
Ano XXII  |  Edição 1050 Rio das Pedras-SP  |  27 de Agosto de 2021  Distribuição Gratuita

Seu noticiário semanal
Verdadeiro

DESDE 1999

O
COMPROMISSO 

COM A VERDADE

(19) 3493-2287

Apesar de obras, moradores do São 
Cristóvão seguem com pouca água
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Prudente de Moraes, 875, Centro

Peça pelos telefones 
3493.1800 ou 3493.2413 

ou ainda pelo     99640.4460

CIMENTO CSN 
CP-II 50 KG. POR 
APENAS R$ 29,90

PARA RETIRADA 
PAGAMENTO EM 

DINHEIRO OU PIX

O 
SAAE tem realizado 
intervenções emergen-
ciais desde o último 

sábado (21) com o propósito 
de abastecer as residências do 
São Cristóvão II, em especial no 
quadrilátero entre as ruas Gerô-
nimo Guilherme Peroza, Vicente 
Marino, Maria P. Froner e João 
Augusti, que estavam sem água 
desde de terça-feira (17).

A autarquia executou uma 
série de procedimentos, como 
manobras em esquinas próxi-
mas a rua Vicente Marino e ins-
talados registros diretamente 
no sistema de distribuição de 
água, no ponto mais alto dos 
bairros Santa Maria e São Cris-
tóvão II, para que possibilite a 
conexão direta de caminhões 
pipa aos canos. 
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Rio das Pedras

Região Metropolitana de Piracicaba 
é sancionada pelo governador

- 24 CIDADES -

Mad Max rio-pedrense
- EDITORIAL -

Os cinéfilos de plantão 
de Rio das Pedras já es-
tão associando a situação 
que a cidade vive com a 
então obra de ficção tra-
zida pelo filme Mad Max. 
O que é tratado como fic-
ção tem se mostrado cada 
vez mais real. A pouca 
água disponível é usada 
como forma de controlar 
e conduzir as pessoas que 
tanto precisam desse bem 
indispensável.

No filme, a Cidadela é 
controlada por Immortan 
Joe que mantém seu povo 
na rédea curta entregando 
um pouco de água e esse 
mesmo povo se contenta 
com um pouco do líquido, 
ainda que sujo, caído no 
chão. Na realidade, o que 
vemos é campanha após 
campanha promessas de 
solução para que a água 
chegue às torneiras de for-
ma eficiente. Promessas 
que não se concretizam 
nem mesmo parcialmente.

Seria injusto apontar 
dedos apenas para o atual 
protagonista do filme rio-
-pedrense. Contudo, como 
uma grande série que Mad 
Max é (está em seu quarto 

filme), é preciso observar 
os detalhes para entender 
quem é o verdadeiro vilão 
da história. Os últimos que 
passaram a governar tudo 
são crias de um mesmo 
antagonista, escondido e 
pouco percebido por mui-
tos, mas isso é uma história 
de outro filme – Star War, 
quem sabe.

São décadas de abando-
no, de jeitinhos para resol-
ver o problema hoje. Mas, 
solução ao longo prazo, não 
tem. O buraco das dívidas 
só aumenta e o povo fica 
cada vez com mais sede. 
Cada vez mais refém dos 
Immortan Joe que por aqui 
passaram.

Falta um Mad Max para 
dar uma sacudida na atual 
situação? Quem sabe uma 
Imperatriz Furiosa para 
conduzir a Máquina de 
Guerra e levar água para 
onde não tem? Talvez.

O fato é que não tem 
mais como o povo sedento 
ficar refém à espera de um 
pouco de água. É preciso 
levar dignidade ao rio-pe-
drense. Que essa série de 
filmes termine logo com 
um final feliz.

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

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

O Governador João Doria 
sancionou nesta terça-
-feira (24) a criação da 

Região Metropolitana de Piraci-
caba (RMP). A iniciativa faz parte 
de uma nova organização terri-
torial em São Paulo para promo-
ver políticas públicas e facilitar a 
captação de recursos para inves-
timentos regionais.

“Este é um Governo munici-
palista e é por isso que estamos 
aqui. Temos bons exemplos no 
passado e muitas realizações no 
presente”, afirmou o Governa-
dor. “Elevamos a importância 
de todas as cidades que as in-
tegram. Prefeitos e Prefeitas sa-
bem a importância que é estar 
em uma Região Metropolitana”, 
acrescentou Doria.

A região vai contar com um 
Conselho de Desenvolvimento 
integrado por autoridades muni-
cipais e estaduais e representan-
tes da sociedade civil. Os grupos 
vão discutir projetos de interesse 
regional, estabelecer metas e exe-
cutar funções técnico-consulti-
vas. As regiões também poderão 
contar com fundos de desenvol-
vimento para aporte de recursos 
públicos e de órgãos de fomento.

O Governo de São Paulo re-
visou as diretrizes legais para a 
Organização Regional do Estado 
e propõe a inclusão da socieda-
de civil em todos os conselhos 
regionais. O Estado ainda criou 
o Parlamento Regional, que vai 
integrar Vereadores dos 645 mu-
nicípios paulistas à Governan-
ça Interfederativa proposta na 
Nova Regionalização.

“Tenho certeza que tanto para 
Piracicaba quanto para Rio das 
Pedras e municípios da Região 
Metropolitana serão beneficia-
dos, pois uns irão ajudar aos ou-
tros. Aqueles que têm maiores 
dificuldades, as vezes os menores 
municípios, o que precisamos é 
trabalhar junto para que todos 
fiquem bem. Niguém vai ser uma 
ilha de prosperidade cercada de 
pobreza e é assim que temos que 
agir. Então, tudo que eu puder, 
através da região metropolitana, 
ajudar Rio das Pedras e demais 

municípios da região nós iremos 
fazer”, afirmou Luciano Almeida, 
prefeito de Piracicaba.

Almeida citou, ainda, outros 
projetos para a RMP, como a 
finalização do Hospital Regio-
nal, que hoje opera com cerca 
de 40% da capacidade, e ações 
para garantir o abastecimento 
de água para o futuro.

”Isso [risco de desabasteci-
mento] não vai afetar só a nossa 
região. [...] As nossas expectati-
vas, especialmente para o ano 
que vem, não são muito boas. 
A gente está preocupado sim. 
O que nós queremos, dentro de 
projetos que já existem, a barra-
gem de Pedreira e a barragem 
de Duas Pontes, a gente também 
quer fazer uma barragem na 

nossa região, criar uma reser-
vação, para garantir o abasteci-
mento de água nos próximos 50 
ou 100 anos”, acrescentou.

Representando Rio das Pe-
dras estiveram os vereadores 
Edison Marconato e Vanessa 
Botam. As 24 cidades que com-
põe a Região Metropolitana de 
Piracicaba são: Águas de São Pe-
dro, Analândia, Araras, Capivari, 
Charqueada, Conchal, Cordeiró-
polis, Corumbataí, Elias Faus-
to, Ipeúna, Iracemápolis, Leme, 
Limeira, Mombuca, Piracicaba, 
Pirassununga, Rafard, Rio Claro, 
Rio das Pedras, Saltinho, Santa 
Cruz da Conceição, Santa Ger-
trudes, Santa Maria da Serra e 
São Pedro, que reúnem cerca de 
1,5 milhão de habitantes.
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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)

QUER RECEBER O JORNAL PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO O MEU JORNAL” PARA O NÚMERO     99825.0105

- DIFICULDADE - 

Apesar de obras, moradores do 
São Cristóvão seguem com pouca água
A estiagem cada vez 

mais longa e o forte 
calor não têm ajudado 

a administração do SAAE a 
disponibilizar água para Rio 
das Pedras. Os moradores 
do bairro São Cristóvão II, 
em especial no quadrilátero 
entre as ruas Gerônimo Gui-
lherme Peroza, Vicente Ma-
rino, Maria P. Froner e João 
Augusti, estão sem água du-
rante o período anunciado 
para o racionamento.

A autarquia executou uma 
série de procedimentos com 
o propósito de garantir o 
abastecimento. No último 
sábado foram realizadas in-
tervenções nas ruas Holanda 
Cibim, Pedro Cezarin, Maria 
Polinato Froner e Gerônimo 
Guilherme Peroza, próximo 
as esquinas com a rua Vi-
cente Marino com o intuito 
de padronizar o sistema de 
distribuição de água e fazer 
chegar nas residências com a 
mesma pressão.

Em seguida, foram insta-
lados registros diretamente 
no sistema de distribuição de 
água, no ponto mais alto dos 
bairros Santa Maria e São 
Cristóvão II, para que pos-
sibilite a conexão direta de 
caminhões pipa aos canos. 
Assim, com maior pressão, se 
esperava que a água chegas-
se com mais força nos reser-
vatórios residenciais, fazendo 
o abastecimento mais rápido 
e eficiente.

Mesmo com a manobra, 
alguns moradores relataram 
não ter conseguido encher 
as caixas d’água pela falta 
de pressão. Nesses casos, o 
SAAE disponibilizou o cami-
nhão pipa para encher as ca-
sas diretamente.

Poço artesiano – Outra 
obra em andamento é a per-
furação do poço artesiano 

próximo a rotatória da ban-
deira, na avenida Elias Can-
dido Ayres. No sábado (21), 
a preocupação foi pelo bol-
são de gás encontrado, o que 
obrigou a interrupção do tra-
balho. Após o esgotamento 
do gás, a perfuração foi reto-
mada. De acordo com a em-
presa responsável, parte do 
poço já foi perfurada e reves-
tida para evitar desmorona-
mentos e a contaminação da 
água. A perfuração continua 
até que seja encontrada água.

Quando chegar a profun-
didade ideal, a água será co-
letada e analisada para ve-
rificar se está apta para ser 
distribuída para a população. 
Caso seja necessária inter-
venção com produtos quími-
cos, ela será feita na saída do 
poço, sem a necessidade de 
encaminhar para uma Esta-
ção de Tratamento de Água.

Roubo e vandalismo – Para 
captar água, o SAAE instalou 
cinco quilômetros de tubula-
ções entre uma represa pró-
xima a Rodovia do Açúcar e 
o reservatório do Bom Jesus 
I. No último final de semana, 
foram furtadas 38 abraçadei-
ras de alumínio que faziam 
a junção dos canos. Além 
disso, parte da tubulação foi 
vandalizada com golpes que 
perfuraram o encanamento.

De acordo com o superin-
tendente do SAAE, Emerson 
Vieira, os infratores se apro-
veitaram do desligamento 
da bomba de captação – que 
estaria em manutenção – 
para efetuar o roubo, uma 
vez que os canos estariam 
sem pressão.

Prefeito abordado pela 

polícia – Fato inusitado em 
meio ao furto das conexões 
das tubulações foi o prefei-
to Marcos Buzetto ser abor-
dado pela Polícia Civil, que 
estava na zona rural investi-
gando o crime. 

Segundo relato da asses-
soria de imprensa, a equipe 
policial avistou um carro se 
aproximando do local do fur-
to. Acreditando se tratar de 
atitude suspeita, os policiais 
realizaram a abordagem, so-
licitando que todos desces-
sem do carro. Porém, quem 
estava no carro era o pre-
feito, que também estava no 
local verificando a situação 
dos equipamentos.

Após o acontecido, Buzet-
to reagiu com bom humor e 
ligou para o delegado da ci-
dade elogiando a postura dos 
policiais que, diante de um 
veículo desconhecido, fizeram 
a abordagem para averiguar 
que não se tratava de nenhum 
possível suspeito do crime.
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Wizard Rio das Pedras 
Av. Darwin do Amaral Viegas, 143
    @wizardriodaspedras
     Wizard Rio das Pedras

Anuncie

99825.0105

- EMBELEZANDO A CIDADE -

Campo de girassóis inspira 
em Rio das Pedras

U
m campo de girassóis 
tem chamado atenção 
de quem passa pela 

avenida Darwin do Amaral 
Viegas, no São Cristóvão. A 
vizinha do terreno, Silvana Ba-
chega, teve a ideia de fazer o 
plantio no espaço que acumu-
lava muita sujeira. “Pedi autori-

Lançamentos Disponível nas lojas

zação para o proprietário para 
cuidar e ele aceitou”, conta.

O plantio foi feito há alguns 
meses, após o terreno ser lim-
po. Silvana levou terra e ester-
co, comprou semestre e contou 
com a ajuda de uma amiga para 
plantar. “De início veio a ideia 
de limpar o terreno, que está 
ao lado do meu restaurante 
(Girassol Restaurante Funcio-
nal - @girassol.saudavel), e tra-
zer um pouco da natureza para 
mais perto das pessoas. Mas, o 
objetivo principal é para que as 
pessoas que passam pela ave-
nida deem uma pausa na sua 
correria e apreciem os giras-
sóis. Agora temos maritacas e 
borboletas passeando por aqui. 
Fico emocionada de ver as pes-
soas parando, fazendo fotos. 
Isso é muito válido.”

Silvana conta também que 
tem esperança de que mais 
pessoas tenham esse propó-
sito para embelezar a cidade. 
“Se todas as pessoas vivessem 
como um girassol, posso ga-
rantir que o planeta seria ou-
tro”, completou Silvana.
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SIGA-NOS NO @jornaloverdadeiro

VerdadeiroO

HORÓSCOPO
- GASTRONOMIA  -

Farofa de banana da terra baiana

Conserto • Manutenção
Reparo

Assistência técnica 
para FOGÃO

(19) 99738.9305
(19) 3493.7588

Faça seu orçamento 
pelo        99973.0345 )(19) 3493.4122 / 3493.1035

@politintas1         

@tintaspoli

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

Promoção da Semana 

R$ 309,00
A vista

R$ 325,00
A prazo 

em até 12x 
nos cartões

Áries 21/3 a 20/4 
É do trabalho que virá o dinheiro e 
você pode até se entusiasmar em 

arrumar um segundo emprego para engordar o 
bolso. Agora, o céu também traz um alerta: não 
convém misturar dinheiro com amizade. 

Touro 21/4 a 20/5
A paquera será animada e você 
deve apostar em bons papos para 

conhecer melhor suas opções. Pode se envol-
ver num namoro secreto com alguém de fora 
ou com alguém influente no seu trabalho. Na 
vida a dois, evite remoer dúvidas em silêncio.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Trabalhar em equipe continua 
sendo uma boa opção para você, 

por isso, busque o apoio de amigos e colegas 
para agilizar o serviço e atingir mais rápido 
as metas em comum.

Câncer 21/6 a 22/7
Você também pode sentir uma 
atração intensa por alguém da 
turma. Avalie se vale a pena investir 

nesse lance. Na vida a dois, você será parceira 
para o que der e vier. Estimule o companheirismo 
e o diálogo, e quebre a rotina no sexo.

Leão 23/7 a 22/8
Seu empenho pode até render uma 
grana a mais para o bolso, principal-

mente se você trabalha por comissão e decidiu 
aumentar a sua produtividade. No fim da tarde, 
deve ter cuidado para não se desentender com 
sócios ou colegas: saiba ceder para entrarem 
num acordo.

Virgem 23/8 a 22/9
O fim da tarde, você pode ter 
alguma dificuldade para loca-

lizar alguém que mora longe e isso deve 
preocupar você: insista no contato. No amor, 
há chance de conhecer alguém e sentir uma 
sintonia imediata. Na vida a dois, sair da ro-
tina pode fazer bem ao casal, então aventu-
rem-se um pouco juntos.

Libra 23/09 a 22/10 
Mudanças e imprevistos devem 
agitar o seu dia e você deve ficar 

atenta para identificar as boas oportunidades 
que poderão surgir. Aceite as transformações, 
ajuste-se a elas e faça dos desafios um tram-
polim para uma fase melhor.

Escorpião 23/10 a 21/11
A sintonia com os amigos está 
fortalecida e uma amizade mais 

especial pode se transformar em romance. 
Se você já tem um amor, pode aguardar boa 
sintonia e muita cumplicidade.

Sagitário 22/11 a 21/12
O desejo de ganhar dinheiro e 
melhorar de vida será intenso e 

pode estimular você a arranjar um segundo 
emprego para aumentar seus ganhos. Você 
também terá muita facilidade para se co-
municar, para expor suas ideias, opiniões e 
habilidades no serviço. 

Capricórnio 22/12 a 21/1
Estudos continuam favorecidos, ain-
da mais se for para você se preparar 

para provas e concursos. Aprenda com os sábios 
e inspire-se no exemplo de quem já conquistou 
o sucesso. Se a grana está curta, é bom ter cui-
dado para não gastar mais do que pode com 
supérfluos.

Aquário 22/1 a 19/2
O único alerta do céu é para evitar 
atritos com parentes no fim do dia. 

Com Saturno retrógrado e tenso em Aquário, é 
você quem deverá dar o braço a torcer primeiro. 
Procure ser mais flexível para não brigar.

Peixes 20/2 a 20/3
O astral continua favorável para o 
seu bolso e você deve ficar atenta 

a todas as oportunidades de ganhar dinheiro 
que poderão surgir. Você pode ter uma ideia lu-
crativa, pode receber um aumento de salário ou 
pode pensar em coisas para vender e fazer uma 
grana extra.

INGREDIENTES: 
• 2 bananas da terra maduras
• 2 colheres de sopa de azeite de dendê
• 1 colher de sopa de azeite de oliva
• ½ cebola picada
• ½ pimentão vermelho pequeno picado
• ½ pimenta dedo-de-moça picada
• 1 xícara de farinha de mandioca torrada
• sal e pimenta do reino (a gosto)
• coentro (a gosto)Preparo:

PREPARO: 
Numa frigideira aqueça o azeite de oliva e o azeite de dendê. Adicione 
a cebola picada, refogando-a um pouco. Acrescente o pimentão 
vermelho e a pimenta picada ao refogado e deixe fritar um pouco, 
até murcharem levemente. Acrescente a banana e refogue-a por uns 
5 minutos ou até a banana ficar macia e levemente dourada. Neste 
momento, acrescente a farinha de mandioca e misture delicadamente, 
envolvendo todos os ingredientes. Desligue o fogo e tempere com sal, 
pimenta do reino e coentro a gosto. Sua farofa de banana da terra 
com azeite de dendê está pronta para você servir! Como viu, é muito 
fácil e rápida de preparar e fica maravilhosa acompanhando uma 
moqueca de peixe ou moqueca de frutos do mar, por exemplo.

Clube de Campo
de Rio das Pedras

Alugue um ponto comercial incrível para 
seu negócio, o SALÃO DA CULTURAL. 

Ligue na secretaria do clube e saiba mais: 
(19) 3493.2343

ALUGUEL COMERCIAL

Aberto de terça à domingo até às 20h

Clássica Suvinil 
Premium Branco/Gelo

Consulte-nos!
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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

Casa no Bairro São Pedro com 2 quartos, sala estar, sala jantar, cozinha, 
wc,  edícula e garagem 2 carros - R$ 290.000,00  

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

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

Casa no Condomínio San Marino com 2 dormitórios sendo 1 suíte, wc social,  
sala com cozinha americana, área gourmet, abrigo 2 carros - R$ 400.000,00

Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java - R$ 95.000,00

Terreno 300 mts no Condomínio Quinta do Engenho - R$ 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

Casa no Cambará com 2 quartos, sala, cozinha, wc - R$ 550,00

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

VerdadeiroO
Anuncie

99825.0105
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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
•Quinta do Engenho - lote de esquina 
(12x25m) em excelente localização. 
R$ 100 mil.
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 31/08 

BONECA BALLET 
COM ASAS

R$ 26,99
ESPREMEDOR DE ALHO 

GANGORRA CLINCK

R$ 19,90

BOMBA GALÃO MANUAL 

R$ 15,99

LAVE SEM  
MANCHAR 3 POR

R$ 33,00

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

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

- INFANTO JUVENIL –

Antôny Luciano é vice-campeão 
do Media Paulista de Ciclismo
O atleta rio-pedrense 

Antôny Matheus P. 
Luciano, da equipe 

Terra Brasil Race Team/ Kaio-
wá Bikes/ Proshock, conquis-
tou o vice-campeonato do Me-
dia Paulista de Ciclismo, etapa 
de São João da Boa Vista. A 
conquista aconteceu na cate-
goria infanto juvenil (até 14 
anos), em prova realizada em 
um circuito de 4,6 quilômetros 
em duas voltas. Antôny finali-
zou com o tempo de 29 minu-
tos no circuito considerado 
muito duro e técnico.

A competição marcou o 
retorno das atividades, que 
estavam suspensas devido a 
pandemia. “Temos o contro-
le de inscritos e protocolo de 
cuidados a seguir. A competi-
ção não terá público, apenas 
competidores, com atletas 

R$ 63,00
A PRAZO

OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

ESCORREGADOR 
XALINGO GRANDE

R$ 999,90
A VISTA

R$ 1132,90
A PRAZO

ESCORREGADOR 
BEBÊ BOLINHAS

R$ 599,00

BOLA DE FUTEBOL

R$ 25,00SUPORTE DE TV ALG

R$ 25,00

R$ 99,00
97 LITROS

CESTO 64 LITROS

R$ 49,90
A VISTA

PORTÃO CACHORRO 70CM + 
EXTENSOR 10CM

R$ 119,90

limitados que receberão pre-
miações. Também escolhe-
mos um local mais plano para 
o evento”, explica Hélio Bue-

no, organizador da Kalangas 
Bikers. A competição contou 
com o aval da Federação Pau-
lista de Ciclismo. 


