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O deputado estadual Marcos 
Damásio (PL) destinou para 
Rio das Pedras recurso de R$ 

150 mil, conforme solicitação feita pela 
vereadora Vanessa Botam (PV). Ini-
cialmente a verba seria utilizada para 
melhorias na infraestrutura do muni-
cípio. Contudo, diante da crise hídrica 
do município, Botam solicitou que o 
valor fosse utilizado na construção de 
um reservatório para armazenar mais 
água tratada para servir a população.

Os parlamentares foram recebi-
dos no gabinete do Executivo pelo 
vice-prefeito, Tutinho (DEM), que 
agradeceu a visita e a verba encami-
nhada. A vereadora Vanessa Botam 
ressaltou a parceria com o deputa-
do Damásio e entregou uma placa 
de inox produzida por sua empresa 
como forma de homenagem pela 
destinação da verba.
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Rio das Pedras

Marcos Damásio destina R$ 150 
mil para reservatório de água

- DEPUTADO ESTADUAL -

Vidas secas
- EDITORIAL -

A vida do rio-pedrense 
tem se tornado cada vez 
mais semelhante o cotidia-
no do sertanejo nordestino, 
que olha para o céu em bus-
ca de nuvens na esperança 
de ver água caindo. Para 
cozinhar, lavar ou se ba-
nhar, tem que buscar água 
longe, carregando baldes e 
vasilhas. Ainda não chegou 
o momento de se mudar e 
buscar refúgio com água, 
se tornando um retirante 
– muito embora muitos já 
considerem a possibilidade.

Contudo, diante do ce-
nário tenebroso, é difícil 
imaginar situação diferen-
te. Foram anos e anos sem 
investimentos, sem melho-
rias significativas. Apenas 
resolvendo questões pon-
tuais. A natureza até enviou 
avisos, apresentou outros 
períodos de secas intensas, 
mas pouco adiantou.

Alternativas? A opção 
pela Sabesp parece cada 
vez mais viável, diante de 
todo o aparato que acom-
panha a escolha. Um setor 
que gera déficit mensal ao 
município, além de não 
conseguir desempenhar 
o papel a que se propõe, 

pode ter na concessão a 
melhor escolha.

Pode até parecer exage-
ro, mas a realidade que se 
mostra é da terra cada vez 
mais árida, o clima cada vez 
mais seco e hostil. Os mui-
tos “Fabianos” que existem, 
ainda que sem o dom da 
palavra e de forma rude, 
insistem em falar, opinar e 
até mandar. Alguns deles 
podem estar até mesmo em 
lugares de destaque, em 
funções administrativas ou 
eletivas, confundindo e se 
confundindo. Também exis-
tem as “Sinhás Vitória”, que 
se esforçam para economi-
zar, capitalizar e fazer contas 
para conseguir melhorias 
para a família rio-pedren-
se, muito embora sozinhas 
pouco conseguem fazer.

Infelizmente, ao que 
parece, a maior parte da 
população pode se ver re-
presentada na “Baleia”, a 
cadela que pensa e sonha, 
mas não faz nada para mu-
dar a realidade. A esperan-
ça é que o fim seja diferen-
te, que a Baleia de Rio das 
Pedras não seja sacrificada, 
não fique em pele e osso, 
mas sim saudável e forte.

Vanderlei 
Rodrigo 
Vieira
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CASAS

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

A
tendendo ao convite 
feito pela vereadora 
Vanessa Botam (PV), 

o deputado estadual Marcos 
Damásio (PL) esteve em Rio 
das Pedras nesta quinta-feira 
(19) para conhecer a cidade e 
anunciar a liberação do recur-
so de R$ 150 mil. Inicialmen-
te a verba seria utilizada para 
melhorias na infraestrutura do 
município. Contudo, diante da 
crise hídrica do município, Bo-
tam solicitou que o valor fosse 
utilizado na construção de um 
reservatório para armazenar 
mais água tratada para servir a 
população.

“Com a falta d’água que es-
tamos enfrentando, todo inves-
timento no sistema de abasteci-
mento e distribuição de água é 
fundamental. A ideia seria uti-
lizar o recurso para outro fim, 
mas o reservatório de água é 
mais urgente no momento”, 
explicou a vereadora.

Os parlamentares foram re-
cebidos no gabinete do Execu-
tivo pelo vice-prefeito, Tutinho 
(DEM), que agradeceu a visita 
e a verba encaminhada. “É uma 
honra receber Marcos Damá-
sio, que está se preocupando 
com o município, que está fa-
zendo realmente o papel de de-
putado junto com a vereadora 
Vanessa Botam. Nesse momen-
to difícil que estamos passando, 
todo recurso recebido é muito 
importante”, afirmou Tutinho.

A vereadora Vanessa Botam 
ressaltou a parceria com o de-
putado Damásio e entregou 
uma placa de inox produzida 
por sua empresa como forma 
de homenagem pela destina-
ção da verba. “Meu agradeci-
mento ao deputado por vir em 
nossa cidade, conhecer nossos 
problemas e destinar recur-
sos, que serão muito bem uti-
lizados. Estamos tendo atitude 
para termos uma cidade cada 
vez melhor para todos.”

“Agradeço a recepção do 
vice-prefeito Tutinho, junto da 
minha grande amiga vereado-
ra Vanessa, que tem feito um 
brilhando trabalho na Câmara 
de Vereadores. É uma satis-
fação conhecer a cidade e os 
problemas que afligem a po-
pulação mais de perto. Eu já ti-
nha combinado com a Vanessa 
de ser parceiro de Rio das Pe-
dras e tenho estabelecido esse 
trabalho junto com ela, o que 

tem rendido bons frutos. Já 
destinamos recurso de R$ 150 
mil para a construção do re-
servatório de água e tenho cer-
teza de que a verba chega em 
boa hora diante da dificuldade 
no abastecimento de água”, 
destacou o deputado estadual 
Marcos Damásio, que reforçou 
seu compromisso com Rio das 
Pedras e deixou as portas de 
seu gabinete abertas para as 
demandas da cidade.



CIDADESSEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2021 Rio das Pedras | Edição 1049 03

- 13 HORAS -

SAAE volta a ampliar racionamento; 
moradores reclamam de água suja

A crise hídrica que Rio das 
Pedras atravessa não 
tem precedentes, assim 

como a extensão do período de 
racionamento. O SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) 
anunciou mais uma prorroga-
ção do período de interrupção 
no fornecimento de água, pas-
sando de 10 para 13 horas diá-
rias – das 5 às 18 horas.

O racionamento teve início 
no dia 4 de maio, inicialmente 
com o fornecimento de água 
interrompido entre 12h e 18h. 
No final de julho o período 
sem água passou para 8 horas 
diárias. No dia 13 de agosto 
esse tempo foi ampliado em 
mais duas horas e, a partir 
desta sexta-feira (20) serão 13 
horas de torneiras secas.

De acordo com a autar-
quia, a redução não visa a 
diminuição no consumo de 
água e sim que haja mais 
tempo hábil para encher os 
reservatórios de água tratada 
dos bairros de modo a ga-
rantir que a água chegue ao 
máximo de residências a par-
tir das 18 horas. Isso porque, 
com os níveis mais baixos dos 
reservatórios, a captação tem 

sua capacidade reduzida.
Moradores de alguns bair-

ros reclamaram durante a se-
mana que a água tem chegado 
muito além das 18 horas, con-
forme anunciado no raciona-
mento. “A água é liberada às 18 
horas, mas a água tem o tempo 
para ser bombeada e percorrer 
os encanamentos dos bairros. 
Por isso a demora para chegar 
água em alguns pontos, pelo 
tempo entre a liberação da 
água e a chegada aos reserva-
tórios residenciais”, afirmou o 
SAAE em nota.

Sem muitas opções para 
captação de água, uma vez que 
já foi consumida a água nos 
reservatórios do Santa Tereza, 
Souzas, Nativa e Bom Jesus I, 
o SAAE está captando água de 
um reservatório próximo a Ro-
dovia do Açúcar. A captação 
utiliza 5 quilômetros de tubula-
ção até o Santa Tereza, para en-
tão ser despejado no “tancão” 
entre os bairros Bom Jesus e 
Vitória P. Cezarino (Pombal). 
Além disso, nesta quinta-fei-
ra (19) foi aberto um acesso 
no tanque da Fazenda Nova 
Java para disponibilizar mais 
água para a captação Bom Je-

sus. A assessoria de imprensa 
do município informou ainda 
que na segunda-feira (23) terá 
início a transposição de água 
de outro reservatório distante, 
este a 4,5 quilômetros.

Outra providência toma-
da pelo SAAE é a perfuração 
de três poços artesianos. Um 
começou a ser perfurado na 
quinta-feira, em área próxi-
ma a rotatória da bandeira na 
Avenida Elias Candido Ayres, 
no bairro Santa Maria. Outros 
dois serão perfurados no São 
Cristóvão, um junto ao reser-
vatório de água da Rua Gerô-
nimo Guilherme Peroza e ou-
tro junto a caixa d’água baixa, 
na rua Aradesco Bianchim. O 
prazo para a execução de cada 
poço é de cerca de quatro dias. 
O objetivo é disponibilizar 
mais água para os bairros San-
ta Maria, São Cristóvão, Vila 
Kennedy e Codespaulo.

Sujeira na água – Durante 
a semana foram muitos re-
latos de água suja chegando 
às torneiras. Diversas fotos 
e vídeos encheram as redes 
sociais. ”Não tem como lavar 
louça, não tem como lavar 
roupa, porque a água, além 

de vir pouca, ainda está vin-
do muito suja. Então é uma 
água que a gente não conso-
me, mas é cobrada do mesmo 
jeito”, reclama a arquiteta, 
Virgiliana Modesto em entre-
vista para a EPTV.

Questionado a respeito da 
água suja, o SAAE informou 
que ocorreu um problema 

pontual, que a situação já foi 
normalizada. Contudo, não 
explicou a razão para a água 
ter chegado suja nas residên-
cias. Além disso, até a noite de 
quinta-feira ocorreram mais 
relatos de água suja, eviden-
ciando que a situação ainda 
necessita de atenção por parte 
da autarquia. 

ANUNCIE NO JORNAL 
DA NOSSA CIDADE

LIGUE    (19) 99825.0105

SUA EMPRESA 
EM DESTAQUE



CIDADES SEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2021Rio das Pedras | Edição 104904

O prefeito Marcos Bu-
zetto encaminhou 
para a Câmara de 

Vereadores o Projeto de 
Lei (PL) que estabelece ta-
rifa para o serviço de cole-
ta, transporte, tratamento e 
destinação final de resíduos 
sólidos domésticos (lixo) e 
de resíduos sólidos da saú-
de. A proposta é utilizar o 
recurso para custear os ser-
viços prestados pela coleta 
de lixo.

A tarifa para imóveis resi-
denciais proposta pela Pre-
feitura é de R$ 112,49 por 
ano; R$ 653,29 para estabe-
lecimentos comerciais; R$ R$ 
2.005,55 anuais para estabe-
lecimentos gerais da saúde. 
A base de cálculo é o custo 
estimado da gestão de resí-
duos sólidos, com a média 
dos últimos três anos, acres-
cida da variação positiva do 
INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) veri-
ficada no mesmo período.

Se aprovado sem emen-
das, a cobrança para este 
ano a partir de 1º de outu-
bro de forma proporcional, 
correspondendo a três doze 
avos do valor anual, poden-
do ser parcelada em até cin-
co pagamentos. 

De acordo com o PL, os 
resíduos podem ser sólidos 
domiciliares residenciais, as-
sim entendido o lixo originá-
rio de residências; resíduos 
sólidos domiciliares não 
residenciais, assim entendi-
dos aqueles originários de 
estabelecimentos públicos, 
institucionais, de prestação 
de serviços comerciais, en-

- EM ANÁLISE -

Prefeito apresenta 
Projeto de Lei para 

criar “tarifa do lixo”
tre outros; e resíduos sólidos 
dos serviços de saúde. A co-
brança será feita também aos 
proprietários de terrenos va-
zios, sem construção.

Estarão isentos do pa-
gamento da tarifa órgãos 
públicos da administração 
municipal ou estadual, in-
clusive autarquias e funda-
ções, hospitais municipais, 
UBS (Unidades Básicas de 
Saúde), centros médicos, 
farmácias, escolas, creches, 
orfanatos e outros adminis-
trados diretamente pelo mu-
nicípio ou estado. Também 
estarão isentos os templos 
religiosos e beneficiários 
dos programas assistenciais 
“Bolsa Família” e “Auxílio 
Emergencial Municipal”.

Segundo a redação do 
projeto apresentado pelo 
prefeito, a tarifa poderá ser 
lançada junto com o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) ou qualquer outra 
forma a critério do Poder 
Público. O pagamento será 
efetuado em até 12 parcelas 
mensais. O contribuinte que 
pagar a tarifa do lixo em par-
cela única terá 10% de des-
conto sobre o valor total.

Do valor arrecadado, 15% 
será revertido em conta es-
pecífica destinada a estrutu-
ração de projetos de coleta 
seletiva, integração de cata-
dores, atividades de educa-
ção ambiental envolvendo a 
temática dos resíduos sóli-
dos em âmbito municipal e 
outras atividades previstas 
no Plano Nacional de Re-
síduos Sólidos, as quais vi-
sam a redução gradativa dos 

resíduos gerados no muni-
cípio. A gestão de tais re-
cursos ficará a cargo da Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente.

O pagamento da tarifa, das 
penalidades ou acréscimos 
legais não exclui o pagamen-
to e responsabilidade a res-
peito de entulhos de obras, 
aparas de jardins, bens mó-
veis imprestáveis, animais 
mortos, veículos abando-
nados, bem como resíduos 
originários da capinação de 
terrenos vagos de proprieda-
de privada, e da limpeza de 
prédios e terrenos.

Renúncia de receita – A 
cobrança da tarifa se tornou 
obrigatória pela Lei Federal 
n. 11.445 e n. 14.026, que ain-
da estabelecem prazo para a 
regulamentação. Caso a pro-
posta não ocorresse e que 
seja aprovada, pode configu-
rar em renúncia de receita. 
Além disso, a não aprovação 
coloca em risco o recebimen-
to de recursos estaduais e fe-
derais destinados ao desen-
volvimento do saneamento 
básico.

Votação na Câmara – O 
Projeto deu entrada na Câ-
mara de Vereadores e está 
em análise nas comissões 
de Justiça e Redação e de 
Finanças e Orçamento nesta 
semana. As comissões en-
caminharam uma série de 
questionamentos a respeito 
do PL. Emendas ainda po-
dem ser apresentadas e alte-
rar a redação proposta pelo 
Executivo.

99794.3696 - Bruno

ANUNCIE SEU IMÓVEL CONOSCO

corretorimobiliário.mazziniCORRETOR 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)

Ao considerarmos a crescente interação da geração 
atual com os recursos tecnológicos, podemos notar 

que o “universo virtual” está diretamente relacionado 
ao “universo real”. Assim, pode-se afirmar que vivemos 
em um contexto híbrido, em que as ferramentas online 

e offline se misturam constantemente, inclusive no 
desenvolvimento e estruturação das ações de marketing.

Nesse sentido, um anúncio de jornal pode estar ligado a 
um comercial que está sendo veiculado na TV, que leva o 
público-alvo ao site da empresa, por exemplo. Além disso, 
os anúncios publicados na mídia impressa também podem 

conter um QR Code, permitindo que o leitor acesse 
detalhes da publicidade por meio do seu smartphone.

Assim, os anúncios em jornais continuam 
interessantes porque podem ser adaptados ao mundo 

virtual em que vivemos. Para construir um plano de 
marketing completo e efetivo, é altamente recomendado 

integrar as propostas offline e online. Desse modo, é 
possível conectar-se com os hábitos e a linguagem dos 

seus clientes, cobrindo todos os pontos de contato.

Por que os anúncios 
em jornais ainda são 

interessantes?

RESERVE JÁ O ESPAÇO DO SEU ANÚNCIO!

VISIBILIDADE E CERTEZA DE BONS NEGÓCIOS!

SEU ANÚNCIO EM TODAS AS MÍDIAS!

Seu noticiário semanal
Verdadeiro

DESDE 1999

O

SITE E REDES SOCIAIS 99825.0105
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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

- ALESP -

Aprovada criação da Região 
Metropolitana de Piracicaba

A Assembleia Legislati-
va do Estado de São 
Paulo (Alesp) aprovou 

na quarta-feira (18) a criação 
da Região Metropolitana de 
Piracicaba (RMP). O projeto 
de lei complementar de nú-
mero 22/2021 é de autoria 
do governador e tramita na 
Alesp desde o fim de junho. 
Agora deve ser sancionado 
por João Doria (PSDB), para 
então entrar em vigor.

O Governo de São Paulo 
informou que o prazo para 
análise é de 15 dias a partir do 
momento que o executivo re-
ceber o projeto. Além do texto 
original, também foi aprovada 
pelos deputados uma emenda 

que retira a cidade de Laranjal 
Paulista da futura região me-
tropolitana, a pedido do pró-
prio município.

”Piracicaba fica indepen-
dente e mais 23 cidades que 
compõe nossa região. Vamos 
ter o fundo financeiro, nós va-
mos ter as câmaras temáticas, 
nós vamos ter a participação 
da sociedade civil”, afirmou o 
deputado estadual por Piraci-
caba, Roberto Morais (Cidada-
nia), após a aprovação.

Região metropolitana é um 
recorte político-espacial que 
envolve uma cidade central 
(metrópole) e sua oficialização 
permite a realização de ações 
conjuntas em aspectos econô-

mico, social e político.
O projeto prevê a criação 

de um Conselho de Desen-
volvimento, responsável por 
analisar questões de interesse 
da região. Esse grupo será for-
mado pelos prefeitos de cada 
município, além de outros re-
presentantes.

Na proposta, a região me-
tropolitana será composta por 
22 cidades do interior de São 
Paulo que já pertencem ao 
Aglomerado Urbano de Pira-
cicaba, além de Pirassununga 
e Santa Cruz da Conceição: 
Águas de São Pedro, Analân-
dia, Araras, Capivari, Char-
queada, Conchal, Cordeirópo-
lis, Corumbataí,  Elias Fausto, 

Ipeúna, Iracemápolis, Leme, 
Limeira, Mombuca, Piracica-
ba, Rafard, Rio Claro, Rio das 
Pedras, Saltinho, Santa Ger-
trudes, Santa Maria da Serra, 
São Pedro, Pirassununga e 

Santa Cruz da Conceição.
Segundo o Estado, os muni-

cípios, juntos, somam mais de 
1,5 milhão de habitantes, o que 
representa 3,25% da popula-
ção paulista.

alesp/divulgação
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SIGA-NOS NO

@jornaloverdadeiro

VerdadeiroO

HORÓSCOPO
- GASTRONOMIA  -

Pavê de Bolacha de Maizena

Conserto • Manutenção
Reparo

Assistência técnica 
para FOGÃO

(19) 99738.9305
(19) 3493.7588

a vista na cor 
Branco ou dosado 

Cores Pastéis

PROMOÇÃO

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

COMPRE E CONCORRA 
SPECIAL DOG 

NA COMPRA DE 3 SACHÊS, 
CONCORRA A UMA LINDA CESTA

Áries 21/3 a 20/4 
O trabalho continua no centro das 
suas atenções e seu empenho pode 

garantir um bom dinheiro para o seu bolso. Mas 
é melhor não abusar da sorte com grana, porque 
Urano entra em movimento contrário e pode causar 
alguns gastos inesperados. Ainda assim, o Sol brilha 
intensamente no seu paraíso astral e protege você 
com sorte e alto-astral.

Touro 21/4 a 20/5
Conter a impaciência e a rebeldia 
será seu maior desafio hoje. Urano 

inicia seu movimento retrógrado em Touro, o que 
deve mexer bastante com o seu humor. Mas ainda 
bem que o astro está em harmonia com Mercúrio, 
que incentivará você a resolver qualquer problema 
com diálogo.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Uma concentração de astros na sua Casa 
4 fará você dedicar mais tempo e atenção 

à sua família e à sua casa. Pode ser que esteja negocian-
do a compra ou venda de um imóvel, uma mudança de 
casa ou até uma reforma incrível no lar. Se depender 
das vibrações do céu, o negócio ou projeto tem tudo 
para dar certo e trará enorme felicidade a todos.

Câncer 21/6 a 22/7
Você pode ganhar um dinheiro ines-
perado hoje. Os astros sugerem que 
pode ser uma herança, uma gratifi-

cação, indenização ou mesmo um presente por ter 
auxiliado alguém a cuidar dos próprios interesses.

Leão 23/7 a 22/8
A Lua na Casa do Casamento avisa 
que seu coração vai querer algo sério 

e, se for para se envolver com alguém, que seja para 
valer. Na vida a dois, busque novos estímulos para 
quebrar a rotina. O diálogo será um importante in-
grediente da união. 

Virgem 23/8 a 22/9
Trabalhe com entusiasmo e explore a 
sua criatividade, pois sua dedicação 

pode garantir um aumento ou algum dinheiro a 
mais para o seu bolso. No entanto, por mais que 
você goste de trabalhar, é importante respeitar seus 
limites, controlar o estresse e reservar um tempo 
para relaxar.  

Libra 23/09 a 22/10 
É uma boa fase também para a sua vida 
amorosa. Use e abuse do seu charme 

para atrair quem deseja. Há boas chances de romance 
com uma pessoa madura e responsável. Para quem já 
tem um amor, o céu promete doses extras de romantis-
mo e companheirismo, além de muita sedução no ar.

Escorpião 23/10 a 21/11
Os astros indicam que você vai con-
centrar boa parte das suas energias no 

trabalho e nos seus projetos para o futuro. Convém 
ficar atenta para não deixar a família muito de lado. 
Pelo contrário, busque o apoio dos parentes para os 
seus projetos. Amigos e colegas também podem ter 
bons aliados.

Sagitário 22/11 a 21/12
No trabalho, tudo indica que você fará 
o que estiver ao seu alcance para mos-

trar o seu valor e conquistar a confiança e admiração 
dos chefes. É um bom momento para batalhar por 
uma promoção e até negociar algumas melhorias no 
emprego. Você também terá boa habilidade para se 
comunicar.

Capricórnio 22/12 a 21/1
O céu anuncia um bom dia para o seu 
bolso. Você pode ter boas oportunida-

des de aumentar seus ganhos e pode até receber uma 
grana inesperada de herança, prêmio ou algum tipo 
de gratificação. O dinheiro também pode vir de uma 
promoção no trabalho ou por merecimento após a 
conclusão de uma tarefa difícil. 

Aquário 22/1 a 19/2
Explore seu charme e simpatia nas 
paqueras e aproveite um bom papo 

para jogar charme e seduzir quem deseja. Mas dei-
xe claro que não quer só uma aventura. O romance 
recebe as bênçãos do Sol, com muita união, com-
panheirismo e sintonia. Você terá ótimas ideias para 
apimentar o sexo.

Peixes 20/2 a 20/3
O Sol renova a sua disposição e você 
vai mostrar muita energia e disciplina 

no trabalho. Mercúrio e Urano indicam que terá fa-
cilidade para dialogar com os colegas e pode trocar 
ideias para encontrar as melhores soluções para tare-
fas mais complicadas.

INGREDIENTES
RECHEIO
•3 pacotes de bolacha maizena
•1 lata de leite condensado
•2 latas de leite (medida da lata de leite condensado)
•2 colheres de amido de milho
•200 g de coco ralado
•2 gemas

Cobertura
•1 lata de creme de leite
•2 claras
•1 xícara de açúcar

PREPARO
Recheio
Leve ao fogo o leite condensado, o leite, as gemas e o amido já dissolvido (pode ser em um pouquinho de água).
Mexa até engrossar, o segredo é não deixar ficar muito grosso, pois as bolachas não precisarão ser molhadas.
Quando estiver meio grosso, coloque o coco ralado e deixe mais 5 minutos, desligue.

Cobertura
Bata as claras, junte o creme de leite, o açúcar e mexa, reserve. Em um refratário, coloque uma camada de recheio, outra de biscoito e 
quando as camadas completarem o refratário, adicione a cobertura. Leve à geladeira até ficar gelado

R$ 90,00

Rua Prudente de Moraes 848, Centro - Rio das Pedras

)193493.2908
   3493.3835  

    99976.8314
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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 reparos 
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

Compras no Brás SP: 3493-3076 ou 
99855-6230, Maritur

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 Econo-
mica 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 
chácara no bairro Alambari próxima a 
cascata do Martins. Com água e Luz. 
Fone 981545795

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

VENDO Apartamento de dois quar-
tos, vaga coberta, 67m², na rua Luiz 
Razera (Jardim Elite, Piracicaba), pró-
ximo ao Supermercado Savegnago, 
Drogal e Padaria Avaré - 99825-0105

OPORTUNIDADE / 

DIVERSOS

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

Tucson 2010 prata 33.900,00. 
99756-3000

Sílvio Elétrica e Hidráulico. 
99879-3495

Compro lote no São Cristóvão ou no 
Cambará, pago a vista. 99736-8186

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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CASAS 
•Luiz Massud Conj - abrigo 3 car-
ros - sala, cozinha, 3 dormitórios, WC, 
lavanderia - R$ 180.000,00, aceita 
terreno na troca
•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 localizada - 
R$ 250.000,00
•São Cristóvão - 2 quartos, sala, 
cozinha, WC, abrigo, quintal - ótima 
localização - R$ 265.000,00
•São Cristóvão - casa de esquina - 
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
•Santa Maria Lote Comercial 
excelente localização
•Condomínio Vivendas de Java - 
R$ 100.000,00 - excelente localização
•Condomínio San Marino - 12x25m 
plano - ótima localização - R$ 95.000,00
•Condomínio Quinta do Engenho - 
lote plano esquina 12x25m  
R$ 7.800,00 de entrada e 
R$ 1.285,00 mensais
•Santa Maria - plano excelente 
localização - R$ 138.000,00
•Borsato - lote plano 8x20m ótima 
localização - R$ 86.500,00
•D. Rosina 6x28m - R$ 69.000,00
•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

R. Prudente de Morais, n.° 401, Centro - 3493-1427  |  R. Lúcia Keller Segato, n.° 28, Bela Vista - 3493.3112
Acesse: www.lojasnacionalpresentes.com.br |     (19) 99646-1602

OFERTAS DE ANIVERSÁRIO 

32 ANOS LOJAS NACIONAL! 

VÁLIDAS ATÉ 28/08

POP IT FENIX

R$ 38,00
CADA

JOGO DE COPOS 
6 PEÇAS

R$ 14,99

MOP POCKET MOR

R$ 79,90

Compre e concorra a mais de mil reais 
em prêmios! Sorteio durante nossa live 

de aniversário dia 28/08 às 15h no 
instagram @lojasnacionalpresentes

BONECA LUISA COTIPLÁS 
COM CHUPETA

R$ 59,99

BOMBA GALÃO 
ELÉTRICA EURO

R$ 39,90

PISCINA MOR 400 LITROS

R$ 149,90

PANELA DE PRESSÃO
 LARES 2,5L

R$ 47,00

PANELUX 4,5L

R$ 55,00

SKATE MOR INICIANTES

R$ 149,90

MINI PROCESSADOR 
CLICNK

R$ 29,99

GARRAFÃO TÉRMICO 
TERMOLAR 5L

R$ 39,99

IDEAL PARA 
ARMAZENAR 

ÁGUA

- 51 ANOS -

Supermercado Defavari: 
Tradição e Inovação

N
este mês, o Supermer-
cado Defavari com-
pleta 51 anos de cres-

cimento constante junto com 
a cidade de Rio das Pedras. 
Como parte do quadro de co-
laboradores está muitos pais 
e mães de família, alguns dos 
profissionais vinculados ao 
Supermercado há mais de 20 
anos. São mais de 200 colabo-
radores diretos e indiretos.

Com o objetivo de melhor 
atender aos clientes, a marca 
Defavari tem buscado a cada 
dia o aprimoramento em qua-
lidade e economia. Além de 
produtos reconhecidos por 
sua qualidade, com preços 
baixos, o Supermercado De-
favari tem investido na agili-
dade de atendimento, com o 
sistema de autoatendimento, 
o recebimento de pedidos 

por WhatsApp (99214-5459) 
e atendendo a compras feitas 
por delivery com o telefone 
3493-1378. Também há a op-
ção de realizar as compras no 

supermercado e pedir para 
entrega-las em sua residência.

O Supermercado Defavari 
faz aniversário e a festa é do 
cliente.


