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- PANDEMIA -

Solpack Agronet suspende atividades 
na próxima semana para proteger vidas

Acompanhe nossas 
ofertas pelas redes sociais

CALÇADOS

SANTO ANDRÉ

Telefone: (19) 3493-2503
Rua Prudente de Moraes, 318, Centro, Rio das Pedras/SP

(19) 3493-2287

Peça pelo 
WhatsApp que 

entregamos 
ou retire pelo 

drive-thru: 
99944-8288

Fones: (19) 3493-5569 / 9.9905-2003
Rua Lúcia Keller Segato, 381, Bela Vista

Fazemos a troca do vidro, instalação 
e manutenção de vidros elétricos, 

aplicação de insulfilm

Parabrisa trincado?

Após publicação do Decreto 
Municipal 2.536 com medidas 
restritivas para combate ao 

novo coronavírus (Covid-19), a em-
presa Solpack Agronet emitiu comu-
nicado em apoio ao isolamento social:

“Precisamos mais do que nunca 
uns dos outros, TODOS precisam fa-
zer a sua parte para parar esse vírus.

Dos dias 29/03 à 01/04/2021 fare-
mos recolhimento em respeito a TO-
DOS. Vamos parar nossas atividades 
para nos proteger, proteger a nossa 
família e proteger a nossa cidade. No 
dia 02/04/2021, feriado, faremos da 
mesma forma.

Contamos com a colaboração e 
compreensão de TODOS e ratifica-
mos que não mediremos esforços 
para atender da melhor forma, com 
qualidade! #vamosnoscuidar!”.
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DA REDAÇÃO

401 lâmpadas de postes serão 
substituídas por luminárias de LED

- VIAS PÚBLICAS -

T
eve início a troca de 346 
lâmpadas de postes que 
fazem a iluminação das 

vias públicas de Rio das Pedras 
com maior fluxo de pedestres e 
veículos. Outros 55 novos pon-
tos de luz serão instalados jun-
to com postes e braços de luz. 
A empresa responsável pela 
troca é a Legacy Tech, contra-
tada pelo Município por meio 
de licitação.

Serão investidos R$ 540 mil 
provenientes da CIP (Contri-
buição de Iluminação Pública), 
pagas mensalmente pelo con-
tribuinte junto com a conta de 
consumo de energia elétrica. A 
potência das lâmpadas varia de 
acordo com a localidade, po-
dendo ser de no máximo 100W 
e luminosidade mínima de 12 
mil lúmens, de até de 150W de 
luminosidade e ao menos 18 
mil lúmens ou ainda de máxi-
mo 240W e luminosidade míni-
ma de 28.800 lúmens, seguindo 
projeto executivo devidamente 
aprovado junto à CPFL.

O trabalho começou pela Av. 
Davi Miori, entre as ruas Dio-
genes Manoel Froner e Júlio P. 
Medeiros, com a substituição 
de 12 luminárias convencio-
nais e mais duas entre as ruas 
Diogenes M. Froner e João B. 

Silveira. Na Av. Dr. Darwin do 
Amaral Viegas foram trocadas 
40 luminárias entre a Rua Ge-
rônimo Guilherme Peroza e Av. 
dos Operários, enquanto que 
na Av. Prefeito Nicolau Marino 
a troca contemplou 66 postes.

A substituição das luminá-
rias convencionais por LED 
será feita na Rua Aristeu Mace-
do de Souza, entre as ruas Se-
bastião Evangelista e Adelina 
Rinaldi Perissato (cinco unida-
des); Rua São Vicente de Paulo, 
entre as ruas Antonio Roberto 
Roncato e Osório Martins (44 
luminárias); Rua Tiradentes, 
próximo a Prefeitura (quatro); 
Rua Dr. João Tobias, entre a 
Rua Osório Martins e Travessa 
Prates (11); Ladeira José Leite 
de Negreiros, em frente a Pre-
feitura (seis); Av. Elias Cândido 
Ayres (66); Rua Horácio Limon-
gi (dez); Rua Rangel Pestana 
(11); Av. Serafina Luca Marino, 
entre Av. José Augusto da Fon-
seca e Rua São Vicente de Paulo 
(nove); Av. Ana Negri Gramani 
(entre a Ladeira José Leite de 
Negreiros e Av. José Augusto 
da Fonseca (dez); Rua Prudente 
de Moraes (41); e Rua Antônio 
Durant, entre Av. dos Operá-
rios e Rua João Batista de Mello 
Ayres (11).

Já a instalação de novos pos-
tes ou substituição de danifica-

Clube de Campo
de Rio das Pedras

ALUGUEL COMERCIAL

Alugue dois pontos incríveis para seu negócio: 

Lanchonete/Bar e o salão da Cultural
Ligue na secretaria do Clube de Campo: 3493.2343

dos acontecerá na Rua Aristeu 
Macedo de Souza, entre as 
ruas Sebastião Evangelista e 
Wilson Cipriani (13); Av. Davi 
Miori, entre as ruas Diogenes 
M. Froner e Gerônimo G. Pe-
roza (seis); Av. Dr. Darwin do 
Amaral Viegas, entre as ruas 
Gerônimo G. Peroza e Rotary 
Club (15); Rua São Vicente de 
Paulo, entre as ruas Francisco 
Civolani e Antonio R. Roncato 
(16); e Rua Tiradentes, entre a 
rua Prudente de Moraes e Av. 
dos Operários (cinco).

“80% das luminárias se-
rão trocadas dentro de 20 dias 
(equivalente a 301 luminárias). 
O restante será necessária a 
troca do poste ou de braço de 
iluminação ou ainda da insta-
lação de novo poste, o que en-
volve a CPFL. Além de melho-
rar a iluminação, o município 
irá economizar com o uso de 
LED”, explicou o vice prefeito 
Tutinho, autor do Projeto de Lei 
que obriga o uso de lâmpadas 
de LED em novos loteamentos.
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-  MERENDA ESCOLAR -

Vereadores aprovam 
fornecimento de vale 

alimentação para alunos
E

m sessão extraordiná-
ria, os vereadores apro-
varam por unanimidade 

o Projeto de Lei que autoriza 
a utilização de recursos desti-
nados para o fornecimento de 
merenda escolar para fornecer 
cestas básicas, vale alimen-
tação ou ainda depósito ban-
cário a serem recebidos pelo 
pai, mãe ou responsável legal 
para estudantes da Rede Mu-
nicipal de Ensino. De acordo 
com a Secretaria da Educação 
são pouco menos de 4.500 alu-
nos matriculados em institui-
ções municipais.

A justificativa para esse 
Projeto é o reconhecimento 
das dificuldades que as fa-
mílias estão passando diante 
das medidas de combate ao 
novo coronavírus. Pela ausên-
cia das aulas, as crianças não 
estão recebendo o benefício 
da merenda nas escolas. “Vi-
vemos o ápice da crise mais 
grave de nossa história. É pa-
pel do poder público oferecer 
apoio às crianças e jovens que 
se encontram extremamen-
te vulneráveis. O objetivo do 
projeto é oferecer alimenta-
ção escolar e ações de edu-
cação alimentar e nutricional 
aos estudantes em todas as 
etapas da educação básica 
pública municipal”, afirmou 
o prefeito Marcos Buzetto ao 
justificar o PL.

Os parlamentares apresen-
taram e aprovaram também 
a emenda aditiva que estabe-
lece o valor mínimo de R$ 62 
para cada estudante, manten-
do a proporcionalidade de va-
lor com o kit de alimentação 
escolar fornecido pela Prefei-
tura até o final de 2020, man-
tendo a capacidade financeira 
para a compra dos gêneros 
alimentícios.

No ano passado, a partir 
do mês de abril, a Prefeitu-

Construção Civil 
Tudo em construções e acabamento

19 99788.0571 • 98102.1841

MS
Construções- ME

A COT (Central de Orto-
pedia e Traumatologia) de Pi-
racicaba será transformada, 
temporariamente, em unida-
de exclusiva para atendimen-
to de pacientes da Covid-19. 
A estrutura vai oferecer 25 
leitos de enfermaria e irá co-
meçar a atender com esse 
objetivo assim que as adequa-
ções estiverem concluídas. A 
adaptação do espaço está em 
fase de conclusão e o início 
do atendimento está previsto 
para ocorrer ainda nesta se-
mana. O local, que fica na rua 
Luiz de Camões, 3.000, na Vila 
Monteiro, será porta aberta 24 
horas e deverá ser procurado 
por aqueles que apresenta-
rem sintomas da doença.

A UPA (Unidade de Pron-
to Atendimento) Piracicami-
rim passa a ser porta fecha-
da, assim como a UPA Vila 
Rezende, que também aten-
de exclusivamente paciente 
Covid. Essas duas unidades 
não devem ser procuradas 
para primeiro atendimento. 
Na COT, os pacientes passa-
rão por avaliação médica e, 
os casos que necessitarem, 

serão transportados pelo 
Samu até essas duas UPAs, 
que oferecem leitos de su-
porte ventilatório.

Desde quarta-feira (24), os 
casos de ortopedia e trauma-
tologia estão sendo atendidos 
na UPA Vila Cristina, que fica 
na rua Dona Anésia, 950, no 
bairro Jaraguá, e oferece as-
sistência completa com equipe 
médica especializada, raio-X 
e exames laboratoriais con-
forme a necessidade de cada 
paciente. Os pacientes com 
fraturas, luxações, contusões e 
distensões musculares devem 
procurar diretamente a unida-
de, que atende 24 horas, e não 
mais a COT. Os telefones da 
UPA Vila Cristina para dúvidas 
e mais informações são (19) 
3434-2296 e 3402-2242.

Já na recepção da UPA Vila 
Cristina haverá local exclusi-
vo, devidamente identificado 
para pacientes de ortopedia 
e traumatologia. Nas depen-
dências da unidade, esses 
atendimentos serão separa-
dos dos casos clínicos comu-
mente atendimentos no pron-
to atendimento.

COT será transformado em unidade 
exclusiva para pacientes da Covid-19

ra forneceu aos estudantes o 
Kit de Alimentação Escolar, 
composto por 5 kg de arroz 
agulhinha tipo 1, 1 kg de fei-
jão carioquinha tipo 1, 900 
ml de óleo de soja refinado, 

1 kg de açúcar refinado, 1 kg 
de sal refinado, um pacote de 
macarrão com ovos tipo espa-
guete, um sachê de molho de 
tomate e 400 gr de leite em pó 
integral instantâneo.



CIDADES SEXTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2021Rio das Pedras | Edição 102804

-  REFORMAS -

Sargento PM Venâncio recebe 
vereadora Vanessa Botam

)3493.6211
)98980.3856
)99770.5549

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

A vereadora Vanessa Bo-
tam esteve na sede do 
2º Pelotão da Polícia 

Militar de Rio das Pedras para 
acompanhar as reformas feitas 
no prédio que abriga a corpora-
ção. Recebida pelo 1º Sargento 
PM Venâncio, comandante do 
Pelotão, a parlamentar conhe-
ceu as instalações que passa-
ram por reformas completas 
com reestruturação dos aloja-
mentos, banheiros, sala de pre-
leção, refeitório, atendimento 
ao público e sala do comandan-
te. O Capitão PM Bessa tam-
bém participou da conversa a 
respeito de segurança pública.

“Melhores condições de 

trabalho refletem numa 
maior qualidade na presta-
ção de serviço, atrelada tam-
bém a sensação de perten-
cimento e reconhecimento 
dos policiais militares, que 
se sentem prestigiados e 
passam a ter um vínculo 
maior ainda com a seguran-
ça do município”, destacou 
o comandante Venâncio, 
que capitalizou recursos 
junto a Secretaria Estadual 
de Segurança Pública para 
viabilizar as obras.

A vereadora agradeceu 
a atenção dos policiais mi-
litares e se comprometeu 
a buscar melhorias para a 

segurança pública de Rio 
das Pedras. “Uma das prio-
ridades de um bom governo 
deve ser com a segurança 
pública. Para dar segurança 
é preciso equipar as corpo-
rações, as polícias Militar e 
Civil, bem como à Guarda 
Civil Municipal. O Sargen-
to Venâncio está de para-
béns pelas melhorias feitas 
na sede da Polícia Militar, 
com o aumento nas rondas 
realizadas pela Rocam entre 
outras ações. Vamos estrei-
tar o relacionamento com o 
Governo do Estado e bus-
car recursos para investir 
na segurança de nosso mu-
nicípio”, destacou Vanessa 
Botam.
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-  INCÔMODO -

Moradores do Massud Coury pedem 
solução para trânsito intenso de 
caminhões em estrada de terra

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Prudente de Moraes, 875, Centro

Os pagamentos podem ser feitos por 
transferência bancária ou no drive-thru

Peça pelos telefones 
3493.1800 ou 3493.2413 

ou ainda pelo     99640.4460

LEVAMOS AS MERCADORIAS 
ATÉ VOCÊ OU PASSE POR NOSSO

DRIVE THRUDRIVE THRU

SISTEMA DRIVE THRU 

SEM SAIR DO CARRO

M
oradores do bairro 
Luiz Massud Coury, 
especialmente os 

que residem próximo a es-
trada de terra que dá acesso 
ao Filtro (Estação de Trata-
mento de Água), estão inco-
modados com o constante 
fluxo de veículos pesados 
pelo local. Embora a safra 
de cana-de-açúcar não tenha 
começado, o transtorno já 
teve início.

Morador da rua Piracica-
ba, Braga conta que já teve 
que realizar reformas para 
cobrir trincas nas paredes 
formadas pela trepidação 
ocasionada pelos tremi-
nhões carregados. “Em bus-
ca de ajuda, procurei a ve-
readora Vanessa, com quem 
conversei e irá me ajudar a 
encontrar uma melhor solu-
ção”, contou Braga. Vanessa 
Botam contou que irá buscar 
contato junto a Raízen, Uni-
dade Santa Helena, para evi-
tar que o trecho seja utiliza-
do: “foi feito um desvio para 
evitar que os caminhões 
passem perto do bairro. A 
sugestão é que o desvio seja 
utilizado, beneficiando a to-
dos”, explicou.

O presidente da Câmara, 
Edison Marconato, contou 
que também foi procurado 
por moradores do bairro. 
“Um pessoal humilde está 
sofrendo muito com poei-
ra e desrespeito com ca-
minhões de cana no bairro 
Massud Coury, caso não re-
solva levaremos o caso ao 
MP”, alertou.

O vereador se refere a Lei 
Municipal 3.125 – de sua au-
toria e que ele promulgou 
enquanto presidente da Câ-
mara – que obriga as empre-
sas ou os proprietários de 

caminhões de transporte de 
cana-de-açúcar, resíduos só-
lidos, massa de concreto, pe-
dra e demais cargas pesadas 
que trafegam regularmente 
nas estradas e vias públicas 
municipais não pavimenta-
das na zona urbana ou ru-
ral do Município de Rio das 
Pedras, elevando os níveis 
de poeira, ficam obrigadas 
a molhar as referidas vias ao 
longo do respectivo trajeto 
percorrido a cada três horas.

Essa Lei vem de encon-
tro aos inúmeros pedidos 
dos moradores de vários 
bairros da cidade, que con-

vivem com excesso de poei-
ra ou lama que invade suas 
residências, em especial no 
Massud Coury. Caso ocor-
ram infrações ao que deter-
mina a Lei promulgada pela 
Câmara, será imposta a mul-
ta de 100 UFESPs a empresa 
ou o proprietário do cami-
nhão infrator, dobrando-se 
o valor da multa em caso de 
reincidência.

“Essas condições causam 
entre outros problemas, 
muita sujeira com danos 
ao patrimônio particular e 
problemas respiratórios aos 
moradores dessas regiões”, 

declarou Marconato.
A Lei não se aplica às 

empresas que utilizam ca-
minhões para o transporte 
de seus produtos, de forma 
esporádica e o Poder Execu-
tivo poderá estabelecer, de 

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

comum acordo com as em-
presas interessadas, a rega 
compartilhada das vias pú-
blicas e ou rotas alternativas 
para evitar os problemas e 
editar decretos regulamen-
tando esta Lei.

Anuncie

99825.0105
Siga

VerdadeiroO
Seu noticiário semanal
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Período de mente afiada e muita von-
tade de transformar suas ambições em 

realidade. Com seu jeito esperto, esforçado e perseve-
rante em alta, tudo indica que terá vitórias no trabalho. 
Na saúde convém seguir todos os protocolos de segu-
rança e não dar bobeira em aglomerações. 

Touro 21/4 a 20/5
A semana vai chover oportunidade 
para você atrair melhorias ao explorar 
sua garra, competência e vontade de 

vencer na vida, portanto, não pense duas vezes para 
mostrar do que é capaz. Em relação ao coração, pode 
atravessar dias instáveis e vão exigir muita paciência – 
abra os olhos e fique esperto(a). 

Gêmeos 21/5 a 20/6
O período será estímulo para você 
realizar ambições materiais e passar a 

semana com a saúde protegida. Seu caminho forma 
aspecto negativo, o que indica zicas na vida profissio-
nal. Muita cautela para não agir impensadamente e 
trocar os pés pelas mãos na tentativa de fazer tudo 
com rapidez para impressionar a chefia.

Câncer 21/6 a 22/7
A semana começa com indicações de 
que você pode se livrar de um abacaxi 
ou algo que vem causando preocupa-

ção com alguém. A saúde vai inspirar cuidados extras 
e se o nível de estresse subir, sua resistência pode cair. 

Leão 23/7 a 22/8
A semana deve ser apostada em 
parcerias e planos com gente de 
confiança que acumula sabedoria e 

experiência, pois esse tipo de aliança pode acelerar 
a conquista de seus objetivos no lado profissional. 
Também promete um período produtivo em seus 
contatos e relacionamentos. 

Virgem 23/8 a 22/9
Neste período, duplica sua garra, persis-
tência e dá um baita impulso para os 

seus interesses profissionais. O momento é oportuno 
para tomar iniciativas, mostrar suas competências e 
batalhar por seu espaço. A saúde atravessa uma boa 
fase e não vai faltar vitalidade. Evite gastar energia 
mental com o que não tem tanta importância.

Libra 23/09 a 22/10 
Período de sorte deve te acompanhar 
ao começar coisas que deseja muito e 

se você pensa em pegar firme nos estudos, a hora é 
agora. Também pode obter bons resultados em con-
cursos, provas ou testes. 

Escorpião 23/10 a 21/11
Se precisa resolver alguma pendenga 
com parente, quitar dívida antiga, so-

lucionar assunto que se arrasta na vida doméstica ou 
mesmo no trabalho, aproveite essa semana. 

Sagitário 22/11 a 21/12
Período oportuno para você se dar 
bem ao acertar contrato, acordo, com-

pra, venda ou firmar sociedade. Tire proveito da sua 
habilidade para negociar, expor argumentos e tomar 
iniciativas, pois pode garantir vantagens e até melhorar 
a parte financeira. Haverá sinais de contratempos no 
ambiente doméstico e familiar. 

Capricórnio 22/12 a 21/1
A semana não vai faltar energia para 
dar conta dos deveres, compromissos 

e incrementar os seus ganhos. Período perfeito para 
agilizar suas atividades no trabalho, bater metas e con-
quistar melhorias na parte material. Na vida familiar e 
amorosa, não vai faltar proteção. 

Aquário 22/1 a 19/2
A semana garante que ideias e planos 
podem virar realidade graças aos seus 

talentos e esforços. O momento é ideal para explorar 
seus dons, divulgar seus interesses e pegar firme em 
suas atividades. Período recomenda mais juízo e es-
perteza ao lidar com os assuntos materiais. Na saúde, 
deve ser de bem-estar. 

Peixes 20/2 a 20/3
Seus interesses financeiros e familiares 
traz mais estímulo e proteção para es-

ses setores da sua vida. Você vai agir com mais firmeza 
e determinação para resolver probleminhas em casa, 
pode quitar conta antiga e realizar algo que deseja 
com apoio dos parentes. Convém dar mais atenção 
à saúde, combater o nervosismo, a ansiedade e fazer 
as coisas com mais calma. Será uma fase de maior 
segurança material, emocional e você vai sentir mais 
confiança para agir e amar. 

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 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  -

Bolo de coco com cobertura

MASSA
• 4 ovos
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 1/2 xícara (chá) de leite
• 1/2 vidro de leite de coco
• 2 colheres (sopa) de margarina
• 50 g de coco ralado
• 2 e 1/3 xícara (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) rasa de fermento em pó

COBERTURA
• 1/2 xícara (chá) de leite
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 100 ml de leite de coco
• 50 g de coco ralado

MODO DE PREPARO
Massa
• No liquidificador, bata os ovos com o açúcar, o leite, o leite de 
coco e a margarina até obter uma mistura homogênea.
• Transfira para uma tigela e acrescente o coco e a farinha 
peneirada com o fermento. Misture até incorporar todos os 
ingredientes.
• Despeje em fôrma de cone central untada e polvilhada com 
açúcar e asse em forno médio preaquecido (180 ºC) por cerca de 
40 minutos ou até dourar. Deixe amornar.
• Desenforme o bolo, regue com a calda ainda quente e polvilhe 
com o coco ralado. Sirva frio ou gelado.
Cobertura
• Ferva o leite com o açúcar, mexendo sempre, até formar uma calda 
rala. Adicione o leite de coco e ferva por 1 ou 2 minutos.



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

Promoção desta semana 
LUKSGESSO Branco de 247 

R$ 210,00 em 12x cartão 
R$ 200,00 a vista!

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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COMPROVANTES E 
COMPRAS PELO WHATSAPP

(19) 99646.1602

Disk entrega

Estamos trabalhando com PIX, 
Dinheiro e Cartão enquanto a 

loja estiver fechada

Rio das Pedras antecipa quatro 
feriados para a próxima semana
E

mbora não tenha ade-
rido ao Lockdown 
decretado em alguns 

municípios da região, a Pre-
feitura de Rio das Pedras 
antecipou quatro feriados 
para a próxima semana com 
o intuito de reduzir a circu-
lação de pessoas nas ruas da 
cidade durante nove dias. A 
medida leva em considera-
ção o aumento do número 
de casos de Covid-19 e a fal-
ta de vagas para internação 
em hospitais da região.

Os feriados de Corpus 
Christi (3 de junho), ani-
versário da cidade (10 de 

julho), Senhor Bom Jesus 
– Padroeiro (6 de agosto) e 
Dia da Consciência Negra 
(20 de novembro) foram 
antecipados para o período 
entre os dias 29 de março e 
1º de abril. A época coincide 
com o feriado de Sexta-Fei-
ra Santa (2 de abril).

De acordo com o decre-
to, entre 29 de março e 4 
de abril poderão funcionar 
supermercados, mercados, 
açougues, padarias e confei-
tarias até às 20 horas, trans-
porte de passageiros, indús-
trias, serviços de entrega 
em domicílio (delivery), ser-

viços assistenciais de saúde, 
óticas, farmácias, clínicas 
médicas e odontológicas, 
serviços de assistência ve-
terinária, agropecuárias e 
serviços pet. O atendimento 
presencial deverá obedecer 
as medidas sanitárias esta-
belecidas para prevenção 
do Covid e protocolos defi-
nidos pelo Plano São Paulo. 
O atendimento presencial 
nos bancos retorna no dia 5 
de abril, das 12 às 16 horas, 
com autoatendimento nor-
mal durante o período. A 
lotérica retorna no mesmo 
dia, às 8 horas.

O decreto recomenda 
que empresas e entidades 
adotem o regime de tele tra-
balho, os afastando de suas 
atividades laborais presen-
ciais, além de garantir o 
auto isolamento nos casos 
suspeitos de Covid. A fisca-
lização será realizada pelas 
secretarias de Desenvolvi-
mento Econômico e de Saú-
de, bem como pela Guarda 
Civil Municipal.

Para permitir o decreto, 
a Câmara de Vereadores 
aprovou nesta quinta-feira 
(25), em sessão extraordiná-
ria, o Projeto de Lei 08/2021, 

que autoriza a antecipação 
de feriados durante a pan-
demia de Covid-19. Em ví-
deo publicado nas redes 
sociais, o prefeito Marcos 
Buzetto afirma que a medi-
da foi discutida com a classe 
de empresários locais e ban-
cários, para que os feriados 
sejam mantidos durante a 
fase emergencial (em que os 
comércios estão fechados) e 
que no futuro, quando os fe-
riados ocorreriam, possam 
funcionar. Os funcionários 
que trabalharem durante o 
período terão direito a rece-
ber dobrado. 

-  COVID-19 -


