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Prefeitura improvisa alojamento 
para moradores de rua junto a GCM

- BURACO -

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Prudente de Moraes, 875, Centro

Peça pelos telefones 
3493.1800 ou 3493.2413 

ou ainda pelo     99640.4460

TUDO PARA A SUA OBRA, DO 
ALICERCE AO ACABAMENTO. 

TAMBÉM TEMOS ALUGUEL 
DE CAÇAMBAS E DE 

EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL.

A Prefeitura de Rio das 
Pedras improvisou um 
alojamento para abri-

gar moradores que rua que 
estavam instalados na concha 
acústica da Praça Décio Orestes 
Limongi, no Centro. Foram co-
locados numa sala de aula junto 
a antiga escola Prof. Augusto 
Elias Salles, onde está sedia-
da da Guarda Civil Municipal 
(GCM), ao lado do Conselho 

Tutelar de Rio das Pedras.
O aspecto de abandono do 

local tem causado incomodo 
em moradores vizinhos, que 
constantemente são abordados 
com pedidos de ajuda finan-
ceira. Contudo, a Prefeitura 
alega que essas pessoas foram 
contratadas pelo Programa 
Emergencial de Auxílio De-
semprego, também chamado 
de Frente de Trabalho.

O acesso para o alojamento improvisado é o mesmo do que utilizado pelo Conselho Tutelar
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Rio das Pedras

A florada dos ipês em Rio das Pedras 
- CORES -

Um buraco para 
esconder a realidade

- EDITORIAL -

A maioria da população 
torce o nariz e finge não 
ver a dificuldade vivida pe-
las pessoas em situação de 
rua. Isso acontece na Cra-
colândia em São Paulo e na 
Concha Acústica de Rio das 
Pedras. No início do ano al-
guns moradores de rua es-
tavam circulando pelas ruas 
do Centro da cidade pedin-
do dinheiro ou ajuda em 
forma de alimento. O forte 
frio que chegou em meados 
de junho levantou a preocu-
pação de uns poucos e fez 
com que questionamentos 
fossem levados às redes so-
ciais contra a Prefeitura.

Até que certo dia não ha-
via mais ninguém na praça 
central. As pessoas em si-
tuação de rua tinham su-
mido das vistas da grande 
maioria da população. Con-
tudo, moradores vizinhos à 
sede da GCM passaram a 
conviver com os morado-
res de rua em busca de ali-
mento e dinheiro.

Essas pessoas precisam 
também de orientação, uma 
vez que aparentemente es-
tão consumindo bebidas al-

coólicas, para dizer o míni-
mo, que perdem o senso de 
realidade e podem provocar 
atos de violência. Prova dis-
so foi uma briga que acon-
teceu entre os moradores 
de rua, que resultou em um 
deles todo ensanguentado.

Agravante ainda é colo-
ca-los sem qualquer suporte 
ao lado da sede do Conse-
lho Tutelar, composto por 
quatro mulheres e um ho-
mem, que atuam em siste-
ma de rodízio e, em muitas 
vezes, fica com apenas duas 
mulheres na sala ao lado. 
Pior ainda é pensar que do 
outro lado da porta do tal 
alojamento estão viaturas, 
armamentos e todo aparato 
da Guarda Municipal. 

O buraco na parede ser-
viu apenas para tirar das 
vistas a dura realidade en-
frentada pelas quatro pes-
soas que ali vivem. Jogar o 
problema para debaixo do 
tapete nunca foi solução e, 
esconder seres humanos 
que precisam de apoio ou 
do devido encaminhamen-
to está longe de ser uma 
solução.

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

A vida poucas vezes 
pode ser descrita 
como fácil. Por anos a 

grande maioria de nós vive se 
equilibrando entre problemas 
financeiros, relacionamentos 
que não são exatamente o que 
sonhamos, descontentamento 
político e até a pandemia que 
assolou o mundo. Porém, às 
vezes, o que as vezes precisa-
mos para manter a sanidade 
mental é algo muito simples e 
de graça.

Quem andou pelas ruas da 
cidade nesta semana pode ver 
cenas dignas de pinturas por 
várias ruas, avenidas e praças. 
Ipês de várias cores ficaram 
com as copas floridas e o chão 
parecendo um tapete. Majes-
tosos, delicados e efêmeros 
eles encheram os olhos das 
pessoas de algo simples e que 
renova a alma: a beleza!

O reflexo mais simples des-
se alto astral que eles trouxe-
ram estava nas redes sociais. 
Ao invés de conversas sobre 
rivalidade de times de futebol, 
política, reclamações etc., por 
um breve momento uma pas-
seada pelo Facebook ou Ins-
tagram era recheada de pos-
tagens de pessoas orgulhosas 

das suas fotos e falando da 
beleza desta árvore símbolo 
do Brasil.

Pode parecer algo bobo, 
mas as vezes um sopro de be-
leza em tempos tão nebulosos 
podem trazer um pouco de le-
veza que a alma tanto precisa.

Se você ainda não viu este 
espetáculo ao vivo, corra por-

que, como disse no começo do 
texto, ele é efêmero.

E se você já passou pelos 
lugares e não reparou, tente 
levantar um pouco o olhar e fi-
car atento ás pequenas belezas 
que te rodeiam. Porque a bele-
za tem que estar primeiro nos 
olhos do observador.
Por Juliano Amaral
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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

- BURACO -

Prefeitura improvisa alojamento 
para moradores de rua junto a GCM
N

o início do ano, um gru-
po de moradores de rua 
tinham se acomodado 

na concha acústica da Praça Dé-
cio Orestes Limongi, no Centro. 
A proteção acústica servia de 
cobertura e os banheiros da pra-
ça serviam para as necessidades 
essenciais. Passados alguns me-
ses, a situação daquelas pessoas 
começou a incomodar alguns 
moradores vizinhos.

A situação de abandono, 
sem qualquer amparo e o frio 
que chegou forte com o início 
do inverno fizeram algumas 
manifestações de solidariedade 
ganhar força. De acordo com 
o Departamento de Comunica-
ção da Prefeitura, os moradores 
de rua foram instalados em um 
hotel da cidade e encaixados no 
programa emergencial de auxí-
lio desemprego. Contudo, dis-
cutiram no hotel e tiveram que 
deixar o estabelecimento.

Para abriga-los do frio, qua-
tro dos cinco moradores de rua 
aceitaram o abrigo oferecido 
pela Prefeitura, sendo dois jun-
to ao prédio onde estão sendo 
guardados veículos e equipa-
mentos do SAAE e outros dois 
foram alojados em uma sala de 
aula da antiga escola Prof. Au-
gusto Elias Salles, onde está se-
diada da Guarda Civil Municipal 
(GCM), ao lado do Conselho Tu-
telar de Rio das Pedras.

Nesta semana, há quatro col-
chões na sala da antiga escola 
Elias Salles. “O que vimos foi ser 
aberto um buraco na parede da 
sala de aula, colchões sejam jo-
gados no chão e as pessoas colo-
cadas lá, sem qualquer amparo, 
sem água para beber ou tomar 
banho, sem banheiro para as 
necessidades, muito menos ali-
mentação fornecida. Nem mes-
mo o entulho do buraco aberto 
na parece foi recolhido”, contou 
um morador vizinho que acom-
panhou a situação, mas que pe-
diu para não ser identificado.

O acesso para o alojamento 
improvisado é o mesmo do que 
utilizado pelo Conselho Tutelar. 
Devido desnível com o pavimen-
to, foi utilizado parte dos tijolos 
para construir uma escada im-

Lançamentos Disponível nas lojas

provisada. No buraco aberto foi 
colocada madeira menor do que 
o batente regular de porta, para 
evitar que o buraco aumente e 
prejudique a estrutura do prédio.

A passagem é o único pon-
to de entrada de ar. Com isso, 
o cheiro no interior do quarto é 
forte. No canto direito, embaixo 
da lousa escolar que ainda está 
lá, um colchão com algumas 
cobertas e garrafas pet apa-
rentemente com água. Junto 
a lousa, onde era colocado o 
giz utilizado pelos professores, 
agora tem corotes de cachaça. 
Na porta onde dá acesso para o 
pátio da GCM, um saco de ra-
ção indica que também vive ali 
um cachorro.

Do outro lado da sala mais 
três colchões com cobertas, tra-
vesseiros, roupas e calçados es-
palhados.  Muitas sacolas plás-
ticas, garrafas pet e embalagens 
abertas fazem parte do cenário, 
assim como um conjunto de pa-
nelas e até mesmo um relógio de 
parede encostado no chão.

Moradores vizinhos contam 
que essas pessoas passam o 
dia pedindo ajuda nas residên-
cias próximas. “Há alguns dias 
eu tomei um grande susto che-
gando em casa de noite. Um 
homem me abordou, saindo do 
meio da escuridão na rua que 
tem uma iluminação péssima. 
Ele veio me pedir dinheiro, mas 
fiquei tão assustada que não 
consegui nem entender direito 
o que ele estava dizendo”, con-
tou Cristiane Andrade, que che-
ga do trabalho durante a noite.

Segundo informações da 
Prefeitura, durante as noites 
mais frias os moradores de rua 
receberam colchões, roupas e 
alimentação. As pessoas con-
tinuam atuando no programa 
emergencial, recebendo pelo 
trabalho e assim como uma cesta 
básica. “O local está provisório e 
há acompanhamento das assis-
tentes sociais para que os que 
têm família possam ser encami-
nhados para elas”, completou a 
nota do Município.
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CASAS 
•Cambará - abrigo, sala, cozinha, wc, 
2 quartos, quintal. R$ 130 mil
•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

- VERBA -

Deputado Federal Guiga Peixoto 
destina R$ 150 mil para a Saúde

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

Visite nossas páginas

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

(19) 3493.4068 |    99914.0624

0 KM e 
Semi-Novos

O deputado federal Guiga 
Peixoto (PSL) anuncio a 
destinação de mais R$ 

50 mil em recursos para custeio 
da saúde pública de Rio das Pe-
dras na última sexta-feira (3). Na 
ocasião, a vereadora Vanessa 
Botam (PV) esteve no gabinete 
político do parlamentar para 
agradecer o repasse já feito de 
R$ 100 mil, também para ser 
aplicado no custeio da saúde.

“A vereadora Vanessa, mais 
uma vez, estava no lugar cer-
to e na hora certa. Ela veio em 
meu gabinete, em Sorocaba, e, 
durante nossa conversa, recebi 

a informações de que o recurso 
que eu iria destinar para uma 
instituição de saúde não pode-
ria ser repassado porque esta-
vam faltando documentos. De 
imediato ela pediu essa verba 
para a saúde de Rio das Pedras, 
que precisa de constantes in-
vestimentos. Por todo carinho 
e apreço que tenho pela cida-
de da minha amiga, irei enca-
minhar esse recurso a pedido 
dela”, destacou Guiga Peixoto.

A parlamentar rio-pedrense 
agradeceu ao deputado Gui-
ga, que tem se mostrado um 
grande parceiro de Rio das Pe-

dras. “Ao contrário de outros 
deputados ou candidatos, que 
só aparecem para pedir votos, 
Guiga veio para Rio das Pedras 
tendo recebido apenas oito 
votos nas eleições de 2018 e já 
destinou R$ 150 mil para a saú-
de, um veículo para o Conselho 
Tutelar e um kit composto por 
veículo e computadores para o 
Centro de Convivência do Ido-
so, itens eu irão chegar ainda 
neste ano. Ele tem se mostrado 
um grande parceiro de nossa 
cidade, sempre em busca do 
melhor para todos”, ressaltou 
Vanessa Botam.

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO      99825.0105
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HORÓSCOPO

Conserto • Manutenção
Reparo

Assistência técnica 
para FOGÃO

(19) 99738.9305
(19) 3493.7588

Áries 21/3 a 20/4 
Você terá a oportunidade de sair 
de uma situação ruim que durada. 

Lembre-se de ser mais discreto em sua vida pes-
soal e de não falar sobre suas conquistas. Alguém 
no trabalho pode falar mal de você, portanto, 
proteja-se. Pare de procurar amor só nas outras 
pessoas e comece a amar a si mesmo. 

Touro 21/4 a 20/5
Tudo sai bem e você deve apenas 
tentar se afastar de quem o procura 

só por interesse. Um novo negócio ou oportu-
nidade bem remunerada chega. Tenha cuidado 
com os problemas de saúde e tente ir atrás de 
explicações para alguns sintomas. Uma viagem 
ou um convite o surpreendem, mas isso tende a 
ser adiado. 

Gêmeos 21/5 a 20/6
Momento de ter muita paciência e 
preferir estar em paz. A proposta de 

um trabalho pode chegar e mudanças acontecem. 
Você recebe dinheiro e deve guardar. A felicidade 
depende de algumas mudanças que irão chegar ao 
trabalho e na vida amorosa. Alguém muito compatí-
vel e apaixonado pode surgir; lembre-se que o amor 
não se compra, por isso evite mostrar seus sentimen-
tos com coisas materiais para impressionar. Seja você 
mesmo. Números da sorte: 2 e 19. Cor: laranja.

Câncer 21/6 a 22/7
As oportunidades que você alme-
java em seu ambiente de trabalho 

chegam; finanças melhoram e a renda também. 
Não pense naquele amor que não está mais com 
você, pois chegou a hora de virar a página e co-
meçar a conhecer pessoas que são mais compa-
tíveis. Uma viagem surgirá. 

Leão 23/7 a 22/8
Você analisa objetivos e desejos que 
precisam ser realizados para alcan-

çar o sucesso. Será uma semana de total dedi-
cação ao trabalho e aos estudos. Um convite ou 
viagem chegará. Sua intensidade e força ajudam 
liderar grandes equipes de trabalho, portanto, ex-
plore essa qualidade para crescer. 

Virgem 23/8 a 22/9
Seu espírito analítico e com visão de 
futuro ajudará a construir um bom 

futuro. Semana para colocar ordem na vida amo-
rosa e pensar no que é melhor para você. Melhor 
dia: segunda-feira. Números da sorte: 27 e 80. 
Cor: amarelo. Não entre em brigas em seu am-
biente de trabalho, pois é melhor deixar que as 
energias negativas não o atrapalhem. 

Libra 23/09 a 22/10 
Momento de boa sorte e oportuni-
dades de crescimento no emprego. 

Não desperdice tempo e execute os seus planos 
na hora certa. Um amor do passado deseja voltar. 
Você deve moderar suas tendências agressivas e 
evitar ficar na defensiva; prefira se acalmar e ver 
o lado mais positivo de qualquer situação, pois 
isso trará melhores resultados. 

Escorpião 23/10 a 21/11
Esta semana você atingirá todos 
os seus objetivos, mas deve ter em 

mente que seu signo é dominado pelo impulso. 
Portanto, tome decisões adequadas e pense mais 
do que duas vezes no que fará. Dinheiro extra 
pode chegar; tente economizar e pagar dívidas. 

Sagitário 22/11 a 21/12
Esta semana a boa energia será 
aplicada em seu trabalho e estudos. 

No entanto, você pode ter atrasos que causam 
impaciência ou raiva; evite esta atitude diante 
das dificuldades. Evite gastar demais e tente não 
fazer dividas; pense no futuro. Não discuta com 
o seu parceiro e busque se entender melhor; um 
tempo pode ajudá-lo a valorizá-lo. 

Capricórnio 22/12 a 21/1
Suas conquistas e méritos são reco-
nhecidos. Você só não deve deixar 

o orgulho tomar a sua vida neste momento, 
continue sendo assim com simplicidade e ho-
nestidade. Cuide das suas despesas e economize 
porque você vai precisar de dinheiro para alguns 
imprevistos. Você continuará conquistando, mas 
não deve deixar de lado um amor que esteve ao 
seu lado para todas as horas. 

Aquário 22/1 a 19/2
A vida volta mais ao normal e é 
preciso ter paciência para se sentir 

bem. Lembre-se que os momentos difíceis sem-
pre passam e ajudam a valorizar ainda mais o 
que é positivo. Uma viagem será feita em bre-
ve. Você analisa suas possibilidades e pode dar 
passos importantes com relação a uma compra. 

Peixes 20/2 a 20/3
Seu sucesso profissional continua 
sem limites. Aproveite as boas 

energias que o cercam para prosperar no tra-
balho. Você deve ser mais generoso consigo 
mesmo. Um amor do passado espera que você 
peça perdão ou volte, mas é melhor ocupar seu 
coração com outras pessoas ou dizer que já não 
está mais disponível. 

- GASTRONOMIA  -

Batata recheada superfácil
INGREDIENTES
• 3 batatas grandes com casca
• 100 g de bacon picado
• 50 g de cebola picada
• 250 g de peito de frango cozido e 
desfiado (ou presunto, carne moída 
refogada, linguiça grelhada e picada)
• 100 g de requeijão cremoso
• Cheiro-verde (salsinha e cebolinha) 
picado a gosto
• Parmesão ralado para polvilhar

MODO DE PREPARO
1. Lave bem as batatas e retire uma 
tampa no sentido do comprimento.
2. Disponha na panela de pressão, cubra 
com água e leve ao fogo médio.
3. Assim que começar a chiar, conte 10 
minutos.
4. Libere a pressão para abrir a panela, 
retire as batatas e, com uma colher, cave 
o miolo (com cuidado para não perfurar). 
Reserve as batatas e o miolo.
5. Frite o bacon na própria gordura em 
fogo médio até dourar.
6. Adicione a cebola e refogue até dourar.
7. Misture com metade do miolo das 
batatas (com a outra metade, faça um 
purê), o frango desfiado, o requeijão e 
cheiro-verde a gosto.
8. Recheie a cavidade das batatas e 
polvilhe parmesão ralado.
9. Disponha em assadeira e leve ao forno 
médio preaquecido (180 ºC) por cerca de 
15 minutos ou até gratinar.

SIGA-NOS NO

@jornaloverdadeiro

VerdadeiroO

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$ 62,00
A vista

R$ 65,00
A prazo 

em até 12x 
nos cartões

Massa Corrida Lukscolor

email: francisco_martim@hotmail.com

19 99218.8629

Avaliação de 
imóveis nas áreas 

urbana e rural



Tapete de sala semi novo 97125.6676 

Francisco Jardineiro - limpeza de lotes - 
99857.6196 

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) 9987.93495

Ofereco-me como faxineira ou domésti-
ca. 99827-8838, 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

ALUGA-SE Casa com dois quartos, en-
trada independente e garagem no Bom 
Jardim. (19) 3458-1188.

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

Compras no Brás SP: 3493-3076 ou 
99855-6230, Maritur
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Pequenos Anúncios
Grandes Negócios&
Para anunciar - Teleanúncio

19 3493.2717
De 2ª a 6ª, das 8h às 12h e das 14h às 18h

VENDO

VENDO 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

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 
Padaria Avaré - 99825-0105

OPORTUNIDADE / 
DIVERSOS

OFEREÇO-ME para aulas de corte e 
costura, artesanato (tudo para bebês 
como jardineiras, calcinha bunda Rica, 
tiaras etc). Reforma de roupas em geral. 
3493-4902, com professora Adinalva. 
Silvio hidráulico e eletrônica. 99779-
3495 (Whatsapp).

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

JOGO DE MANTIMENTO 
JAGUAR DECORADO

R$ 49,90

GARRAFA TÉRMICA USE 1 LITRO

R$ 29,00

LIXEIRA NITRON 
4,5 LITROS

R$ 25,00

OFERTAS VÁLIDAS DE 10/09 A 16/09

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

Ou enquanto durarem os estoques

PANELA DE PRESSÃO RAMOS 4,5 
LITROS CONECTA ANTIADERENTE

R$ 185,00

FOGAREIRO TOK GRILL 
+ DISCO DE ARADO

R$ 269,90

BARRACA DM 3 EM 1

R$ 250,00
A VISTA

R$ 294,90
A PRAZO

R$ 56,00

SACO DE BOLINHAS 
COM 100 UN.

MOP LIMPA E 
SECA CLINK

R$ 99,90

CHAPINHA AGRATTO BIVOLT

R$ 69,90

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA 
AGRATTO 127V

R$ 130,00

- LEGISLATIVO -

Comissão de Finanças convoca audiência 
pública para debater tarifa do lixo

A Comissão de Finanças 
e Orçamento (CFO) da 
Câmara de Vereadores 

irá realizar uma audiência públi-
ca para esclarecimentos a res-
peito do Projeto de Lei do Exe-
cutivo que estabelece a tarifa 
da coleta de lixo em Rio das Pe-
dras. Aberta à participação da 
população, a audiência contará 
com a participação do secretá-
rio de Meio Ambiente, Rafael 
Bonassa, e do procurador Dr. 
Bruno Braga, do Departamen-
to Jurídico da Prefeitura. A au-
diência será realizada na quar-
ta-feira (15), às 19 horas.

“A tarifa de resíduos sólidos 
é uma exigência de lei federal 
que a Prefeitura tem que cum-
prir. Em julho do ano passado, 
o presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a lei que estabelece 

o Marco Legal do Saneamento 
Básico no país. Pela lei, todos os 
municípios brasileiros tinham 
até o dia 15 de julho deste ano 
para instituir a taxa, sob risco 
de responder como improbida-
de administrativa por renúncia 
de receita, além de impedir o 
município de receber verbas”, 
explicou o vereador Bé Cecote, 
presidente da CFO. Professor 
Geraldo e Vanessa Botam com-
pletam a Comissão Parlamentar.

De acordo com a Comissão 
de Finanças e Orçamento, de-
verão ser apresentadas algumas 
emendas à redação original 
encaminhada pelo Executivo. 
“Nos reunimos com o procura-
dor Dr. Bruno, que esclareceu 
uma série de dúvidas, respon-
deu a vários questionamentos 
que a Comissão levantou. Este é 

um projeto muito delicado, que 
merece toda atenção e estudo 
antes de ser levado à plenário 
para votação”, completou Va-
nessa Botam.

Entenda o PL – O Projeto de 
Lei estabelece tarifa para o ser-
viço de coleta, transporte, trata-
mento e destinação final de re-
síduos sólidos domésticos (lixo) 
e de resíduos sólidos da saúde. 
A proposta é utilizar o recurso 
para custear os serviços presta-
dos pela coleta de lixo.

A tarifa para imóveis residen-
ciais proposta pela Prefeitura é 
de R$ 112,49 por ano; R$ 653,29 
para estabelecimentos comer-
ciais; R$ R$ 2.005,55 anuais para 
estabelecimentos gerais da saú-
de. A base de cálculo é o custo 
estimado da gestão de resíduos 

sólidos, com a média dos últi-
mos três anos, acrescida da va-
riação positiva do INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor) verificada no mesmo 
período.

De acordo com a redação 
inicial, estarão isentos do paga-
mento da tarifa órgãos públicos 
da administração municipal ou 
estadual, inclusive autarquias 

e fundações, hospitais muni-
cipais, UBS (Unidades Básicas 
de Saúde), centros médicos, 
farmácias, escolas, creches, or-
fanatos e outros administrados 
diretamente pelo município ou 
estado. Também estarão isentos 
os templos religiosos e benefi-
ciários dos programas assisten-
ciais “Bolsa Família” e “Auxílio 
Emergencial Municipal”.


