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Reservatório de água próximo 
a Painco passa por limpeza

- SAAE -

O SAAE iniciou no último 
final de semana a limpeza 
das margens do reserva-

tório próximo à empresa Painco, 
entre os bairros Bom Jesus e 
Vitória Perim Cezarino (Pombal). 
De acordo com a autarquia, as 
margens serão aprofundadas 
em três metros com a extensão 
de 200 metros em algumas áreas 
hoje secas e que serão encobertas 
pela água no período chuvoso. O 
Executivo afirma que não se trata 
de desassoreamento e sim de lim-
peza das margens, uma vez que 
o desassoreamento é a limpeza 
do fundo do reservatório, onda 
há água: “isso não seria possível 
porque poderia contaminar a 
água restante no local”.

O prefeito Mar-
cos Buzetto ve-
tou totalmente 
o Projeto de Lei 
(PL) que insti-
tui o “Agosto 
Lilás” em Rio 
das Pedras. De 
autoria da vereadora Vanessa 
Botam, o PL tem o objetivo de 
combater a violência contra a 
mulher, trabalhando a conscien-
tização e formas de prevenção. 

Prefeito veta PL 
de prevenção 

à violência 
contra a mulher
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Rio das Pedras

SAAE inicia limpeza de reservatório 
de água próximo a Painco

- ETA III -

Limpeza de tanque é boa, 
mas ainda não é o suficiente

- EDITORIAL -

O SAAE iniciou, no último 
final de semana, a limpeza 
das margens do reservatório 
de água que atende à ETA III. 
A seca no tanque é algo que 
impressiona e jamais vista. 
Os motivos para chegar em 
tal situação são muitos e a 
gravidade da situação é mais 
do que evidente.

Os clamores para que 
algo de prático fosse feito 
foram muitos. Vereadores 
foram algumas vezes no lo-
cal e apontaram o problema, 
sugerindo soluções. Parte da 
população, de forma volun-
tária, esteve no reservatório 
para recolher o lixo jogado 
por pessoas que insistem em 
pensar no próprio umbigo.

E, sábado passado, o 
SAAE começou a sua parte 
e partiu para a limpeza das 
margens do tanque. Após 
conseguir as devidas autori-
zações, o maquinário da Pre-
feitura foi ao local e começou 
a retirar parte da terra das 
laterais. Serão mais de 200 
metros de extensão com três 
metros de profundidade.

Ainda não é o sonhado e 
esperado desassoreamento 

do reservatório, com o apro-
fundamento do fundo do re-
servatório, mas já é uma ação 
que traz um pouco de espe-
rança para a única cidade 
da região a conviver com o 
racionamento de 8 horas diá-
rias – isso sem contar com a 
interrupção no fornecimento 
que ocorrer todas as madru-
gadas a partir da meia noite.

Essa é uma medida para 
médio prazo, uma vez que 
depende de grande período 
de chuvas quando as obras 
forem concluídas para que se 
obtenha como resultado ob-
ter maior capacidade de ar-
mazenamento de água bruta.

Para fins imediatos, sem 
muitas alternativas para cap-
tar água, a opção mais rápi-
da parece ser a perfuração 
de poços artesianos. Os dois 
perfurados até o momento 
já estavam planejados para 
a implementação dos novos 
loteamentos. A população 
precisa de mais e rápido. O 
período de estiagem ainda 
conta com longos dias pela 
frente. A tendência, infeliz-
mente, é de que a situação se 
agrave mais e mais.

CORRETOR IMOBILIÁRIO
CRECI 211565-F

üRua Romano Coury, 565, com 2 vagas, sala, cozinha, 1 banheiro, 2 quartos, ampla 
cozinha com armário, quintal com área coberta. 
üRua Rafael Vítor Poncio, 375, São Cristóvão II, com 2 vagas, 2 quartos 
(1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, amplo quintal. 
üRua Antônio Arzola Sobrinho, 65, São Cristóvão, com 2 vagas, 3 quartos, 
sala de jantar, sala de tv, cozinha, lavanderia, quintal. 
üRua José Mazine, 20, Vila kennedy, com 2 vagas, 3 quartos, 2 banheiros, 
sala, cozinha, quintal. 
üCasa no Condomínio San Marino - 3 quartos, 1 suíte, 3 banheiros, cozinha americana, 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 
 üLote 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

üRua Professor Dr. Raul Coury, 2 vagas, 3 quartos,1 suite, 2 banheiros, sala,cozinha, lavanderia, ampla 
área verde ao fundo para construção e ampliação.  
üRua Ferraz de Vasconcelos, 27 - Piracicaba, 3 vagas, 2 sala, cozinha, 3 quartos, 
3 banheiros (Casa com desconto) 
üRua José Felicio Rozinelli,128,1 vaga,1 quarto, sala,cozinha, lavanderia, 2 banheiros (casa com desconto)
üRua Vitório Antônio Covolan, 65, Santa Maria II, 6 vagas sendo 4 vagas com cobertura e 2 vagas área 
aberta, 3 quartos, 1 suite, 3 banheiros, Sala, Cozinha e Sala de jantar, Lavanderia coberta, Área Gourmet com 
Piscina, churrasqueira e banheiro, 2 portão eletrônicos (Casa com desconto)

99794.3696 - Bruno

ANUNCIE SEU IMÓVEL CONOSCO

corretorimobiliário.mazzini

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) 
iniciou no último final de 

semana a limpeza das margens 
do reservatório próximo à em-
presa Painco. A área serve a Esta-
ção de Tratamento de Água (ETA 
III), que atende distribui água 
para o Bom Retiro, Bom Jardim, 
São Pedro, São Carlos e Pombal. 

O trabalho teve início no cru-
zamento da Av. José Augusto da 
Fonseca com a via que passa em 
frente a ETA III. Um acesso foi 
criado para a entrada do maqui-
nário que está limpando a área 
e despejando o excesso de terra 
em caminhões que dão destino 
final ao material recolhido. Para 
realizar a intervenção, a autarquia 
afirma dispor das licenças neces-
sárias, inclusive da Cetesb.

De acordo com o SAAE, as 
margens serão aprofundadas 
em três metros com a extensão 
de 200 metros em algumas áreas 
hoje secas e que serão encobertas 
pela água no período chuvoso. 
Em nota, o Executivo afirma que 
não se trata de desassoreamento e 
sim de limpeza das margens, uma 
vez que o desassoreamento é a 
limpeza do fundo do reservatório, 
onde há água: “isso não seria pos-
sível porque poderia contaminar a 
água restante no local”. Ainda não 
há números aproximados da atual 
capacidade de armazenamento e 
qual a previsão de aumento.

Mesmo com a limpeza em an-
damento, o SAAE continua cap-
tando água do reservatório para 
tratamento pela ETA III, pois “a 
obra não tem contato com o vo-
lume restante de água”.

Mais três poços em produção – 
O SAAE afirma também que, des-
de o início do ano, ter colocado em 
operação mais três poços artesia-
nos. “Foi reativado o poço próximo 
a ETA III, com capacidade de 8 mil 
litros por hora e perfurados mais 
dois poços junto ao loteamento 
Jardim Alvorada, com capacidade 
de 10 mil e 18 mil litros cada.
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- DEMORA -

Neste Dia dos Pais, ainda em tempos de 
pandemia, a distância fez a saudade apertar 

muitas vezes. O zelo pela saúde foi a maior prova 
de amor. Para quem não tem mais o privilégio 
da presença física, como eu, a lembrança dos 

abraços apertados acalmam o coração. Porque 
nenhuma distância é capaz de separar o amor.

Parabéns a todos os pais 
por seu dia especial.

A Prefeitura iniciou, em 
março, a troca de 346 
lâmpadas de postes 

que fazem a iluminação das 
vias públicas de Rio das Pe-
dras com maior fluxo de pe-
destres e veículos. Na mesma 
ocasião, anunciou que insta-
laria 55 novos pontos de luz 

junto com postes e braços 
de luz. A empresa respon-
sável pela troca é a Legacy 
Tech, contratada pelo Muni-
cípio por meio de licitação 
realizada em 2020.

De acordo com o comu-
nicado de março, a exten-
são ocorrerá na Rua Aristeu 
Macedo de Souza, entre as 
ruas Sebastião Evangelista e 
Wilson Cipriani (13); Av. Davi 
Miori, entre as ruas Dioge-
nes M. Froner e Gerônimo G. 
Peroza (seis); Av. Dr. Darwin 
do Amaral Viegas, entre as 
ruas Gerônimo G. Peroza e 
Rotary Club (15); Rua São Vi-
cente de Paulo, entre as ruas 
Francisco Civolani e Antonio 
R. Roncato (16); e Rua Tira-
dentes, entre a rua Prudente 
de Moraes e Av. dos Operá-
rios (cinco).

Em nota, a Prefeitura infor-
mou que essa será a segunda 
fase do projeto, que consiste 
na extensão da rede e na tro-
ca do sistema de cabos para 
suprir as novas necessidades 
do sistema. “Essa fase depen-
de da aprovação do projeto 
pela Concessionária (CPFL) 
e está dentro do prazo soli-
citado pela empresa. Após 
aprovação, a execução do 
trabalho tem previsão de ser 
totalmente realizada entre 30 
e 60 dias”, explica a nota.

De acordo com o proces-
so licitatório, o investimento 
é de R$ 540 mil provenien-
tes da CIP (Contribuição de 
Iluminação Pública), pagas 

Anunciada em março, ampliação da 
iluminação pública ainda não realizada

mensalmente pelo contri-
buinte junto com a conta de 
consumo de energia elétri-
ca. A potência das lâmpa-
das varia de acordo com a 
localidade, podendo ser de 
no máximo 100W e lumi-
nosidade mínima de 12 mil 

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

CASAS
Vende Casa no São Cristóvão, próximo ao centro. casa grande, 3 vagas, 4 quartos, sala de jantar, sala 

de visita, cozinha, 3 banheiros, dispensa, quintal, possibilidade de casa no fundo, armários, banheiro com 
banheira, lavanderia. Aceita financiamento.

Vende Casa no Sta Maria, 700m², 5 q. 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

Vende Casa com três quartos, sendo uma suite, banheiro social, sala, cozinha, sala de jantar, lavanderia 
coberta, área gourmet com banheiro e piscina. Garagem para coberta para 4 carros e mais 2 descobertas 

com dois portões eletrônicos. Ótima localização, no bairro Santa Maria.

TERRENOS
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 360m²

ALUGA-SE
Área / Depósito, Fábrica ou outras atividades, medindo 700 m2 - Aluguel + IPTU

lúmens, de até de 150W de 
luminosidade e ao menos 18 
mil lúmens ou ainda de má-
ximo 240W e luminosidade 
mínima de 28.800 lúmens, 
seguindo projeto executivo 
devidamente aprovado jun-
to à CPFL.
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Parabéns a todos que desempenham com 
amor e responsabilidade o papel de PAI, que 
sabem o verdadeiro significado de cuidar, 
proteger, ouvir, compreender e auxiliar.

Mensagem do vereador 
Nivaldo do Depósito

Feliz Dia dos Pais!

O prefeito Marcos Buzetto 
vetou totalmente o Pro-
jeto de Lei (PL) que ins-

titui o “Agosto Lilás” em Rio das 
Pedras. De autoria da vereadora 
Vanessa Botam, o PL tem o ob-
jetivo de combater a violência 
contra a mulher, trabalhando 
a conscientização e formas de 
prevenção. A proposta é que 
a campanha seja incluída no 
calendário oficial de eventos 
de Rio das Pedras. O parecer 
jurídico do Executivo alega in-
constitucionalidade. O veto será 
discutido e votado entre os ve-
readores. Caso o veto seja der-
rubado, o PL se tornará lei mes-
mo a revelia do prefeito.

De acordo com a parlamen-
tar autora, a proposta é divulgar, 
conscientizar e sensibilizar a so-
ciedade por meios de ações de 
mobilização, palestras, debates, 
encontros, panfletagens, evento 
e seminários sobre a violência 
praticada contra a mulher e as 
formas de prevenção, estabele-
cendo-se as atividades durante 
todo o mês de agosto, para o pú-
blico em geral.

“O objetivo do Projeto é edu-
car a respeito da importância 
de ações que previnam atos de 
violência contra a mulher, bem 
como desenvolver ações efetivas 
que coíbam tais violências, se-
jam elas físicas ou psicológicas. 
O Agosto Lilás não implica em 
despesas para o município. As 
ações podem ser desenvolvidas 
pelas redes sociais do munícipio 
com a publicação de imagens ou 
vídeos educativos alertando so-
bre os tipos de violências prati-
cadas contra a mulher, as formas 
de denunciar crimes contra a 
mulher, palestras ou bate papos 
com autoridades que possam ti-
rar dúvidas quanto a segurança 
da mulher. São ações que não 
geram custo ao município, só 
precisam de trabalho sério e boa 
vontade”, destacou Vanessa Bo-
tam, já tem feito um trabalho de 
conscientização em suas redes 
sociais com a divulgação de in-
formações.

De acordo com o veto do pre-
feito, a iniciativa para elaboração 
do PL é de competência da Pre-
feitura, uma vez que cria atribui-

- AGOSTO LILÁS -

Prefeito veta PL de prevenção 
à violência contra a mulher

ções ao Poder Executivo. “Não 
quero crer em machismo por 
parte da atual administração, 
mas é nítida a postura contrá-
ria as minhas proposituras. Não 
faço nada por interesse próprio, 
estou em busca do bem comum 
para a nossa cidade. Se o moti-
vo do veto é esse, tudo bem, que 
o prefeito encaminhe à Câmara 
projeto similar. Não tenho vaida-
de de ser a autora do PL, minha 
intenção é promover a seguran-
ça para as mulheres de Rio das 
Pedras”, afirmou a vereadora.

Questionada se o prefeito Mar-
cos Buzetto pretende encaminhar 
projeto ou realizar ações de pre-
venção à violência contra a mulher, 
a Prefeitura não se manifestou.

Violência preocupa – Embo-
ra não seja de conhecimento de 
grande parte da população, a 
violência contra a mulher está 
cada vez mais comum em Rio 
das Pedras. Durante a semana, 
a vereadora Vanessa Botam es-
teve reunida com o delegado Dr. 
Mauro José Arthur para falar so-
bre o tema. 

“Ao mesmo tempo em que 
fico feliz pelo grande retorno 
que tive em minhas redes sociais 
pela iniciativa do Agosto Lilás, 

fico muito preocupada com a 
quantidade de mulheres relatan-
do as muitas formas de violência 
que sofrem diariamente. Estive 
com o delegado, Dr. Mauro, que 
contou haver praticamente um 
Boletim de Ocorrência por dia 
relacionado a agressão contra a 
mulher.”

Além dos casos de agressões 
físicas e verbais, casos mais gra-
ves como estupro. De acordo 
com as ocorrências policiais re-
gistradas no primeiro semestre 
deste ano, ocorreram cinco es-
tupros em Rio das Pedras, sendo 
quatro deles de vulnerável (quan-
do o ato é praticado com menor 
de 14 anos ou com alguém que, 
por enfermidade, substância quí-
mica ou deficiência mental, não 
tiver o necessário discernimento 
para prática do ato).

“Já passou da hora de criar-
mos uma rede de apoio a essas 
mulheres que sofrem agressões. 
Por isso, espero que meus cole-
gas vereadores mantenham seu 
voto em favor da mulher rio-pe-
drense quando o veto entrar em 
pauta para votarmos”, finalizou a 
vereadora Vanessa Botam.

Vetos derrubados – No pri-
meiro semestre o prefeito Mar-

cos Buzetto vetou quatro projetos 
elaborados por vereadores. O PL 
6, de autoria do vereador Nabuco, 
estabelece o uso de adesivos de 
identificação nos veículos oficiais 
da Prefeitura, com a inscrição na 
lateral do veículo da “Prefeitu-
ra Municipal de Rio das Pedras, 
uso exclusivo em serviço”, com 
a identificação da secretaria o de-
partamento responsável. Já o PL 
7, autoria de Edison Marconato, 
Joaquim Afonso, Zé do Paulo e 
Bé Cecote, concede gratuidade 
nos transportes públicos, urbano 
e interurbano, de passageiros às 
pessoas maiores de 60 anos. De 
autoria de Max Prestes, o PL 10 

institui o programa “Emprego 
Cidadão” para a população em 
situação de rua, além de criar o 
selo “Empresa Cidadã”. Por fim, 
o PL 11, autoria de Edison Mar-
conato e Max Prestes, autoriza 
que sejam reservadas vagas de 
estacionamento para motoristas 
de aplicativo as três primeiras 
vagas de estacionamento da Ave-
nida dos Operários no sentido 
Centro-Bairro para embarque e 
desembarque de passageiros.

Por entenderem serem pro-
jetos de interesse público e não 
concordar com o veto do Exe-
cutivo, os vereadores rejeitaram 
todos os vetos.

PAI é uma palavra que por si só já 
inspira FORÇA, SEGURANÇA e PROTEÇÃO. 

Ser pai é amar além do que se pode 
entender, é ser pilar de uma vida, é ser 

herói sem saber voar.

Feliz 
Dia dos Pais

Vereador 
Nabuco
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- TARDE ESPECIAL -

Luis Gustavo Lopes Godoy tem dia 
de policial em seu aniversário

CASAS 
•Bom Jardim - 2 quartos, sala, 
cozinha, abrigo, WC, quintal - 
R$ 180.000,00 - financia
•Centro - abrigo, sala, cozinha, 
3 quartos, WC, terreno 14x25m - 
R$ 550.000,00
•São Cristóvão - 2 casas - 
1 frente, 1 nos fundos, bem loca-
lizada - R$ 250.000,00
•São Cristóvão - 2 quartos, sala, 
cozinha, WC, abrigo, quintal - óti-
ma localização - R$ 265.000,00
•São Cristóvão - casa de es-
quina - garagem 2 carros, portão 
eletrônico - 3 quartos (1 suíte), 
WC, sala, cozinha, quintal - 
R$ 370.000,00
•Casa Bom Retiro - garagem, 
2 quartos, sala, cozinha - 
Aceita troca maior valor
•Condomínio Vivendas de 

Java - ótima casa - Aceita troca 
menor valor - R$ 680.000,00

TERRENOS
•Condomínio Vivendas de 
Java - R$ 100.000,00 - excelente 
localização
•Condomínio San Marino 
- 12x25m plano - ótima localiza-
ção - R$ 95.000,00
•Santa Maria III - 12x25m - 
R$ 120.000,00 
•D. Rosina 6x28m - 
R$ 69.000,00
•Condomínio Quinta do 
Engenho - R$ 7.200,00 de 
entrada e R$ 1.185,00 mensais
•Jorge Coury - 10x30m - 
R$ 138.000,00
Venha fazer reserva de 
lote na entrada da cidade - 
breve lançamento

Comprar ou Vender
Faça bons negócios

CRECI 036743-J

Rua Lacerda Franco, 199
Centro, Rio das Pedras

IMÓVEIS PARA VENDA

anos40
Rocheé´

R$ 89,80

R$ 41,60

R$ 151,80

R$ 122,00
R$ 37,00

Camisas sociais 
a partir deR$ 21,80

Três Lenços 
Masculinos 

Premier

Carteiras masculinas 
a partir de

Camisas Polo 
Pierre Cardim 

a partir de

R$ 159,80Relógios a 
partir de

Churrasqueira de 
bafo pequena

R$ 37,80Camisetas 
a partir de

Conjunto de facas 
para churrasco 

a partir de

R$ 63,80

Calças jeans 
a partir de

Pagamento à vista 
com 10% de desconto

@RocheMagazine • Rua Prudente de Moraes, 125 • Centro • Rio das Pedras • 19 3493.2009 ou 99895.4651

N
o início da tarde do último 
sábado (31), a Tropa da 2ª 
Cia de Rio das Pedras se 

reuniu na base militar, onde esti-
veram presentes CB PM Amorim, 
CB PM Negreiro, SD PM Santia-
go e SD PM Maroun, juntamente 
com o repórter policial Caco Fer-
ry – do portal Apoio Polícia Mili-
tar – para realizarem um check-in 
surpresa na festa de aniversário 
do pré-adolescente Luis Gustavo 
Lopes Godoy.

Ele que, dias atrás, visitou a base 
da Polícia Militar, pois ama o traba-
lho da polícia. Fez fotos, conheceu 
a área interna, conversou com os 
guerreiros de farda que ali esta-
vam, disse que estava chegando 
seu aniversário e até os convidou 
para fazer presente. Mal sabia ele 
que sua mãe, Andrea Lopes Go-
doy, já estava com tudo planejado.

Chegada a hora da surpresa, 
divididos em duas viaturas, par-
tiram da base, atravessando a 

cidade. Junto, não poderia faltar 
o presente: uma farda mirim. Ao 
chegar ao bairro, a sirene e giroflex 
foram ligados, o povo indo para a 
rua, despertando toda atenção. Ao 
acessar a rua João Domingos Leão 
Martins, não demorou muito para 
o “Gu”, como é chamado por seus 
familiares, sair correndo e ir para 
a porta. Ele não acreditava no que 
estava vendo e logo disse: “os caras 
vieram mesmo, que maneiro!”.

A tropa foi recepcionada por 
todos os convidados de sua lis-
ta que estavam reunidos para a 
festa temática da Polícia Militar 
de São Paulo. Logo vieram para 
a rua assistir a felicidade do me-
nino sonhador. Seu sorriso estra-
lava, seus olhos brilhavam. “Gu” 
cumprimentou a tropa prestando 
continência, mas o mais belo es-
tava por vir: recebeu das mãos do 
SD PM Santiago a tão sonhada 
farda mirim. Esplêndido, correu 
para vesti-la.

Agora Gustavo estava nos tra-
jes, sua família emocionada, seus 
avós impactados com tamanha 
felicidade. Então, foi o momento 
de fazer algumas fotos com a tropa 
e cortar o bolo. Após cantar o Pa-
rabéns, ele quis assoprar a vela ao 
lado dos seus heróis de farda.

Antes de tudo acabar, o CB 
PM Amorin e o CB PM Negrei-
ros convidaram Gustavo para dar 
uma volta na viatura pelo bairro e 
mostrar à ele como funciona a si-
rene e o giroflex.
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Você deve diminuir o ritmo de tra-
balho e de negociações envolvendo 

suas finanças. O período pede finalizações, nunca 
inícios. Não é um bom momento para novos in-
vestimentos e pedidos de financiamentos.  Mo-
mento de distanciamento da vida social, mas de 
concretização de projetos criativos. Os romances 
passam por uma fase de revisão e reavaliações.

Touro 21/4 a 20/5
Serão dias de queda da energia vital 
e necessidade de distanciamento de 

tudo e de todos. Tire estes dias para cuidar de si 
mesmo; evite ambientes e pessoas tóxicas. Não 
é hora de começar nada, apenas finalizar o que 
já foi iniciado. A necessidade de interiorização 
fica mais intensa. É um ótimo período para estar 
em casa, junto dos seus.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Dias de interiorização e necessidade 
de distanciamento, silêncio e solitu-

de. Sua energia vital está mais baixa, portanto, 
procure diminuir o ritmo de trabalho e cuidar de 
si mesmo. O período é ótimo para os estudos e 
para colocar as leituras em dia. Momento ideal 
para novos conhecimentos, de aprofundamento 
nos estudos. Você estará mais fechado e calado, 
em processo de reflexão profunda.

Câncer 21/6 a 22/7
Período de enfrentamento de algu-
mas dificuldades, caso esteja envol-

vido com a finalização de um projeto em equipe. 
Procure não se deixar envolver pelo nervosismo. 
Será necessário ajudar um amigo, que passa por 
um momento mais difícil de mudanças. Você 
deve manter suas finanças sob controle. Não 
é um bom momento para novos investimentos.

Leão 23/7 a 22/8
Momento de enfrentamento de 
dificuldades com seus projetos 

profissionais e planos de negócios, que podem 
precisar de revisão, antes de serem colocados 
em prática. Período pode envolver stress no tra-
balho. Serão dias de interiorização e reflexão, de 
aumento das responsabilidades na vida pessoal 
e no trabalho e da necessidade de comprome-
ter-se. Você estará mais sério e focado.

Virgem 23/8 a 22/9
Dias em que um projeto de pu-
blicações na internet pode ser 

concluído, no entanto, espere para colocá-lo 
em prática daqui alguns dias, quando a Lua 
começa um novo ciclo. O período pode envol-
ver também a finalização de um processo que 
envolve documentações relacionadas a uma 
viagem longa. Momento de interiorização e 
necessidade de silêncio e solitude. O período 
pode envolver estudos e planejamento de pro-
jetos nos bastidores. 

Libra 23/09 a 22/10 
Serão dias de queda da energia 
vital e necessidade de interioriza-

ção e mergulho em emoções mais profundas. 
O período pede distanciamento de energias 
tóxicas, seja de pessoas ou de ambientes. Não 
é um bom momento para começar um novo 
investimento. Aumento das responsabilidades, 
especialmente se estiver envolvido com um tra-
balho em equipe. 

Escorpião 23/10 a 21/11
Dias de enfrentamento de proble-
mas em alguns relacionamentos. 

A negociação de uma parceria ou sociedade 
comercial, pode ser finalizada. Procure evitar 
ambientes tóxicos.  Os dias serão de aumento 
das responsabilidades e necessidade de compro-
metimento com seus projetos de trabalho. Um 
plano de negócios pode ser colocado em prática 
e você será mais exigido. 

Sagitário 22/11 a 21/12
Momento em que você deve procu-
rar distanciar-se dos compromissos, 

diminuir o ritmo de trabalho e, se possível, tirar 
um tempo para descansar. Não é hora de come-
çar nada; adie o início de novos projetos. Sua 
energia vital está mais baixa, portanto, cuide de 
sua saúde. Terão dias de definições importantes 
relacionadas à estruturação de um projeto de 
publicações na internet. 

Capricórnio 22/12 a 21/1
Momento de queda da energia vital e 
necessidade de distanciar-se do barulho 

social. Com a energia vital mais baixa, a melhor es-
colha é estar perto de quem ama, curtindo um mo-
mento intimista. Neste período, um projeto criativo 
pode ser planejado. Você deve tomar muito cuidado 
com suas finanças. As próximas semanas podem ser 
marcadas por acordos e negociações envolvendo 
grande soma de dinheiro.

Aquário 22/1 a 19/2
Momento ideal de interiorização e ne-
cessidade de estar em casa, junto dos 

seus. O período é ótimo para descansar e envolver-
-se em atividades dentro de casa. Você pode estar 
envolvido com a finalização de uma negociação 
imobiliária. Concretização de acordos e negociações 
envolvendo parcerias ou sociedades comerciais. 

Peixes 20/2 a 20/3
Momento em que você pode estar 
mais fechado e calado, mais refle-

xivo e voltado para as leituras e os estudos. O 
período pede a finalização ou adiamento de 
acordos e negociações que envolvam proje-
tos e contratos. Uma viagem rápida pode ser 
renovadora. Movimento intenso na rotina de 
trabalho, que se torna mais exigente. O período 
pode apontar para um projeto importante, que 
aumentará suas responsabilidades.

- GASTRONOMIA  -

Bauru de forno

Conserto • Manutenção
Reparo

Assistência técnica 
para FOGÃO

(19) 99738.9305
(19) 3493.7588 Rua Prudente de Moraes 848, Centro - Rio das Pedras

)193493.2908 / 3493.3835 -    99976.8314

INGREDIENTES
Massa
• 1 tablete de fermento biológico fresco (15 g)
• 1 colher (sopa) de açúcar refinado
• 1 colher (sobremesa) nivelada de sal
• 3 e 1/2 colheres (sopa) de margarina
• 2 ovos
• 1/2 kg de batata cozida e amassada
• 2 e 1/2 a 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 gema batida com 1 colher (sopa) de leite e 1 colher 
(chá) de café coado

Recheio
• 200 g de presunto em cubinhos
• 200 g de muçarela ralada grosso
• 3 tomates sem pele e sementes em cubinhos
• Orégano a gosto

MODO DE PREPARO
Massa
Numa tigela, desmanche o fermento no açúcar.
Junte o sal, a margarina, os ovos ligeiramente batidos e a batata 
amassada e fria.
Misture bem e acrescente a farinha aos poucos, amassando até 

desprender das mãos (evite manipular a massa em excesso para 
não necessitar de muita farinha).
Divida a massa em 2 partes. Abra uma delas com um rolo até 
formar uma camada de 0,5 cm de espessura e forre uma forma 
retangular grande untada e enfarinhada.
Cubra a massa com presunto, muçarela e tomate e polvilhe 
orégano a gosto.
Estenda a massa restante e cubra o recheio.
Pincele a superfície com a mistura de gema e leve ao forno 
médio-alto (220º C), preaquecido por aproximadamente 35 
minutos ou até dourar a superfície.

Total linha de produtos para limpeza 
e polimento veicular com
10% de desconto

A AGROPECUÁRIA RAÇA FORTE ESTÁ 
DE CARA NOVA. VENHA CONHECER!

AGORA SOB A DIREÇÃO DE LUIZ 
MANESCO E MARILDA DA FLD RAÇÕES.

Rua Lacerda Franco, 355, Centro. Telefone: (19) 3493-3318 ou     99709.6837

TODA COMPRA À PARTIR 
DE R$ 20,00 GANHE 
10% DE DESCONTO 
(EXCETO RAÇÕES).

VerdadeiroOAnuncie 99825.0105
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Tapete de sala semi novo 97125.6676 

Francisco Jardineiro - limpeza de lotes - 
9.9857.6196 

Babá ou domestica - 9.8915.8659

Eletricista em geral, faço pequenos re-
paros e hidráulico também. 
99879-3495, Sílvio.

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

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

Ofereço-me para limpar terreno, quin-
tal ou chácara, poda de árvore e servi-
ço geral. Com Tonhão. 3493-6589

Colchão casal semi novo (188 x 128) 
3493.3637

ALUGO Casa no centro de Rio das Pe-
dras para fins comerciais 9.8280.3808 / 
WZ 9.9754.3808

ALUGO Casa no Pombal com 4 cômo-
dos e garagem 9.9460.5094

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 OU TROCO Apto no centro de Rio 
das Pedras, 93m² (3 quartos, 2 banh, área 
de serviço, vaga coberta) 9.83657145

Casa no Bom Retiro com 4 cômodos. 
Dá financiamento pela Caixa Economi-
ca Federal - 9.9274.5514 Luiz

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

Vendo terreno de 600 metros pra chá-
cara no bairro Alambari próxima a cas-
cata do Martins. Com água e Luz. Fone 
981545795

Oportunidade! Vendo chácara legali-
zada 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

VENDO Apartamento de dois quartos, 
vaga coberta, 67m², na rua Luiz Razera 
(Jardim Elite, Piracicaba), próximo ao 
Supermercado Savegnago, Drogal e Pa-
daria Avaré - 99825-0105

OPORTUNIDADE / 

DIVERSOS

Alugo chácara para eventos com piscina 
e churrasqueira. 3493.2983 - 99777.2120 
- 999774.7704

Vende-se 2 janela usada de ferro com 
vidro de 4 folhas (1,00x1,20) bem 
conservada. Tratar somente no ZAP 
98172-2165.

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

VENDO ATACADO - 90 conjuntos ve-
rão infantil feminino Disney em algo-
dão de 1 a 8 anos - R$ 1.800 à vista 
9.7166.0775 Claudio.

Aparelho de som Toshiba - R$ 200. 
3493-6589

Serviços de jardinagem e limpeza de 
lotes. 9.9857.6196 / 3493.7490, com 
Francisco VerdadeiroOAnuncie 99825.0105

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

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

Casa no Condomínio San Marino Mobiliada com 3 quartos sendo 1 suíte, 
sala de estar, WC social, sala de jantar com cozinha americana, área gourmet 

com lavabo, garagem para 2 carros - R$ 680.00,00
Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java - R$ 95.000,00
Terreno 300 mts no Condomínio Quinta do Engenho - 95.000,00

Terreno no Condomínio San Marino 300mts - R$ 95.000
Terreno Plano no Bairro Santa Maria 300mts - R$ 125.000 

VENDAS

LOCAÇÃO
Casa com 1 quarto, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, no Cambará - R$ 500,00
Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 qtos., sl , cozinha, wc, área de serviço, garagem - R$ 800,00
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
Casa no Centro com dois quartos, sala, cozinha, wc e quintal por R$ 600,00

Casa no Luiz Massud Coury com 1 quarto, sala, cozinha, wc por R$ 500,00
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R. Prudente de Morais, n.° 401, Centro - 3493-1427  |  R. Lúcia Keller Segato, n.° 28, Bela Vista - 3493.3112

COMPRE E CONCORRA 
A UM VALE COMPRAS 

DE R$ 100,00!

Acesse: www.lojasnacionalpresentes.com.br |     (19) 99646-1602

MÁQUINA DE CORTAR 
CABELO AGRATTO VIZZO

R$ 77,00Flores avulsas 
e vasos prontos 

para o seu gosto!
Caixas e Ferramentas diversas 

para montar um Kit para o Papai

CHURRASQUEIRA 
ELÉTRICA TOK GRILL 

R$ 119,90

BARBEADOR GAMA 
PRECISION CUT GSH860 

BIVOLT USO COM OU SEM FIO

R$ 199,00

CHURRASQUEIRA 
INOX 60CM

R$ 169,00

KIT CERVEJA

R$ 89,90

BALDE + 4 COPOS

R$ 70,00

PINGÔMETRO 
A PARTIR DE

R$ 44,00

COPO TÉRMICO ARELL 

MÊS DE ANIVERSÁRIO DE 

32 ANOS DA NACIONAL! R$ 169,00
A VISTA

R$ 199,00
A PRAZO

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!

   (19) 99793.0628SAIBA MAIS

BOTAM
TELHAS METÁLICAS

O QUE É TELHA
TERMOACÚSTICA?

A Telha Termoacústica é composta 
por duas chapas metálicas 
e isolante térmico no meio

Conhecida como 
Telha Sanduíche. Ela é 
usada para aumentar 

o isolamento térmico e 
acústico de uma obra


