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População participa de audiência 
para debater tarifa do lixo

- LEGISLATIVO -

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

promoveu audiência pública 
para debater o Projeto de Lei 
(PL) encaminhado pelo prefeito 
Marcos Buzeto que cria a tarifa 
para coleta e processamento de 
resíduos sólidos, a tarifa do lixo.

Cerca de 30 munícipes partici-
param ativamente da audiência, 
fazendo diversas perguntas per-
tinentes, respondidas com muita 
atenção pelo Dr. Bruno Braga. 
Oito pessoas fizeram perguntas 

e questionamentos importantes, 
como quais parâmetros utilizados 
para a cobrança da taxa, a diferen-
ciação pelo número de vezes que 
a coleta é feita por semana, bem 
como pelo volume de lixo produzi-
do, se a cobrança deveria ser feita 
durante o período de pandemia, 
entre outros questionamentos.

Os vereadores também parti-
ciparam da audiência com per-
guntas, tirando dúvidas impor-
tantes para decidir a postura que 
irão adotar quando for momento 
de votar o PL.

Conforme a audiência se desenrolou, mais dúvidas surgiram, como os critérios 
para estabelecer as isenções previstas e quem irá arcar com tais isenções
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Plantio de girassol reforça a 
importância da prevenção ao suicídio

- PIRACICABA -

Segue a odisseia do lixo
- EDITORIAL -

Os desdobramentos da 
criação da tarifa do lixo 
seguem trazendo novos 
capítulos. A audiência rea-
lizada na Câmara deu voz 
à população, que se ma-
nifestou e levantou ques-
tionamentos importantes. 
Muitos deles geraram no-
vas dúvidas, que poderão 
resultar em emendas e 
modificações ao projeto 
apresentado pelo prefeito.

Independente dos cami-
nhos que se tome, o fim 
parece dolorido e certo: 
a cobrança irá acontecer, 
uma vez que há lei federal 
que obriga aos municípios 
realizar a cobrança, seja 
pela lei proposta, seja por 
concessão. Os riscos são 
vários, como improbidade 
administrativa por parte do 
Executivo e talvez do Legis-
lativo, a impossibilidade de 
recebimento de recursos 
destinados ao meio am-
biente e a impossibilidade 
de melhorias no serviço de 

tratamento com os resíduos 
sólidos, que já é muito defi-
citário em comparação com 
municípios da região.

A odisseia promete ain-
da mais capítulos, reuniões, 
discussões e definições an-
tes que de fato entre em 
votação. Enquanto isso, a 
população ganha um tem-
po precioso para assumir 
mais essa responsabilidade 
de arcar com os custos do 
município. Entre deveres 
(de pagar) e direitos (de 
cobrar), a população deve 
estar atenta para verificar 
todas as mudanças propos-
tas e exigir melhorias que 
sejam minimamente justas 
e equidade.

Para isso, ações popu-
listas devem ser medidas, 
como isenções propostas 
e o estabelecimento de 
critérios mais claros para 
definir a cobrança.

Há muito ainda por vir. 
Resta aguardar, acompa-
nhar e se manifestar.

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

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

Assine já!
(19)3493-5206 | 0800-771-5206
mzlnet.com.br

A 
ação de ”perseguir” o sol 
seguindo sua intensa lumi-
nosidade com a intenção 

de crescer e florescer - mesmo 
quando o sol se esconde entre as 
nuvens, a flor gira, persistente, 
em direção à luz - fez com que o 
girassol se tornasse símbolo de 
diversas campanhas em alusão ao 
Setembro Amarelo e o combate 
ao suicídio. Com este espírito de 
persistência vindo da natureza, a 
Secretaria de Saúde e a Unimed 
Piracicaba realizaram o plantio de 
diversas mudas de girassol na sede 
da Unimed Corpo e Mente. O ob-
jetivo foi ampliar o diálogo e alertar 
a sociedade sobre o tema.

Participaram desta ação, re-
presentando a Prefeitura e os 
servidores da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS), o secretário 
de Saúde, Filemon Silvano, e a 
coordenadora da RAPS, Vandrea 
Novello; representando os cola-
boradores da Unimed, participa-
ram Carlos Alberto Cury, diretor 
de marketing, Ernesto Valvano, 
gestor do Conselho de Recursos 
Próprios, e Juliana Fructuoso, ge-
rente de Recursos Próprios. Na 
oportunidade, um grupo musical 
formado por colaborador da Uni-
med e pacientes da unidade Cor-
po e Mente, animaram o evento.

Ernesto Valvano, da Unimed, 
enalteceu a importância da am-
pliação e debate sobre prevenção 
ao suicídio bem como a parceria 
com a Prefeitura. ”É mais que 
oportuno discutirmos a saúde 
mental tendo em vista que nos úl-
timos anos o Brasil tem andado na 
contramão do mundo. Enquanto 
o mundo registra queda nos casos 
de suicídio, aqui vemos esta situa-
ção aumentar a cada dia, princi-
palmente entre os jovens. Nós, se-
tor privado e público, precisamos 
servir de apoio e mostrar a quem 
precisa que estamos prontos para 
acolhê-los”, disse.

O secretário de Saúde reforçou 
a importância de ampliar esse cui-
dado com a população. ”Vivemos 
num momento de pandemia, de 
muitas dificuldades. Muitas pes-
soas perderam emprego, fecha-
ram suas empresas e passam por 
necessidade. Precisamos pensar 
nestas questões e deixar aberta a 

porta para que eles possam ter o 
atendimento necessário para su-
perar estas dificuldades e ter uma 
boa vida. Nós temos uma equipe 
muito bem preparada para acolher 
a população e, nesta parceria com 
a Unimed, reforçamos a força da 
nossa cidade na prevenção ao sui-
cídio”, destacou Filemon Silvano.

Ao final da solenidade, e ao som 
de músicas alusivas ao Setembro 
Amarelo, autoridades e convida-
dos puderam fazer o plantio de 
diversas mudas de girassol e ainda 
puderam levar para casa sementes 
com a intenção de espalhar a força 
e a persistência da flor no combate 
e prevenção ao suicídio.

SIGA-NOS NO

@jornaloverdadeiro
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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

- LEGISLATIVO -

População participa de audiência 
para debater tarifa do lixo

A Comissão de Finanças e Or-
çamento (CFO) da Câmara 
de Vereadores promoveu 

audiência pública para debater o 
Projeto de Lei (PL) encaminhado 
pelo prefeito Marcos Buzeto que 
cria a tarifa para coleta e processa-
mento de resíduos sólidos, a tarifa 
do lixo. No plenário da Câmara de 
Vereadores, o procurador Dr. Bru-
no Braga, do Departamento Jurí-
dico da Prefeitura, respondeu as 
questões técnicas sobre o assunto. 
O secretário de Meio Ambiente, 
Rafael Bonassa, também esteve 
presente no evento, realizado na 
quarta-feira (15).

Após abertura da solenidade 
pelo presidente da CFO, vereador 
Bé Cecote, o procurador do mu-
nicípio fez uma breve explicação 
sobe o projeto, expôs a necessida-
de legal de instituir a tarifa - por 
força de lei federal -, bem como 
critérios, isenções e demais itens 
que fazem parte da lei proposta.

Cerca de 30 munícipes partici-
param ativamente da audiência, 
fazendo diversas perguntas per-
tinentes, respondidas com muita 
atenção pelo Dr. Bruno Braga. 
Oito pessoas fizeram perguntas 
e questionamentos importantes, 
como quais parâmetros utilizados 
para a cobrança da taxa, a diferen-
ciação pelo número de vezes que 
a coleta é feita por semana, bem 
como pelo volume de lixo produzi-
do, se a cobrança deveria ser feita 
durante o período de pandemia, 
entre outros questionamentos.

Os vereadores também partici-
param da audiência com pergun-
tas, tirando dúvidas importantes 
para decidir a postura que irão 
adotar quando for momento de 
votar o PL.

Conforme a audiência se de-
senrolou, mais dúvidas surgiram, 
como os critérios para estabelecer 
as isenções previstas e quem irá 
arcar com tais isenções; como será 
feita a cobrança de tarifa de ambu-
lantes, barracas e trailers de lan-
che que também produzem lixo, 
entre outros.

“A Comissão de Finanças e Or-
çamento tem dúvidas a respeito 
do projeto, já fez reuniões com o 
Departamento Jurídico da Pre-
feitura e quis ouvir o que a popu-
lação pensa a respeito. Por isso 
convocou a audiência. Tudo que 
foi discutido será analisado e as 
emendas que julgarmos pertinen-
tes serão apresentadas. Iremos 
continuar estudando a situação 

Lançamento
Disponível nas lojas

detalhadamente e, se houver a 
necessidade outra audiência, fare-
mos”, explicou a vereadora Vanes-
sa Botam, membro da CFO.

Um dos questionamentos feitos 
foi sobre o que pode acontecer se 
a Câmara rejeitar o PL. “Se os ve-
readores rejeitarem o projeto, o 
prefeito pode instituir a cobrança 
por meio de delegação ou conces-
são pública. Nesse caso, não ha-
veria o controle tarifária, apenas a 
concessionária poderia precificar, 
semelhante ao caso dos ônibus ur-
banos”, ressaltou Dr. Bruno Braga.

Também presente na audiên-
cia, o advogado Dr. Décio Limongi 
lembrou que o PL apresentado em 
2017 e rejeitado pela Câmara pre-
via um equilíbrio da cobrança com 
a criação de faixas. “A cobrança 
não deixará de ser feita, pois não 
haverá desenvolvimento se ele 
não for sustentável. É dolorida (a 
situação), mas necessária. Con-
tudo, que seja feita com justiça e 
equilíbrio”, afirmou.

Entenda o PL – O Projeto de Lei 
estabelece tarifa para o serviço de 
coleta, transporte, tratamento e 
destinação final de resíduos sóli-

dos domésticos (lixo) e de resíduos 
sólidos da saúde. A proposta é uti-
lizar o recurso para custear os ser-
viços prestados 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 comerciais; R$ 
R$ 2.005,55 anuais para estabele-
cimentos gerais da saúde. A base 
de cálculo é o custo estimado da 
gestão de resíduos sólidos, com 
a média dos últimos três anos, 
acrescida da variação positiva do 
INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) verificada no 
mesmo período.

De acordo com a redação ini-
cial, estarão isentos do pagamento 
da tarifa órgãos públicos da admi-
nistração municipal ou estadual, 
inclusive autarquias e fundações, 
hospitais municipais, UBS (Unida-
des Básicas de Saúde), centros mé-
dicos, farmácias, escolas, creches, 
orfanatos e outros administrados 
diretamente pelo município ou es-
tado. Também estarão isentos os 
templos religiosos e beneficiários 
dos programas assistenciais “Bol-
sa Família” e “Auxílio Emergencial 
Municipal”.
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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
•Apto no Ed. Davi Miori - 3 quartos 
(1 suíte), sala, cozinha, wc, varanda, 

em andar alto - R$ 550.000,00 
•Cond. Vivendas de Java - Ótima! 
Venda ou troca por de menor valor.

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
•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.
•Borsato - temos lotes com pequena entrada

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

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

19 3493.2244

@etecdrjosecoury

etecdrjosecoury

http://URHSISTEMAS.CPS.SP.GOV.BR/

DGSDAD/SELECAOPUBLICA/ETEC/PSS/

ABERTO.ASPX

INSCRIÇÕES DE 22/09 a 06/10
Inscrições pelo SITE

TÉCNICO EM 
ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

• Estudo da cadeia e 
Abastecimento

• Legislação Tributária
• Administração Financeira 

e Orçamentaria
• Processos Logísticos 

e Empresariais

ETIM E BASE COMUM
• Educação Física

• Geografia
• Custos, Processos e 
Operações Contábeis

• Gestão Empreendedora 
e Inovação

• Legistação Empresarial
• Logística Empresarial

AÇÚCAR E ÁLCOOL

• Análise e Controle de Processo

• Higiene e Segurança do Trabalho

• Operação de Equipamentos e Processos II

• Tecnologia de Processos e Colheita

A Prefeitura de São Pedro 
decretou, nesta quinta-fei-
ra (16), situação de emer-

gência no município por motivos 
de grandes incêndios ocorridos 
em vários pontos do território 
são-pedrense, além da falta de 
chuvas na região. Com a medida, 
as licitações para alguns serviços 
são dispensadas e a prefeitura 
pode contratar voluntários em 
caso de algum desastre.

A intenção, segundo a admi-
nistração municipal, é agilizar 
as providências de socorro e de 
atendimento à população em si-
tuações de emergência causadas 
pela estiagem e também pelas 
queimadas que vem atingindo 
a Serra do Itaqueri, em volta da 
cidade. Entre as ocorrências re-
gistradas nesta semana, as mais 
graves foram o fogo na serra de 
São Pedro e na região da estrada 
que liga São Pedro a Charqueada, 
nas proximidades das olarias Pes-
soti e Aranha.

O número de ocorrências re-
gistradas tanto pelo Corpo de 
Bombeiros como pela Guarda 
Civil Municipal ajuda a entender 
a dimensão do problema. Neste 

ano, de 1 de junho, quando co-
meça a Operação Corta Fogo dos 
Bombeiros, até o dia 14 de se-
tembro, a corporação registrou 
92 atendimentos  de incêndio em 
vegetação.

Na Guarda Civil Municipal, de 
13 de junho a 15 de setembro, fo-
ram 46 atendimentos realizados, 
com deslocamento de viaturas 
e mobilização dos guardas-civis 
municipais, sem contar inúme-
ros telefonemas atendidos pelas 
corporações.

O decreto estabelece situação 
jurídica especial para facilitar a 
gestão administrativa pública 
para a execução das ações pre-
ventivas e de combate aos incên-
dios, bem como à recuperação de 
áreas atingidas pelo fogo.

Investigação – As ocorrências 
desta semana motivaram pedido 
de apuração rigorosa pelo prefei-
to Thiago Silva em busca de iden-
tificar o local do início do fogo.  
Em caso de comprovação de ação 
criminosa, todas as medidas se-
rão adotadas para punir os res-
ponsáveis seja por ato intencional 
ou negligência.

- SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA -

Queimadas e estiagem fazem S. Pedro 
declarar estado de emergência
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HORÓSCOPO

Conserto • Manutenção
Reparo

Assistência técnica 
para FOGÃO

(19) 99738.9305
(19) 3493.7588

Áries 21/3 a 20/4 
Sua energia aumenta e será fácil rea-
lizar qualquer tarefa, principalmente 

no trabalho. Procure dar um passeio pela manhã 
para que os raios entreguem energias positivas. 
Evite apenas se tornar arrogante e tente evitar 
conflitos. Dinheiro de dívida é recebido. Você rece-
be um convite ou faz uma viagem acompanhado. 

Touro 21/4 a 20/5
Época de fechar os ciclos e se co-
locar em primeiro lugar. Você se faz 

muito de responsável pelos outros e às vezes se 
esquece de suas necessidades. Você também terá 
muita sorte em encontrar o amor verdadeiro. 
Você saberá diferenciar quem realmente tem 
boas intenções quem tem atitudes tóxicas ou 
interesseiras. 

Gêmeos 21/5 a 20/6
Momento de muita inteligência e 
astúcia em tudo que você vai em-

preender. As energias positivas o cercarão e você 
se sente melhor. Apenas tenha cuidado com a 
tendência a contar mentiras ou meias-verdades. 
Você estará planejando mudanças radicais em 
seu ambiente de trabalho e pessoal para que 
possa alcançar o sucesso que tanto deseja. 

Câncer 21/6 a 22/7
Você vai ficar distraído e frio em 
seus sentimentos. Concentre-se em 

tudo que vai fazer. Qualquer trabalho ou negó-
cio que você tenha lhe dará os melhores resul-
tados. Você ganha dinheiro extra na loteria com 
os números 00 e 17. Cor: vermelho. Você terá 
reuniões de trabalho para mudanças; mantenha 
a mente aberta. 

Leão 23/7 a 22/8
Esta semana muito incentivo e ener-
gias positivas circulam ao seu redor. 

Você se previne de problemas. Bom momento para 
crescer profissionalmente e economicamente; en-
contre novas oportunidades e estabilize sua renda. 
No plano do amor você encontrará muitas pessoas 
que o farão se sentir amado e não estar sozinho. 

Virgem 23/8 a 22/9
Dias de ótima convivência com seu 
parceiro e estabilidade emocional. 

O desempenho em seu ambiente de trabalho 
lhe dará recompensas que você não esperava. 
Mudanças bruscas e reajustes se desenvolvem. É 
hora de realizar aquele sonho artístico de estudar 
algo que o permita se expressar. Números mági-
cos: 20 e 23. Cor: amarelo. 

Libra 23/09 a 22/10 
Você terá força interior, mas deve se 
controlar, sendo prudente com suas 

ações e palavras para não provocar discussões 
onde elas não existem. Uma promoção ou uma 
mudança de emprego será muito positiva; não 
hesite, você terá dias de muita sorte. Uma paixão 
surge. Números mágicos: 24 e 50. Cor: branco. 

Escorpião 23/10 a 21/11
Você terá dias de grande otimismo 
em seu campo profissional e surpre-

sas com novos amores. Vai tomar decisões firmes 
para mudar sua vida para melhor, principalmente 
no amor. Você terá sorte em questão de dinheiro 
extra através de um pagamento do passado ou 
gratificação trabalho. 

Sagitário 22/11 a 21/12
Dias de enfrentar responsabilidades 
e medos na vida. Deixe as indeci-

sões para trás e se esforce por um futuro melhor. 
Você também terá reuniões e mudanças no seu 
ambiente de trabalho. Você deve superar obstá-
culos, se afastando de maus amigos e amores 
que só absorvem sua sorte.  É preciso aprender a 
selecionar melhor as pessoas ao seu redor. 

Capricórnio 22/12 a 21/1
Esta semana será decisiva na vida 
pessoal e você deve entender que é 

hora de guardar para o futuro. Tente ter pensa-
mentos positivos e não se deixe influenciar por 
comentários ruins. A inveja rodeia o seu signo; 
não dê importância a eles e siga em frente, que 
o sucesso estará em sua vida. Evite a vaidade e 
orgulho; você deve ter humildade. 

Aquário 22/1 a 19/2
Momento de transformação da 
mentalidade. Tente ser mais positivo 

em tudo o que fizer. Não perca as oportunidades 
e é preciso estar atento a todas as possibilidades 
que surgirem. Você terá mudanças repentinas no 
trabalho e na vida pessoal; tente tomar a melhor 
decisão. Tenha cuidado com os problemas intes-
tinais. Um amor do passado o espera para voltar. 

Peixes 20/2 a 20/3
Momento de boas oportunidades 
em seu ambiente de trabalho. Apro-

veite sua boa sorte para estudar ou dar novos 
passos. Você tomará uma decisão drástica em 
sua vida amorosa e deixará aquele amor que 
não era para você. Números mágicos: 08 e 70. 
Cor: amarelo. Evite as mentiras e o orgulho; tente 
remover esses sentimentos de sua vida. 

PROMOÇÃO

Rua Prudente de Moraes 848, Centro - Rio das Pedras

)193493.2908
   3493.3835  

    99976.8314

- GASTRONOMIA  -

Sorvete caseiro de chocolate
E é claro que não podia faltar uma 
receita clássica como a de chocolate, 
esse sorvete com certeza está no top 
3 dos sabores mais pedidos e, por 
isso, decidimos te mostrar como fazê-
lo em casa. Olha só:

INGREDIENTES:
• 1 lata de leite condensado
• 1 tablete de 800g de chocolate 
meio amargo
• 1 medida e meia de leite quente

MODO DE PREPARO:
1. Dissolva o chocolate no leite 
quente. Em seguida, adicione o leite 
condensado e bata no liquidificador.
Leve ao congelador ou freezer e 
espere cerca de 3 horas.

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

Textura lisa / textura com areia / 
GRAFIATO malha 12 / granfino
Todas com 15% DE DESCONTO

Dinheiro ou cartão débito

Contrata para início imediato

Casa de Repouso

Cozinheira e lavadeira 
(serviços gerais). Salário + benefícios 

(cesta básica e vale transporte).

Mais informações: (19) 98309-8577



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

VENDAS

R$ 2.500,00 - Bela Vista, 220m², escritório, 3wc --------------------------
R$ 800,00 - São Cristóvão, 45m², 1wc, área de luz -------------------
R$ 1.500,00 - Jd. M. Antonieta, 125m², copa, 2wc ---------------------
R$ 2.500,00 - Centro, 99m²,cozinha, 2wc -------------------------------
R$ 1.300,00 - Centro, 126m², cozinha, 2wc ---------------------------------
R$ 800,00 - Vila Kennedy, 45m², área de luz --------------------------
R$ 750,00 - Centro, 50m², cozinha, 1wc ---------------------------------
R$ 2.500,00 - Jd. Bom Jesus, 341m², 6 salas, 2wc, cozinha --------
R$ 600,00 - Vila Kennedy, 15m², recepção, 1wc, cozinha -----------
R$ 650,00 - Vila Kennedy, 25m², sala, 2wc, recepção, quintal -----
R$ 1.800,00 - Jd.Bom Jesus, 160 m², sala, cozinha, 2wc ------------
R$ 3.500,00 - Centro, 230m², 6 salas, 2wc, recepção, quintal ------ 
R$ 1.500,00 - Centro, 76 m², 1 sala, 2wc, quintal, 3vgs --------------

5252
1685
4299
17155
3143
1686
5335

12506
4667
1600

18793
4195

18425

R$ 380.000,00 - Pq. Cambará, sala, 3dts, 1 suíte, 2 vgs ------------------ 10810
R$ 1.000.000,00 - Jd. D. Rosina, sala, 3dts, 1 suíte, 2 vgs ---------------- 17569
R$ 278.000,00 - Luiz Massud Coury, sala, hidro, 2dts, 2 vgs ---------- 10764
R$ 400.000,00 - Vl. Kennedy, sala, hidro, 2dts, 2 vgs -------------------- 10616

R$ 1.500,00 - São Cristovão, Banheiro social, cozinha, 3dts, ----------- 19244

R$ 1.300,00 - São Cristovão, sala, 2dts, 1 suíte, 2vgs cobertas ---------- 19239
R$ 1.500,00 - Cj. Res. Vitório Cezarino, sala, 3dts c/ ar, edícula ---------19323

R$ 1.000,00 - Centro, 4dts, 1 suíte, cozinha, despensa, 2vgs -------------   12629
R$ 1.300,00 - Centro, 2dts, 1 suíte, cozinha, 1 vg -----------------------------   18597

Para sua comodidade também estamos 
atendendo aos sábados.

Das 08h30
às 12h00

Localização privilegiada

cód. cód.

cód.

cód.

NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE

R$1.200.00,00 - Morada dos Pássaros, 3dts, 1 suíte, sala 2 amb - 19523

R$ 1.100,00 - Res. Bom Jardim, sala, 2dts, 1wc social, sala, coz ------- 19726

R$ 1.700,00 - Res São Pedro, 2dts, 2suíte, cozinha, 5vgs ---------------16484 
R$ 900,00 -  Dr. Jorge Coury, sala, 2dts, cozinha, área gourmet ---- 18750
R$ 1.100,00 - Bom Jesus, sala, 4dts, cozinha, quintal, 2vgs ----------- 15460
R$ 950,00 - Centro, sala, cozinha, lavanderia, quintal, 2vgs ----------- 3906
R$ 800,00 - Pq. Bom Retiro,  sala, 3dts, cozinha, 2vgs ----------------- 12539  
R$ 900,00 - Centro,sala, 3dts, cozinha, hall, banheiro------------------- 1238 

R$ 269.000,00 - São Cristovão, 3 dts, 1 suíte, quintal, 2 vgs ------------ 6461
R$ 550.000,00 -  São Cristovão, sala, 3 dts, 1 suíte, quintal -------- 18478
R$ 700.000,00 - Dr. Raul Coury, 3 dts, 1 suíte, sala, piscina, 6vgs --- 10852

R$1.400,00 - Centro, 4dts, 1 suíte, 1wc social, lavabo, 2vg --------------- 1759

Casa mobiliada na Prudente de Moraes com 4 quartos sendo 2 suítes, wc social, sala ampla de 

estar e jantar, cozinha ampla, lavanderia, área gourmet e garagem para 4 carros - R$ 850.000,00

Apto. 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 Bairro S. Pedro com 2 quartos, sala estar, sala jantar, cozinha, wc, 

edícula e garagem 2 carros - R$ 290.000,00

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$ 680.000,00

Terreno de 300m² no Condomínio San Marino - R$ 100.000,00

Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java - R$ 130.000,00

Terreno de 300m² no Condomínio Quinta do Engenho - R$ 110.000,00

Terreno de chácara com 750m² e água encanada no Taquaral - R$ 105.000,00

Terreno de 1.250m² em Monte Verde/MG, loteamento Villas Monte Verde III - R$ 135.000,00

Apto. parcialmente mobiliado Ed. Itália c/ 3 quartos (1 suíte), sala 2 ambientes, 

cozinha, wc, área de serviço, elevador, garagem coberta - R$1.300,00

Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos, sala, cozinha, wc, área de serviço, garagem - R$ 800,00

Casa no Bom Jesus, com 1 quarto, sala, cozinha, banheiro - R$ 500,00

LOCAÇÃO
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BOTAM
TELHAS METÁLICAS

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

CESTO COM 48 
PRENDEDORES 
FLASH LIMP

R$ 25,00

OFERTAS VÁLIDAS DE 17/09 A 23/09

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

Ou enquanto durarem os estoques

TÁBUA CARNE PLÁSTICA 
NITRON 31,8 X 20,7CM

R$ 12,90

ORGANIZADOR 
MULTIUSO NITRON

R$ 9,90
CADA

TALHER SIMONAGGIO ATACADO 
(ACIMA DE 6 OU + UNIDADES)

R$ 3,37
CADA

SUPORTE DE GALÃO 
DE PLÁSTICO

R$ 25,99
CADA

COLHER OU ESCUMADEIRA 
INOX SIMONAGGIO MONIZ

R$ 6,99

BONECA BELINHA 
WELL KIDS

R$ 8,00

KIT FAST 
DANGEROUS 

R$ 25,00

MARMITA TERMITA 

R$ 27,00

COPO CERVEJA 180ML ATACADO 
(ACIMA DE 6 OU + UNIDADES)

R$ 4,20
CADA

Nesse Mês do Cliente, reforçamos nosso 
compromisso de oferecer o melhor para 

proteger o que você tem de mais importante.

Telefone: (19) 3447-7500 /      (19) 99793.0628 | E-mail de contato: botam@botam.com.br

Av. São Paulo, 1771 - Paulicéia | Piracicaba - A MELHOR COBERTURA PARA SUA OBRA ESTÁ AQUI!

Solicite seu 
orçamento e garanta 

suas TELHAS sob 
medida com o melhor 
AÇO, garantindo uma 
cobertura resistente 

e durável, livre 
de corrosão.


