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- PANDEMIA -

Semana Santa tem celebrações 
transmitidas ao vivo

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?

A Igreja Católica de Rio 
das Pedras celebra a 
Semana Santa – que 

celebra a Paixão, Morte e Res-
surreição de Jesus Cristo – com 
transmissões online pela pá-
gina da Paróquia Senhor Bom 
Jesus no Facebook e YouTube, 
além da transmissão pela Rá-
dio RioVox (Fm 107,9). Todas 
as manhãs, das 8h às 9h30, são 
transmitidas pela RioVox pre-
gações pelo padre Anselmo 
Martiniano. Entre segunda e 
quarta-feira foram disponibi-
lizados dois horários para o 
atendimento de confissões, en-
quanto que às 19h a Paróquia 
promoveu o momento celebra-
tivo pelas redes sociais.

Nesta quinta-feira teve início 

o Tríduo Pascal – conjunto de 
três dias celebrativos no Cristia-
nismo, composto pela Quinta-
-Feira Santa, Sexta-Feira Santa 
e Sábado Santo. Na Sexta-Feira 
Santa a Igreja Matriz está aberta 
até o meio dia para orações pes-
soais. Às 15 horas haverá a ce-

lebração da Adoração da Cruz.
No Sábado, a partir das 8 

horas, terá início a meditação 
das dores de Maria, com a Vigí-
lia de Páscoa (Benção do Fogo 
Novo) às 18h30. No Domingo 
de Páscoa a Santa Missa será 
celebrada às 8h30.
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Rio das Pedras

Rio das Pedras é o 557º no ranking de 
vacinação contra o Covid no Estado

- IMUNIZAÇÃO-

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

DA REDAÇÃO

A
té a manhã de quinta, 
Rio das Pedras tinha 
aplicado 3.570 doses, 

sendo 2.692 na primeira e 878 
na segunda. O município re-
cebeu 3.666 doses da vacina. 
No ranking de vacinação do 
Estado, Rio das Pedras apare-
ce apenas em 557º entre os 645 
municípios de São Paulo, com 
a cobertura vacinal de 7,5% 
da população. A cidade me-
lhor classificada da microrre-
gião é São Pedro, com 11,4% 
da população vacina e em 
274º lugar no Estado. Saltinho 
aparece logo em seguida, em 
279º com os mesmos 11,4% de 
vacinação; Piracicaba em 316º 
com 10,9% e Mombuca em 
379º com 10,1%.

Até o momento já foi libe-
rada a vacinação de traba-
lhadores da saúde, indígenas 
e quilombolas, pessoas com 
mais de 69 anos. O governo 
do estado de São Paulo anun-
ciou a antecipação da campa-
nha de vacinação de idosos de 
68 anos para sexta-feira (2) – 
Sexta-Feira Santa. Inicialmen-
te, a imunização deste grupo 
etário estava prevista para a 
segunda-feira (5).

Em Rio das Pedras, a va-

cinação será feita na tenda 
montada em frente a UBS 
Dr. Matheus Gabriel Bonassa 
(São Cristóvão), das 8 às 10 
horas. Para se vacinar é pre-
ciso apresentar documentos 
de RG, CPF e comprovante de 
residência, além de ter feito o 
pré-cadastro no site vacinaja.
sp.gov.br. Quem não puder 
comparecer, a vacinação se-
gue ocorrendo para os grupos 
já anunciados de segunda à 
sexta-feira, no mesmo horá-
rio, também na UBS do São 
Cristóvão.

De acordo com a coordena-
dora geral do Programa Esta-
dual de Imunização, Regiane 
de Paula, o governo iniciou 
a distribuição dos lotes com 
as vacinas na quinta-feira (1) 
para que todos os municípios 
estejam prontos para admi-
nistrar as doses no primeiro 
dia da ampliação da campa-
nha de vacinação. 

A orientação do Estado foi 
para que os postos de saú-
de fiquem abertos no feriado 
desta sexta-feira e durante 
todo o final de semana em 
que se comemoram as festi-
vidades cristãs relacionadas 
à páscoa, mas a definição de 
como será a vacinação é defi-
nida por cada município.

Forças de Segurança – O 
governo manteve na segunda-
-feira (5) o início da vacinação 
dos profissionais das forças 
de segurança pública do esta-
do, assim como fica mantido 

no dia 12 de abril o começo da 
imunização de professores e 
demais profissionais de esco-
las públicas estaduais, munici-
pais e privadas.

A Secretaria Municipal da 

Saúde anunciou que a vacina-
ção para policiais e agentes de 
segurança pública acontecerá 
no 10º Batalhão da Polícia Mi-
litar de Piracicaba, inclusive 
para a Guarda Civil Municipal.
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-  PROJETO -

Imposto de renda 2021: Câmara aprova 
prorrogação do prazo para declaração

CORRETOR IMOBILIÁRIO
CRECI 211565-F

üCasa no Condomínio San Marino - 3 quartos, 1 suíte, 3 banheiros, 
cozinha americana, área gourmet com churrasqueira, 2 vagas 
  
üRua Maria Poliniato Froner, 479, São Cristóvão - 2 quartos, 
1 suíte, área gourmet com churrasqueira, 2 vagas

üRua Antônio Arzola Sobrinho,840, São Cristóvão,3 quartos,1 suíte,3 
banheiros, Armários embutidos,Sala, 2 cozinhas, amplo quintal, 4 vagas. 
 
üApartamento no Ed Itália - centro, 3 quartos todos com ar 
condicionado, 3 banheiros todos com box, armários embutidos, 1 vaga

üLote no Condomínio Vivendas de Java - 360 mts 
  
ü2 lotes no Condomínio Quinta do Engenho 
 
üLote no Condomínio San Marino - 300 mts 
 
üLote no Centro - Rua Tiradentes 270 mts 
 
üLote no Condomínio  Damha I - Piracicaba, 530 mts 
 
üCasas - Minha Casa Minha Vida 
 
üVenda de terreno + construção

99794.3696 - Bruno
ANUNCIE SEU 

IMÓVEL CONOSCO

corretorimobiliário.mazzini

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou na quin-
ta-feira (31) a prorro-

gação do prazo para a entrega 
da declaração do imposto de 
renda de 2021. O Projeto de 
Lei (PL) nº 639/21 prevê que a 
entrega deva ocorrer até o dia 
31 de julho deste ano. O prazo 
atual, divulgado pela Receita 
Federal, vai até 30 de abril. 
A proposta segue agora para 
análise do Senado.   

De acordo com o texto apro-
vado, um substitutivo do rela-
tor, deputado Marcos Aurélio 
Sampaio (MDB-PI), o crono-
grama de restituições não mu-
dará, com o primeiro lote sen-
do pago em 31 de maio. O texto 
autoriza ainda o pagamento da 
cota única ou das cotas venci-
das até 31 de julho sem acrés-
cimo de juros ou penalidade de 
qualquer natureza.

No ano passado, também 
houve a prorrogação do pra-
zo para a entrega da declara-
ção. A mudança, contudo, foi 
feita por meio de instrução 
normativa da Receita Federal, 
que passou o prazo final para 
30 de junho. O cronograma 
de restituição permaneceu o 
mesmo, fazendo com que o 
primeiro lote fosse liberado 
em 29 de maio, antes do prazo 
final de entrega.

Quem estiver obrigado e 
não apresentar ou entregar a 
declaração fora do prazo vai 
pagar multa de no mínimo R$ 
165,74, mesmo que não tenha 
imposto a pagar. O valor má-
ximo é o equivalente a 20% 
sobre o IR devido.

Neste ano, o acerto de con-
tas com o leão tem algumas 
novidades. Os beneficiários 
do auxílio emergencial que 
tiverem obtido rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
22.847,76 ao longo de 2020 
são obrigados a fazer a de-
claração. Além disso, os be-
neficiários do auxílio que se 

enquadrarem nessa situação 
deverão devolver os valores 
recebidos por eles e por seus 
dependentes.

Segundo a Receita Federal, 
com o aumento no número de 
fintechs e de bancos digitais, 
surgiu a necessidade de ter 
um mecanismo de restituição 
de contas de pagamento. Para 
as declarações com imposto a 
restituir, será possível selecio-
nar a partir deste ano “conta 
de pagamento” para o crédito 
da restituição, além de “conta 
corrente” e “conta poupança”.

Ainda, as criptomoedas já 
eram declaradas seguindo a 
legislação e os valores míni-
mos, mas agora a Receita Fe-
deral criou três tipos de crip-
toativos para a declaração. 
Para o contribuinte declarar 
criptoativos, basta ir na ficha 
“Bens e Direitos”. Há três 
novos códigos: a) 82 – Crip-
toativo Bitcoin (BTC); b) 82 – 
Outros criptoativos, do tipo 
moeda digital (altcoins, como 
Ether); e c) 89 – Demais crip-
toativos (não considerados 
moedas digitais, mas classifi-
cados como security tokens).

O contribuinte deverá man-
ter os comprovantes de todos 
os rendimentos obtidos ao lon-

go do ano passado. O primeiro 
passo é baixar o Programa Ge-
rador da Declaração (PGD IRPF 
2021) no site da Receita Fede-
ral. O contribuinte que quiser 
fazer a declaração por meio de 
smartphones ou tablets tam-
bém pode baixar o aplicativo 
“Meu Imposto de Renda”.

Quem possuir certifica-
do digital, poderá acessar o 
Centro Virtual de Atendimen-
to e-CAC no site da Receita. 
Nesse caso, encontrará a de-
claração pré-preenchida, bas-
tando apenas validar as infor-
mações.

O programa é autoexpli-
cativo e auxilia no preenchi-
mento, garante o analista. As 
instruções estão disponíveis 
a partir do menu “Ajuda” ou 
acionando a tecla “F1” no 
campo desejado. O contri-
buinte deve selecionar na 
“Tela de Entrada” “nova decla-
ração”, “em preenchimento” 
ou “já transmitidas”.

A partir daí, o contribuinte 
deve preencher cada um dos 
quadros com as informações 
necessárias. Após a entrega, 
é importante não esquecer de 
conferir o “status” da declara-
ção. Se tiver alguma pendên-
cia, basta regularizar.

Anuncie

99825.0105
Siga

VerdadeiroO
Seu noticiário semanal
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-  PANDEMIA -

Rio das Pedras chega a 50 mortes por Covid
N

a última quarta-feira 
(31), a Secretaria da 
Saúde informou mais 

uma morte provocada pelo 
novo coronavírus (Covid-19). 
Se trata de uma mulher de 
62 anos com doença cardíaca 
preexistente. Assim, já são 50 
mortes ocasionadas pelo vírus 
em Rio das Pedras. De acordo 
com o boletim epidemiológico 
desta quinta-feira (1º) há 102 
casos ativos na cidade, sendo 
90 em isolamento domiciliar, 
oito internados em enferma-
ria e quatro internados na UTI. 
São 35 casos suspeitos que 
aguardam resultado de exame.

No total já ocorreram 2.934 
casos notificados, 1.952 confir-
mados. Recuperados soma 1.800 
pacientes. A situação aponta 
para a continuidade da necessi-
dade de isolamento domiciliar.

O Senado aprovou nesta 
quarta-feira (31) uma propos-
ta de emenda à Constituição 
(PEC) que inclui, na Cons-
tituição Federal, o acesso à 
água potável entre os direi-
tos e garantias fundamentais. 
A proposta quer garantir que 
o fornecimento de água potá-
vel a fatias mais carentes da 
sociedade não seja preterido 
em favor de interesses eco-
nômicos.

No entendimento do autor 
do projeto, o então senador 
Jorge Viana, o acesso à água 
potável não é reconhecido 
como um direito fundamen-
tal e, muitas vezes, a água é 
considerada como bem eco-
nômico, o que exclui do seu 
acesso parcelas vulneráveis 
da população. A PEC é de 
2018, último ano de Viana 
como senador.

A proposta cria garantias 
jurídicas ao acesso universal 
da água e foi aprovado no Se-
nado após a aprovação, em 
junho de 2020, do Marco Le-

Embora Rio das Pedras não 
aparece no mapeamento da 
adesão ao isolamento social 
divulgado pelo portal do Go-
verno do Estado, os números 
de Piracicaba podem indicar 
os resultados do lockdown 
anunciados pelas Prefeituras 
– em Piracicaba o prefeito Lu-
ciano Almeida decretou feria-
do na segunda-feira (22) com 
o fechamento de algumas ati-
vidades essenciais nos finais 
de semana (27 e 28 de março, 
2, 3 e 4 de abril), enquanto que 
o prefeito Marcos Buzetto de-
cretou feriado para todos os 
dias da última semana em Rio 
das Pedras.

Em Piracicaba, o isolamen-
to subiu apenas 2% no sábado 
(27) e 4% no domingo (28). Na 
segunda-feira (29), por conta 
do feriado, o aumento com re-

lação a semana anterior – dia 
útil – foi de 7%, mais ainda 
assim chegou a apenas 45% 
da população. Na terça (30) e 
quarta-feira (31) a taxa foi de 
apenas 2% e 3%, respectiva-
mente. Os números mostram 
que o lockdown se mostrou 
pouco eficaz para as pessoas 
em suas casas.

O SIMI-SP (Sistema de Mo-
nitoramento Inteligente de São 
Paulo) é viabilizado por meio 
de acordo com as operadoras 
de telefonia Vivo, Claro, Oi e 
TIM, através da ABR (Asso-
ciação Brasileira de Recursos 
em Telecomunicações) e do 
IPT (Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas), para que o Estado 
possa consultar informações 
agregadas e anônimas sobre 
deslocamento nos municípios 
paulistas mapeados.

Senado aprova PEC que inclui água 
potável como direito fundamental

gal do Saneamento Básico. O 
texto sobre saneamento bá-
sico foi sancionado pelo pre-
sidente da República no mês 
seguinte e regulamentado em 
dezembro.

O Marco Legal do Sanea-
mento Básico torna regra a 
realização de licitações para 
contratação de companhias 
de água e esgoto. Pelo novo 
modelo, a iniciativa privada 
passará a disputar as con-
corrências em igualdade de 
condições com as estatais lo-
cais, atualmente dominantes 
no setor.

“Essa medida [a MP] tam-
bém é fundamental para se 
contrapor à tendência de 
privatização ou de elevação 
do custo da água verificada 
em diversos países, dificul-
tando seu acesso exatamente 
para as populações economi-
camente mais vulneráveis”, 
disse o relator do projeto, Ja-
ques Wagner (PT-BA). Agora, 
a proposta segue para a Câ-
mara dos Deputados.
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-  IMUNIZANTE -

Anvisa autoriza uso emergencial da 
vacina da Janssen contra Covid-19

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

P
or unanimidade, a 
Agência Nacional 
de Vigilância Sanitá-

ria (Anvisa) autorizou nesta 
quarta-feira (31) o uso emer-
gencial da vacina da Janssen, 
braço farmacêutico da John-
son & Johnson, contra o novo 
coronavírus. 

Todos os cinco membros 
da Diretoria Colegiada, in-
cluindo o diretor-presidente 
da Anvisa, Antonio Barra 
Torres, se manifestaram a 
favor do uso temporário do 
imunizante, garantindo a li-
beração do uso emergencial. 
Eram necessários, ao menos, 
três votos favoráveis para 
aprovar o pedido.

A Janssen havia solicita-
do o uso emergencial de seu 
imunizante contra a Covid-19 
no Brasil na quarta-feira (24). 
Com a decisão da agência, a 
vacina pode agora ser aplica-
da na população brasileira.

A entrega de 38 milhões de 
doses do imunizante, que faz 
parte do Plano Nacional de 
Imunizações (PNI) do Ministé-
rio da Saúde, deve começar em 
julho – até setembro, devem 
ser entregues 16,9 milhões de 
doses; depois, de outubro a 
dezembro, são esperadas mais 
21,1 milhões de doses.

A diretora da Anvisa Mei-
ruze Souza Freitas, relatora 
do pedido, foi a primeira a se 
manifestar depois da área téc-
nica da agência. Ela endossou 
os pareceres anteriores e deu 
voto favorável à aprovação do 
uso emergencial temporário 
do imunizante.

Freitas ressaltou que a va-
cina da Janssen já foi aprova-
da para uso emergencial pela 
FDA, dos Estados Unidos, 
pela agência canadense de 
medicamentos, pela Agência 
Europeia de Medicamentos 
(EMA) e pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

”Dada a atual situação de 

emergência, considera-se que 
as incertezas podem ser re-
solvidas por meio de obriga-
ções específicas, incluindo a 
continuação do estudo clínico 
principal pelo maior tempo 
possível, estudo de eficácia 
após aprovação e vigilância de 
rotina de segurança”, afirmou 
a diretora.

”Essa relatoria conclui que 
os especialistas da Anvisa ava-
liaram que a vacina atende as 
expectativas dessa agência 
quanto aos requisitos de qua-
lidade, segurança e eficácia 
para autorização dessa vacina 
no contexto do uso emergen-
cial”, continuou.

”Pelo exposto, voto pela 
aprovação da autorização 
temporária da vacina Janssen 
Covid-19, condicionada a as-
sinatura de termo de compro-
misso e subsequente publica-
ção de seu extrato em Diário 
Oficial.”

Recomendação da 

área técnica da Anvisa

Primeiro a se manifestar 
na reunião, Gustavo Mendes 
Lima Santos, gerente-geral 
de medicamentos e produtos 
biológicos da agência, reco-
mendou a aprovação para uso 

emergencial da vacina por 
demonstrar ”eficácia da dose 
única em pacientes adultos 
maiores de 18 anos”.

”Com base nos resultados 
dos estudos, é possível esta-
belecer um prazo de 3 meses 
de estabilidade do produto 
quando conservado em tem-
peraturas de 2ºC a 8ºC. Re-
comendamos não congelar 
e proteger da luz porque o 
adenovírus é sensível e, após 
aberta, a vacina pode ser usa-
da por até 6 horas, desde que 
armazenada entre 2ºC a 8ºC”, 
afirmou.

Ele afirmou que a Anvisa 
não observou efeitos colate-
rais que possam causar ques-
tões graves em razão do uso 
do imunizante, mas ressaltou 
algumas incertezas em rela-
ção ao imunizante, incluindo 
ausência de dados sobre uso 
concomitante com outras va-
cinas, o não estabelecimen-
to da eficácia e segurança de 
longo prazo e a incerteza so-
bre a eficácia da vacina contra 
as novas variantes do novo 
coronavírus.

O uso do imunizante tam-
bém foi recomendado pela 
área de Inspeção e Fiscaliza-
ção Sanitária da Anvisa.
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Período que vai contar com muita dis-
posição para correr atrás dos seus inte-

resses e pode firmar contrato ou acordo importante.   
É o momento de se guiar mais pela sua intuição, seja 
para tomar iniciativas no trabalho, seja para resolver 
pepinos e pendências, inclusive com grana. 

Touro 21/4 a 20/5
Sua saúde estará firme e forte e não 
vai faltar disposição para dar conta dos 
seus compromissos, especialmente no 

trabalho. Até o amor vai sair no lucro nesses dias e um 
sentimento que mantém em segredo por alguém pode 
ser revelado. Também há chance de rolar um clima com 
pessoa de destaque e a atração deve ser intensa.  

Gêmeos 21/5 a 20/6
Sorte, vitalidade e um charme irresis-
tível são promessas da semana. Você 

tem mais é que se valer dessas vibes generosas, 
pois há boas chances de se dar bem numa conquis-
ta amorosa e atrair uma graninha extra. A saúde se 
fortalece e não deve faltar disposição neste período. 

Câncer 21/6 a 22/7
Promete dias animados e harmoniosos 
no ambiente familiar e garante que você 
terá energia farta para cuidar dos assun-

tos do seu lar. A saúde também estará protegida e seu 
vigor físico vai aumentar. Período para agir, progredir e 
alcançar suas metas profissionais e financeiras, como 
também estratégias eficientes para vencer desafios. 

Leão 23/7 a 22/8
Você estará mais comunicativo, sociá-
vel e extrovertido e tem mais é que se 

valer desses trunfos para emplacar suas ideias e seus 
interesses. Seu tino para negociar e convencer estará 
tinindo e há sinal de ótimos resultados ao lidar com 
compras, vendas, trocas e e-commerce.

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
Período que sinaliza bons ganhos 
e transformações positivas. O mo-

mento é oportuno para você focar em seus inte-
resses materiais, vencer obstáculos e conquistar 
mais estabilidade, como também um momento 
muito benéfico em outros setores da sua vida. 
Com sua comunicação, boa lábia a simpatia você 
vai contagiar o love, os amigos, parentes e os 
colegas de trabalho. 

Peixes 20/2 a 20/3
Período perfeito sem defeitos para 
você bater metas, alcançar seus ob-

jetivos e realizar alguns dos seus sonhos. Pessoas 
amigas e ligadas à sua família vão dar a maior 
força para seus interesses e ajudarão a colocar 
seus planos em ação. Outros assuntos favorecidos 
nesses dias serão o trabalho, a parte financeira e 
o lado amoroso. 

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  -

Cação ensopado 
com leite de coco

INGREDIENTES
• 600 postas de cação
•  Suco de 1 limão
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• 3 dentes de alho picados
• 1 cebola média picada
• 3 colheres (sopa) de óleo
• 2 tomates maduros picados
• 1/3 xícara (chá) de molho de tomate
• 200 ml de leite de coco
• 5 ramos de coentro

MODO DE PREPARO
• Tempere as postas de cação com o suco de limão e sal 
e pimenta a gosto. Reserve.
• Refogue o alho e a cebola no óleo até murcharem. 
Adicione o tomate, o molho de tomate, o leite de coco 
e o coentro. Deixe levantar fervura, abaixe o fogo e 
cozinhe por 5 minutos ou até o molho apurar.
• Junte as postas de peixe, tampe a panela e cozinhe 
por mais 10 minutos ou até que, ao espetar a ponta do 
cação com um garfo, ele se separe em lascas. Ajuste o 
tempero e sirva em seguida.

D E L I V E R Y

Seu produto 
em todas 
as mídias!

99825.0105

Divulgue seu

Delivery
VerdadeiroO



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

Vende 1/2 terreno no São Cristovão, 
com metragem de 12,75m² de fren-
te por 12,00m² de fundos = total 
153m²  totalmente plano, desmem-
brado e registrado, tudo ok. Contato.  
9 9649.2245

Casa no Massud Coury com 1 quarto 
R$ 500 - 9.9744.7479

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

Aluga se sobrado na área central, prox. 
Supermercado Grilo, construção nova com 
finíssimo acabamento 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 escri-
tório ou comercial, vale a pena conferir, 
agende seu horário para conhecer as ins-
talações pelo fone 9.9736 6898, valor do 
aluguel abaixo do mercado

OPORTUNIDADE

Título remido ouro do Thermas de São 
Pedro pela metade do preço. 9.9865-3284

Maquina overlock, colchão novo e hack. 
97125-6676

Máquina overloq semi nova, rack em ma-
deira e mesa de apartamento 9.8915.8659

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. 
9.9857.6196 / 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 
Selador Eucatex 15 litros no balde

0 KM e Semi-Novos
Visite nossas páginas

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

(19) 3493.4068 |    99914.0624

R$ 68,00 por R$ 63,00 em até 

12x ou R$ 60,00 a vista

SIGA-NOS NO @jornaloverdadeiro

VerdadeiroO
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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

Auxílio emergencial 2021 
começa a ser pago em 6 de abril
O auxílio emergencial 

2021 começa a ser 
pago na próxima 

terça-feira (6). O anúncio 
foi feito pelo ministro da 
Cidadania João Roma nesta 
quarta-feira (31). A primei-
ra parcela vai ser paga de 6 
até 30 de abril e os saques 
em dinheiro e transferências 
vão poder ser feitos de 4 de 
maio a 4 de junho.

Com valores entre R$ 150 
e R$ 375, o auxílio vai ser 
pago em quatro parcelas de 
abril a julho e poderá ser sa-
cado até agosto. Os primei-
ros a receber o benefício vão 

ser os cadastrados no pro-
grama via Cadastro Único, 
aplicativo e site do progra-
ma. 35,2 milhões de pesso-
as vão a receber a primeira 
parcela a partir de 6 de abril 
em Conta Poupança Social 
Digital.

As novas regras do auxílio 
emergencial 2021 não permi-
tem a inscrição de novos be-
neficiários e só vai receber a 
ajuda federal este ano quem 
recebeu pagamento em de-
zembro de 2020 e que atenda 
os critérios de elegibilidade 
deste ano. O Decreto 10.661, 
assinado na sexta (26) pelo 

presidente Jair Bolsonaro, 
detalha regras sobre quem 
poderá receber e como será 
o pagamento do auxílio ins-
tituído pela Medida Provisó-
ria 1.039 de 18 de março.

O trabalhador informal 
já pode consultar se vai re-
ceber o auxílio emergencial 
2021. O Ministério da Cida-
dania diz que a elegibilidade 
ao auxílio emergencial 2021 
está sendo analisada pela 
Dataprev e a estimativa é de 
que, a partir de 1º de abril, 
cada cidadão possa verifi-
car o resultado no Portal de 
Consultas da Dataprev.

-  ANÚNCIO -


