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D
urante o mês de 
Agosto a vereado-
ra Vanessa Botam 

promoveu uma série de 
atividades para destacar a 
necessidade do combate à 
violência contra a mulher. 
Para encerrar as ações, a 
parlamentar promoveu a 
palestra sobre segurança 
pública em defesa da mul-
her, ministrada pela delega-
da Dr. Maria Luísa Rigolin, 
titular do município e da 
Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) de Capivari.

O evento também contou 

com a presença do deputa-
do federal Guiga Peixoto, 
que enalteceu a iniciativa. 
Os deputados Arnaldo 
Jardim (Federal) e Alex de 
Madureira (Estadual) não 
puderam comparecer por 
compromissos previame-
nte agendados, mas envia-
ram vídeos parabenizando 
a parlamentar pela iniciati-
va. Com os devidos cuida-
dos de distanciamento e 
higienização, inclusive com 
a distribuição de máscaras, 
o evento foi realizado na 
Câmara Municipal.

Com os devidos cuidados de distanciamento e higienização, inclusive 
com a distribuição de máscaras, o evento foi realizado na Câmara Municipal
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Moradora reclama de estragos na 
calçada feitos durante recapeamento

- OBRAS -

Cada um oferece a competência 
e comprometimento que se tem 

- EDITORIAL -

Cada setor da sociedade 
tem sua responsabilidade 
para fazer uma cidade melhor 
para todos. Cada um com 
suas obrigações e limites, faz 
o que suas competências per-
mitem. Competências legais 
ou não. Na Câmara, a verea-
dora Vanessa Botam promo-
veu ações de combate à vio-
lência contra a mulher, com 
o encerramento ocorrendo 
nesta semana com a palestra 
da delegada da Delegacia de 
Defesa da Mulher de Capiva-
ri. Já o vereador Nivaldo do 
Depósito anunciou o rece-
bimento de recursos de R$ 
150 mil para investimentos 
junto à Saúde, para custeio 
de itens importantes como 
medicamentos.

Ainda durante a palestra 
realizada na Câmara, a re-
presentante da Polícia Civil 
mostrou a atuação das forças 
de segurança, toda estratégia 
e planejamento. A presença 
do deputado federal Guiga 
Peixoto reforça seu compro-
metimento enquanto repre-
sentante do povo paulista 
em Brasília, assim como o da 
ministra Damares Alves que 
atendeu o parlamentar pelo 
telefone independente de ho-
rário, também falou com a ve-
readora Vanessa e com a dr.ª 

Maria Luísa Rigolin a respeito 
de ações em prol da seguran-
ça e defesa da dignidade das 
mulheres e das famílias.

Comprometimento esse 
que a população espera ver 
de outros setores da socieda-
de, como o Executivo. A crise 
hídrica aumenta o caos a cada 
dia com mais bairros ficando 
dias seguidos sem água. Ago-
ra, além do São Cristóvão, o 
Bom Jardim também dá si-
nais de passar mais de três 
dias seguidos com as tornei-
ras secas.

Comprometimento que 
pode estar numa simples res-
posta para uma cidadã, como 
o caso da Silvana Leite Fer-
reira, que há quatro meses 
protocolou questionamento a 
respeito da sua calçada des-
truída durante obras de reca-
peamento e não obteve uma 
resposta sequer, nem para 
dizer que a moradora deveria 
arrumar por conta própria e 
muito menos para dizer que 
assumiria a responsabilidade 
de reparar os danos causados.

Mesmo que não tendo 
sido escolhidos pela maioria 
absoluta, os cargos eletivos 
estão lá para representar 
toda a população e, o que se 
espera, é de um mínimo de 
empenho e respeito.

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

D
urante as obras para am-
pliação das galerias de 
água pluvial na rua José 

Emílio Bettiol, no São Cristóvão, foi 
preciso realizar intervenção na rua 
Rotary Club. Para finalizar o traba-
lho, foi executado recapeamento 
no trecho. Contudo, os maquiná-
rios subiram na calçada e destruí-
ram parte do calçamento, inclusive 
o encanamento para escoamento 
de água de chuva da residência.

“Depois da obra é preciso trocar 
o encanamento e a proteção colo-
cada. Os canos de saída de água 
da minha casa foram esmagados, 
assim como sua proteção de con-
creto, por causa do caminhão de 
recapeamento da prefeitura quan-
do houve a colocação das bocas de 

Rodovia Júlio Antônio Basso, 1475, São Carlos, Rio das Pedras-SP 
(19) 3493.3118 ou 3493.3590 
www.bemfitacademia.com.br

A BEM FIT PENSA NA SUA SAÚDE E NO  
MEIO AMBIENTE. FAÇA PARTE DESTE TIME!

AQUI A ENERGIA É SUSTENTÁVEL, DE PAINEL SOLAR

lobo. O caminhão subiu na minha 
calçada e arrebentou tudo”, contou 
a moradora Silvana Leite Ferreira, 
lembrando ainda que a obra ocor-
reu em novembro de 2020.

Após tentar o diálogo junto à 
Prefeitura, Silvana protocolou um 
pedido de reparos junto ao Exe-

cutivo em março de 2021. “Até 
agora não tive nenhum retorno, 
estou nessa situação vai fazer um 
ano. Preciso de uma providencia 
antes do período de chuvas, para 
que minha calçada fica ainda 
mais destruída”, completou Sil-
vana Leite Ferreira.

“O caminhão subiu na minha 
calçada e arrebentou tudo”, contou 
a moradora Silvana Leite Ferreira
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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 
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 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)
üRaul Coury - Lote com alicerce, próximo ao condomínio Vivendas de Java - 319.07 mts
üRua Rafael Hipólito nº 14 - 3 quartos, sala, cozinha americana, banheiro, com casa no fundo.
üKitnet com 1 dormitório, Centro - Mongaguá

QUER RECEBER O JORNAL PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO O MEU JORNAL” PARA O NÚMERO     99825.0105

- AGOSTO LILÁS -

Delegada da DDM palestra sobre 
segurança pública para mulheres

D
urante o mês de Agosto 
a vereadora Vanessa Bo-
tam promoveu uma série 

de atividades para destacar a ne-
cessidade do combate à violência 
contra a mulher. Para encerrar as 
ações, a parlamentar promoveu a 
palestra sobre segurança pública 
em defesa da mulher, ministra-
da pela delegada Dr. Maria Luísa 
Rigolin, titular do município e da 
Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM) de Capivari. O evento tam-
bém contou com a presença do 
deputado federal Guiga Peixoto.

Com os devidos cuidados de dis-
tanciamento e higienização, inclusi-
ve com a distribuição de máscaras, 
o evento foi realizado na Câmara 
Municipal. De acordo com dados 
estatísticos, os casos de violência 
contra a mulher têm sido cada vez 
mais frequentes em muitos lares 
e essa situação se intensificou du-
rante a pandemia. A necessidade 
de prestar as devidas informações 
a respeito de prevenção, formas de 
violência e como denunciar os ca-
sos motivaram a vereadora Vanessa 
Botam a promover ações referentes 
ao Agosto Lilás.

Os deputados Arnaldo Jardim 
(Federal) e Alex de Madureira (Es-
tadual) não puderam comparecer 
por compromissos previamente 
agendados, mas enviaram vídeos 
parabenizando a parlamentar pela 
iniciativa. “É enorme o crescimen-
to da violência contra as mulheres 
idosas, esse um alerta da ministra 
Damares. Parabenizo a boa vonta-
de da competente vereadora Va-
nessa em mostrar a necessidade 
do combate à violência contra as 
mulheres. Então, que o Agosto Li-
lás seja o ano inteiro e não apenas 
durante um mês”, ressaltou o de-
putado federal Guiga Peixoto, que 
destacou o telefonema feito para a 
ministra da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, Damares 
Alves, que afirmou ter sido criada 
em Rio das Pedras. Guiga Peixoto 
tem um projeto de lei que torna 
imprescritível o crime contra pes-
soas vulneráveis.

“É um orgulho termos mulhe-
res em profissões tão importantes, 
como da delegada Dr.ª Maria Luí-
sa. Não posso deixar de falar das 
vereadoras Mariane de Mombuca, Lançamentos Disponível nas lojas

Ana Lúcia de Saltinho e Ana Pavão 
de Piracicaba. São mulheres fortes 
e guerreiras que lutam para que as 
cidades desempenhem seus traba-
lhos da melhor maneira possível”, 
destacou a vereadora Vanessa Bo-
tam, que completou: “este é um 
assunto muito relevante e urgente. 
Apresentei ao prefeito 20 indica-
ções de defesa dos direitos da mu-
lher, muitos deles que devem ser 
feitos por meio de Projetos de Lei 
com a autoria do Executivo”. 

Logo no início de sua palestras, 
a dr.ª Maria Luísa Rigolin destacou 
que a violência contra a mulher 
não é um assunto de modinha. O 
Brasil é o quinto país com mais as-
sassinatos de mulheres no mun-
do. De acordo com a delegada, 
apenas 10% dos casos de violên-
cia tem o Boletim de Ocorrência 

registrados junto às delegacias.
“Nós culturalmente aceitamos 

determinados comportamentos 
que parecem comum por estar-
mos inseridos em uma sociedade 
patriarcal e machista. Quando 
aceitamos esse tipo de compor-
tamento e passamos para nossos 
filhos, perpetuamos que essa con-
dição e adiamos a possibilidade 
de termos uma sociedade igualitá-
ria”, alertou a delegada.

Vanessa Botam contou ainda 
ter o sonho de ver homens não 
agredindo suas mulheres, de fi-
lhos não agredindo suas mães. 
Agressões essas que podem ser 
moral, psicológico, sexual, física 
ou patrimonial. A vereadora ela-
borou projeto de lei para instituir 
o Agosto Lilás e seus parceiros 
vereadores, todos homens, apro-

varam o projeto. O Executivo ve-
tou, mas o Legislativo derrubou o 
vetou e fez o Agosto Lilás virar lei.

“A informação é a melhor forma 
de prevenção e, para os casos de 
violência já praticados, a atuação 
dos profissionais de segurança pú-
blica é fundamental. O poder públi-

co e o judiciário precisam abraçar a 
causa com maior empenho, em es-
pecial no que diz respeito à Câmara 
e Prefeitura. Se todas as medidas a 
serem tomadas resultarem na pre-
servação de uma única vida, todo 
esse trabalho feito já terá valido a 
pena”, finalizou Vanessa Botam.
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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
•Raul Coury - Esquina - R$ 160.000,00
•Raul Coury 387 m2 - murado - R$ 150.000,00
•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

anos40
Rocheé´ Tudo para você e sua casa! 

Modas feminina, masculina e 
infantil; itens de decoração, 

eletrodomésticos e acessórios; 
brinquedos e material escolar.

Tudo para deixar você e sua casa 
linda, sempre com muito bom gosto!

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

- PARA A SAÚDE -

Nivaldo consegue R$ 150 mil junto 
com deputado Carlos Sampaio

O vereador Nivaldo do 
Depósito anunciou o 
recebimento de R$ 150 

mil pelo município para ser 
aplicado em custeio da saúde 
pública. A verba foi apresenta-
da pelo deputado federal Car-
los Sampaio. De acordo com 
o parlamentar rio-pedrense, 
a saúde é um dos setores que 
mais precisa de atenção e in-
vestimentos.

“A saúde é o serviço mais 
utilizado pela população, que 
se presta a preservar a integri-
dade física das pessoas. Ainda 
mais em tempos de pandemia, 
com gastos maiores ainda para 
manter campanhas de preven-
ção, utilização de itens para 
higiene e sanitização, como 
álcool em gel, luvas, másca-
ras e jalecos. Paralelo a isso, 
também é preciso manter os 
atendimentos habituais como 

o fornecimento de medica-
mentos, realização e consultas 
e exames”, explicou Nivaldo, 
que agradeceu ao deputado 
federal: “Carlos Sampaio tem 
sido um grande parceiro de 

Rio das Pedras, destinando 
recursos importantes para in-
vestimentos e melhorias em 
nossa cidade. Agradecemos 
muito toda a atenção que tem 
tido com nossa população”.

De acordo com o parlamentar rio-pedrense, a saúde é um dos 
setores que mais precisa de atenção e investimentos
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HORÓSCOPO

Conserto • Manutenção
Reparo

Assistência técnica 
para FOGÃO

(19) 99738.9305
(19) 3493.7588

Áries 21/3 a 20/4 
O astral deve melhorar à tarde, 
com a entrada da Lua no seu 

paraíso astral. Ela promete enviar as melhores 
energias para você se divertir, e também vai 
contar com sorte e criatividade para finalizar 
as tarefas que andavam pendentes.

Touro 21/4 a 20/5
Melhor conferir duas vezes o ser-
viço, sem perder o foco nem se 

distrair durante o expediente, tá? Mas se você 
investir na diplomacia para resolver qualquer 
atrito até que as coisas voltem ao normal, 
pode poupar dor de cabeça à toa.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Você precisa redobrar os cuidados 
com dinheiro logo cedo, porque Lua 

e Plutão se estranham e podem jogar areia nos 
seus planos. Se pintar o desejo de fazer com-
pras por impulso, esconda o cartão de crédito.

Câncer 21/6 a 22/7
Se anda de olho em alguém, cuida-
do para não dar bobeira na hora de 

stalkear as redes sociais do crush. A dois, nada 
de exagerar nas cobranças. Mas as coisas podem 
ficar um pouco rotineiras também, por isso, cui-
dado para o desânimo não tomar conta.

Leão 23/7 a 22/8
 A saúde também vai precisar de 
um cuidado extra, por isso, não 

baixe a guarda e preste atenção aos sintomas 
e avisos que o seu corpo manda. A boa notícia 
é que a Lua entra no seu signo logo depois do 
almoço, o que deve melhorar bastante o astral 
e trazer boas energias.

Virgem 23/8 a 22/9
Se está saindo com alguém ou 
anda de olho em um contatinho, 

mesmo que seja uma paquera virtual, não dê 
espaço para a desconfiança. Talvez precise de 
tato para lidar com quem ama, mas explique 
pro mozão que está a fim de se recolher um 
pouco e que não é nada pessoal.

Libra 23/09 a 22/10 
A sexta começa um pouco tensa 
em casa e será preciso boa vonta-

de se quiser evitar problemas. Ainda bem que 
a Lua se muda para Leão depois do almoço e 
o astral logo melhora!

Escorpião 23/10 a 21/11
Sua popularidade também vai 
disparar e pode render muito na 

conquista. Os pedidos de amizade podem 
render mais do que imagina nas redes sociais 
-- quem sabe você não cai de amores quando 
menos espera? 

Sagitário 22/11 a 21/12
As mudanças continuam em alta 
nesta sexta, mas é melhor abrir 

os olhos pra não perder grana com impre-
vistos. Se não tiver cuidado com o excesso 
de gastos, também pode se enrolar com os 
boletos lá na frente. 

Capricórnio 22/12 a 21/1
As diferenças ficam mais realça-
das do que as afinidades logo 

cedo, Capricórnio, e pode ser complicado 
manter a paz na convivência com o pessoal 
de casa ou com o love. Sabendo disso, tente 
relevar algumas coisas e não fique procurando 
briga por causa de bobagens. 

Aquário 22/1 a 19/2
Sextou, meu bem, mas o astral 
logo cedo não será dos melhores! 

Se deixou alguma tarefa pra terminar, redobre 
a atenção com algum problema ou atraso. E 
não é só o trabalho que vai enfrentar proble-
mas -- nada de baixar a guarda com a saúde

Peixes 20/2 a 20/3
Se já tem um contatinho em 
vista, pode ter mais chance na 

paquera logo cedo. O romance também cor-
re melhor antes do almoço, apesar do astral 
meio estranho com o mozão. Depois do almo-
ço, pode faltar pique para assuntos mais leves, 
descontraídos e românticos

a vista na cor 
Branco ou dosado 

Cores Pastéis

PROMOÇÃO

R$ 90,00

Rua Prudente de Moraes 848, Centro - Rio das Pedras

)193493.2908
   3493.3835  

    99976.8314

- GASTRONOMIA  -

Suspiro Caseiro
INGREDIENTES
• 2 claras
• 10 colheres (sopa) de açúcar
• Raspas de limão ou laranja (opcional)

MODO DE PREPARO
• Na batedeira, bata as claras por 8 minutos.
• Ainda batendo, acrescente o açúcar 
aos poucos e continue batendo até ficar 
brilhante e firme.
• Nesse momento, se desejar, acrescente 
raspas de limão ou laranja.
• Transfira para um saco de confeitar 
com bico pitanga e, em assadeira forrada 
com papel-manteiga, modele pequenos 
montinhos, puxando na ponta para ficar 
com biquinho.
• Leve ao forno médio-baixo (160 ºC) por 
cerca de 15 minutos ou até secar e dourar 
levemente por baixo. Deixe esfriar.

email: francisco_martim@hotmail.com

19 99218.8629

Avaliação de 
imóveis nas áreas 

urbana e rural

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105

SIGA-NOS NO

@jornaloverdadeiro

VerdadeiroO
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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
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R. Prudente de Morais, n.° 401, Centro - 3493-1427  |  R. Lúcia Keller Segato, n.° 28, Bela Vista - 3493.3112

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

ABERTOS - 9H ÀS 13H
INDEPENDÊNCIA

DE SETEMBRO

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

A LOJA TODA COM

10% DE DESCONTO 
NO DINHEIRO
OU EM ATÉ 10X 
NO CARTÃO


