, por 
exemplo, está completa-
mente seca”, relatou.

De acordo com a parla-
mentar, há relatos de va-
zamento no reservatório: 
“ouvi informações de que o 
tanque tem um vazamento. 
Contudo, gosto de contar 
com informações oficiais. 
Não estamos realizando 
sessões da Câmara por con-
ta da pandemia, o que me 
impede de apresentar re-
querimentos. Contudo, vou 
buscar contato com o supe-
rintendente do SAAE para 
entender a situação e conhe-
cer o que pretendem fazer 
para solucionar a questão”. 
A reportagem do Verda-
deiro tentou contato com o 
responsável pela autarquia, 
mas não obteve retorno.

Uma sugestão da verea-

dora é que se faça a limpe-
za e desassoreamento do 
reservatório enquanto está 
com os níveis baixos. “Além 
de recolher o lixo acumu-
lado durante anos, poderia 
ser feito o desassoreamen-
to da represa, aumentando 
sua capacidade de armaze-
namento quando as chuvas 
permitirem que os níveis se-
jam recuperados. Outra me-
lhoria que poderia ser feita 
é na barragem, que conta 
com uma chapa de ferro for-
necida pela Painco e tábuas 
de madeira para segurar a 
água. Poderia ser feita uma 
comporta apropriada”, su-
geriu Vanessa Botam.

A preocupação com a es-
tiagem que habitualmente 
ocorre nos meses do meio 

do ano tem fundamento em 
projeções apresentadas pela 
Agência de Meteorologia e 
Oceanografia Norte Ameri-
cana (Noaa), que destaca a 
influência do La Niña, o ter-
ceiro mais forte nos últimos 
20 anos. Nos três primeiros 
meses do ano a quantidade 
de chuvas tem sido abaixo 
da média histórica. A previ-
são é que a situação se repi-
ta em abril e maio.

“É preciso planejamento 
para evitar o desabasteci-
mento de água em meio a 
pandemia. Água é funda-
mental para prevenção do 
Covid, para manter a higie-
ne das mãos, roupas e casa 
dos cidadãos rio-pedren-
ses”, concluiu a vereadora 
Vanessa Botam.
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-  COLAPSO -

Os cinco leitos de UTI estão ocupados; 
hospital chegou a ter oito entubados

O colapso do sistema 
de saúde que já era 
visto em muitas ci-

dades do Brasil chegou à 
Rio das Pedras. Os cinco 
leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) do HMS-
VP (Hospital e Maternidade 
São Vicente de Paulo) estão 
ocupados por pacientes com 
Covid-19. No início des-
ta semana, chegaram a ser 
oito pacientes entubados no 
hospital, que conta com 11 
respiradores – três deles es-
tão em manutenção –, nove 
internados em enfermaria e 
mais nove casos suspeitos 
também internados.

Em nota, a direção do 
hospital explicou que a 
maioria dos pacientes é de 
Piracicaba, encaminhados 
pela DRS-X (Departamento 
Regional de Saúde de Pira-
cicaba): “Estamos receben-
do pacientes de outros mu-
nicípios como Piracicaba e 
Mombuca. Em nossa região, 
hoje (quinta-feira, 18), há 26 
pacientes Covid aguardando 
vagas em hospitais”.

Além da dificuldade de 
vagas, os medicamentos e 
insumos aplicados em pa-
cientes internados estão em 
falta no mercado, o que faz 
inflacionar os custos para 
manutenção das UTI. A Se-
cretaria da Saúde de Piraci-
caba anunciou a contratação 
de oito leitos de UTI para 
casos de Covid-19 no Hos-
pital dos Fornecedores de 
Cana, mais oito leitos para 
atendimento junto à UPA da 
Vila Rezende, a criação de 
um hospital de campanha 
com 20 leitos de terapia in-
tensiva e 20 de enfermagem 
e a disponibilização de mais 
dez leitos de UTI no Hospital 
Regional.

O número crescente de 
casos em Rio das Pedras 
faz aumentar o fluxo de pa-

cientes que procuram por 
atendimento junto ao Pronto 
Socorro Municipal. “Recebe-
mos cerca de 100 pacientes 
por dia no PS. Os casos sus-
peitos de Covid-19 são enca-
minhados para uma recep-
ção interna, separando os 
pacientes. Contudo, a maio-
ria dos pacientes chega com 
sintomas levem em busca 
de orientação. Fazemos um 
apelo para que esses pacien-
tes procurem atendimento 
junto à UBS Dr. Matheus 
Gabriel Bonassa. Para os ca-
sos que não são urgência e 
emergência – pessoas que 
estão com enfermidades há 
mais de uma semana, com 
casos como cisco no olho, a 
orientação é buscar atendi-
mento junto a uma das UBS, 
uma vez que correm risco de 
contágio desnecessário”, ex-
plica o HMSVP.

Apelo aos vereadores – 
Nesta quinta-feira, represen-
tantes da direção do hospital 
se reuniram com vereado-
res na Câmara em busca de 
apoio para conscientizar a 
população quanto a impor-
tância do distanciamento so-
cial. “O aumento no número 
de novos casos em Rio das 
Pedras é preocupante. Che-
gamos a ficar sem leitos de 
UTI nesta semana, com os 
leitos de enfermaria cheios 
também. Na região há fila de 
espera para internação de 
pacientes”, destacou a enfer-
meira Fabiana Danelon.

De imediato os vereado-
res se comprometeram a in-
formar a população quanto a 
situação da pandemia e res-
trição ao número de leitos. 
“Sabemos que as pessoas 
estão cansadas de ouvir o 
recado para ficar em casa, 
mas é importante que saiam 
somente quando necessário. 
Famílias inteiras vão acom-

panhar o idoso para rece-
ber a vacina contra o Covid 
quando pode ir apenas um 
familiar, o mesmo ocorre 
em supermercados ou far-
mácias. Alguns jovens não 
respeitam as restrições e 
fazem festas e churrascos, 
provocam aglomerações, 
muitas vezes se contami-
nam, não sentem os efeitos, 
mas podem transmitir para 
seus pais e provocar a mor-
te deles. E, por conta da ir-
responsabilidade de alguns, 
setores importantes como o 
comércio são prejudicados, 
uma vez que são obrigados 
a trabalhar de portas fecha-
das”, ressaltou a vereadora 
Vanessa Botam.

O presidente da Câmara, 
Edison Marconato, afirmou 
que o Legislativo irá realizar 
uma campanha para cons-
cientizar a população. “Ire-
mos produzir um vídeo e fa-
remos material informativo, 
esse é um momento delicado 
que somente iremos vencer 
com a colaboração de to-
dos”, concluiu Marconato.
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-  AUDIÊNCIA -

Estado anuncia criação da Região 
Metropolitana de Piracicaba

Telefone: (19) 3447-7500 | E-mail de contato: botam@botam.com.br
Av. São Paulo, 1771 - Paulicéia | Piracicaba - A MELHOR COBERTURA PARA SUA OBRA ESTÁ AQUI!

BOTAM
TELHAS METÁLICAS

Peça seu 
orçamento 

pelo WhatsApp: 
(19) 99793.0628

TELHAS METÁLICAS PARA TELHADO EMBUTIDO

Obra mais ágil 
e econômica

A Secretaria de Desen-
volvimento Regional 
do Estado de São 

Paulo anunciou na segunda- 
feira (15) a criação da RMP 
(Região Metropolitana de 
Piracicaba). O processo de 
implantação da região me-
tropolitana deve passar ain-
da por algumas etapas como 
a realização de audiência 
pública, consulta aos muni-
cípios e a criação do conse-
lho de participação.

“A audiência já devia ter 
ocorrido, mas precisou ser 
adiada devido à pandemia. 
Até o final de abril ela deve 
ser realizada e o projeto será 
apresentado para a aprova-
ção da Assembleia Legislati-

va do Estado de São Paulo”, 
informou o secretário Marco 
Vinholi. O projeto de lei para 
criação da RMP foi apresen-
tado pelo deputado estadual 
Roberto Morais (Cidadania) 
em 2014. O parlamentar co-
memorou a conquista que, 
em sua avaliação, vai trazer 
muitos benefícios para a re-
gião. “Nós estamos buscan-
do esse reconhecimento há 
muito tempo, já havíamos 
conquistado o Aglomerado 
Urbano e agora damos um 
passo maior que vai facilitar 
a vinda de recursos para o 
desenvolvimento dos muni-
cípios envolvidos”, pontuou 
Morais.

A Região Metropolita-

na de Piracicaba vai contar 
com 25 cidades integrantes, 
23 que já fazem parte do 
Aglomerado (Águas de São 
Pedro, Analândia, Araras, 
Capivari, Charqueada, Con-
chal, Cordeirópolis, Corum-
bataí, Elias Fausto, Ipeúna, 
Iracemápolis, Laranjal Pau-
lista, Leme, Limeira, Mom-
buca, Piracicaba, Rafard, 
Rio Claro, Rio das Pedras, 
Saltinho, Santa Gertrudes, 
Santa Maria da Serra e São 
Pedro) e outras duas que 
solicitaram a integração ao 
grupo (Pirassununga e San-
ta Cruz da Conceição) por se 
sentirem mais interligadas a 
Piracicaba do que a outras 
Regiões.

Juntos, estes municípios 
somam cerca de 1,5 milhão 
de habitantes (3,25% da po-
pulação paulista).

Segundo a secretaria es-
tadual, com a criação, a re-
gião terá uma governança 
mais organizada com acom-
panhamento direto por uma 
agência que faz a gestão de 
câmaras técnicas, passa a ter 
interação regional mais for-
te, trabalhando em conjun-
to. “Um dos pontos fortes da 
iniciativa é o planejamento 
organizado da região, com 
estudos sobre onde chegar 
nos próximos 5, 10 e 15 anos. 
É criado um fundo com re-
cursos dos municípios e do 
Estado, podendo captar até 

investimentos do Governo 
Federal para projetos de in-
teresse regional” destacou 
Vinholi. Segundo o Secretá-
rio, o PIB da região é de R$ 
76,82 bilhões, cerca de R$ 44 
mil per capita, nível compa-
rado a regiões europeias, e 
maior do que algumas das 
outras regiões metropolita-
nas já criadas no estado. “A 
criação de regiões facilita 
a resolução de problemas 
comuns por meio de ações 
conjuntas”, complementa o 
Secretário. Além de Piraci-
caba, São José do Rio Pre-
to é outra região que será 
criada na ação do Governo, 
além de outros aglomerados 
urbanos.
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
A semana será cheia de surpresas boas 
anunciando comemoração para sua vida 

amorosa. Sua sedução estará um arraso e você pode 
ganhar o coração do crush em poucos encontros. A 
sorte também vai soprar em sua direção nas finanças.

Touro 21/4 a 20/5
A semana começa perfeita sem defei-
tos para você transformar sonhos em 

realidade e abrem caminho para a realização de ob-
jetivos, inclusive com apoio do mozão, porém, alerte-
-se para instabilidades na vida familiar, no trabalho e 
também a saúde. 

Gêmeos 21/5 a 20/6
A carreira vai receber ótimas vibes dos 
astros e será o momento ideal para tirar 

proveito das oportunidades que devem surgir. Quem 
não é visto não é lembrado, mas você saberá marcar 
posição e ganhar visibilidade no trabalho, impressio-
nando a chefia.

Câncer 21/6 a 22/7
Bons contatos, chances de crescimento 
e novas experiências são indicações 
dos astros para se dar bem em algo 

que começar, inclusive financeiramente. Seus dons e 
talentos vão brilhar como nunca e você tem mais é 
que se valer deles para subir mais um degrau rumo 
às suas ambições. 

Leão 23/7 a 22/8
A semana pede atenção extra com as 
finanças, mas os astros indicam bons 
resultados em negociações, quitação 

de contas e dívidas antigas. Os interesses de traba-
lho também estarão protegidos e você vai dar duro 
por suas metas. 

Virgem 23/8 a 22/9
A semana será propícia para realizar 
acordos, assinar contrato, encaminhar 

compromissos e, o que é melhor, ganhar uma grani-
nha extra, mas redobre a atenção nos assuntos que 
envolvam financiamento, juros e impostos. O trabalho 
vai render bastante. Até o mozão deve se entusiasmar 
com os seus planos e estender a mão no que você 
precisar, além do clima romântico ferver de paixão.  Na 
saúde garante boas energias neste período.

Libra 23/09 a 22/10 
O período é favorável para bolar ideias e 
alternativas que te ajudarão a produzir e 

ganhar mais. O organismo libriano também se fortalece, 
o bem-estar aumenta e tudo indica que você vai conse-
guir resolver uma preocupação antiga.

Escorpião 23/10 a 21/11
A semana garante sedução farta para 
brilhar na paixão e atrair o crush dos 

seus sonhos. Você também terá talento de sobra no 
trabalho e pode dar um golpe de sorte com dinheiro: 
há chance ganhar algo em jogo, sorteio ou rifa. 

Sagitário 22/11 a 21/12
A semana vai fluir muito bem para as 
suas finanças e será o momento de 

ligar suas anteninhas para identificar e explorar as 
oportunidades de ganhos e lucros. Os assuntos do-
mésticos e familiares também atravessam uma fase 
favorável e pendências serão desenroladas com mais 
facilidade. 

Capricórnio 22/12 a 21/1
Você vai se destacar no trabalho com 
suas ideias engenhosas e seu poder de 

convencimento, sinalizando um período oportuno para 
lidar com compras, vendas, trocas, reforçar os ganhos e 
fazer bons acordos.  

Aquário 22/1 a 19/2
A semana será de ideias criativas e 
inspiradas para ampliar sua renda. Com 

uma postura ativa e determinada, também vai resolver 
vários assuntos no trabalho e na vida doméstica. Na 
saúde, sua energia física e mental estará com mais vi-
talidade. Cheio(a) de disposição, você vai querer dar a 
primeira palavra em tudo e desejará resolver as coisas 
imediatamente. 

Peixes 20/2 a 20/3
Sua saúde ficará mais protegida e seus 
contatos mais animados. Seu jeito vai 

ficar mais comunicativo, falante e sua simpatia virá à 
tona, qualidades que devem favorecer as relações pes-
soais e até o seu trabalho. O período é indicado para 
mostrar suas competências, divulgar seus interesses e 
expor seus pontos de vista, mas o astro alerta que será 
preciso cautela para não deixar o sentimento de posse 
atrapalhar o convívio com o mozão.

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  -

Vaca Atolada

INGREDIENTES
• 1 kg de costela bovina desossada cortada em pedaços
• 2 cebolas médias cortadas em pedaços grandes
• 4 dentes de alho
• Sal e pimenta
• 2 colheres de sopa de óleo
• 1 colher de sopa de extrato de tomate
• 500g de mandioca cozida cortada em rodelas
• ½ maço de salsinha picada
• ½ maço de cebolinha picada

INSTRUÇÕES
1. Temperar a carne com a cebola, o alho, o sal e a pimenta.
2. Em uma panela bem quente, dispor o óleo e dourar a carne com a cebola e o alho.
3. Adicionar 1 colher de sopa de extrato de tomate.
4. Cobrir com água e cozinhar por 1 hora ou até a carne ficar bem macia. Se for preciso, adicionar mais água.
5. Adicionar metade da mandioca e mexer até que se desmanche.
6. Colocar o restante da mandioca, cozinhar por mais 15 minutos.
7. Quando desligar o fogo, adicionar a salsinha e a cebolinha.



OFEREÇO-ME

Babá ou domestica - 9.8915.8659

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

Silvio Eletricista faço reparos em telha-
dos e calhas ZAP (19)998793495

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

Ofereço-me Faço ovos de páscoa artesa-
nal com chocolate Garoto 9.9899.0508 / 
9.8768.7387

VEÍCULOS

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 pres-
tação 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

Vendo lotes no São Cristóvão e no Bom 
Jardim. Tratar (11) 9.5146-9458

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

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

Casa de 4 cômodos, quintal, garagem, na 
Rua José Grecco, Bom Retiro. R$ 200 mil 
a vista. 9.9928-1789

ALUGO

Alugo Casa grande na Rua Tiradentes, 
Centro (comercial/residencial). Tratar: (11) 
9.5146-9458

Alugo Barracão de 60m² + 2 banheiros. 
Rua Serafina Lucca Marino, 650 (esquina) 
Cambará 9.9969.0366 / 9.9788.7381

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

Aluga se sobrado na área central, 
prox. Supermercado Grilo, construção 
nova com finíssimo acabamento em 
porcelanato na casa toda, portão ele-
trônico, 3 quartos sendo 1 com suíte, 
4 banheiros, cozinha, 2 varanda, quin-
tal com lavanderia, sala de visita, abri-
go 3 carros, 2 salas na parte inferior 
que podem ser usada como escritório 
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, acom-
panha mesa e 4 cadeiras, cores preta e 
branca. R$ 150. 9.9709-8911.

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

Serviços de jardinagem e limpeza 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

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

MASSA CORRIDA 
LUKSCOLOR 25 kilos 

R$ 57,00 a vista
R$ 60,00 cartão até 12 x

0 KM e Semi-Novos
Visite nossas páginas

Rua João Augusti, 386, São Cristóvão II 
Rio das Pedras/SP

(19) 3493.4068 |    99914.0624

Anuncie

99825.0105
Siga

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

COMPROVANTES E 
COMPRAS PELO WHATSAPP

(19) 99646.1602

Disk entrega

Estamos trabalhando com PIX, 
Dinheiro e Cartão enquanto a 

loja estiver fechada

Desde 1987 a Auto Elétrica Bom Jesus 
presta serviços de qualidade

H
á 34 anos a Auto Elétrica Bom Jesus 
trabalha na manutenção, reparos e 
melhorias no sistema elétrico de ve-

ículos em Rio das Pedras. Especializada em 
motor de partida, gerador, alternador, bate-
rias e acessórios em geral, bem como vidra-
çaria, travas e vidros elétricos, fechaduras e 
injeção eletrônica, sua loja e oficina estão na 
Avenida José Augusto da Fonseca, número 
1.540, bairro Bom Jesus.

Com o passar dos anos, a Auto Elétrica 
Bom Jesus se tornou mais do que uma refe-
rência na prestação de serviços elétricos au-
tomotivos, se tornou referência na compra 
de peças e reposição de acessórios. Estão a 
disposição diversos tipos de odorizadores, 
itens para limpeza do veículo, troca de filtro 
e óleo, higienização do ar condicionado, kit 
farol de led, aditivos, desengripante, tape-
tes, palhetas, calotas e muito mais.

Os telefones de contato são (19) 
3493-3170 e 3493-2688. O WhatsApp 
é o 9.9754-3947, Instagram e Facebook 
@bateriasbomjesus.


