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Guarda Municipal atua caso de 
estupro de criança de 3 anos

- SEGURANÇA -

Rua Osório Martins, nº 602, Bom Jesus, Rio das Pedras
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A Guarda Civil Municipal de 
Rio das Pedras (GCM) parti-
cipou de atuações importan-

tes nesta semana. Na terça-feira (21), 
por volta do meio dia, após atender 
uma desinteligência familiar e con-
duzir as partes até o Pronto Socorro, 
os GCM CD encarregado Natal e 
CD Moraes foram procurados pela 
equipe de enfermagem que relatou 
um caso de estupro de vulnerável.

Uma mãe levou sua filha de 3 
anos e Síndrome de Down grau 1 
à unidade de saúde após seu out-
ro filho, de 11 anos, relatar que a 
irmã estava sendo abusada por um 
homem de 64 anos. O indivíduo, 
proprietário da casa alugada pela 

família, convidava as crianças para 
brincar no celular. Na ocasião, o 
menino viu o homem mexendo nas 
partes íntimas da menina com a 
boca. O menino contou para a mãe, 
que imediatamente os levou ao PS.

Os guardas foram até a casa do 
indivíduo, que já aguardava a chega-
da do policiamento. J. O. permitiu a 
entrada dos GCM em sua residência 
para pegar documentos e uma cami-
sa. Dada a voz de prisão e conduzido 
à delegacia, teve a prisão ratificada 
pelo delegado e permanece à dis-
posição da justiça.

Também participaram da 
ocorrência o GCM CMT Gianino, 
GCMF Eliane e GM Monteiro.

Furto – Em outra atuação, os 
GM Marcos e Martim patrulha-
vam  bairro Bom Jardim, quando 
foram abordados por um cidadão 
informando que havia uma pessoa 
no telhado de sua residência. Afir-
mou que, quando chegou, a pessoa 
pegou uma bicicleta e saiu, já tendo 
sido vista sobre outras residências. 

Em busca pelo bairro, o indiví-
duo foi visto em cima de outro tel-
hado, dessa vez no São Pedro. Na 
fuga, passou por quatro casas. Com 
a devida autorização, os guardas en-
traram por uma outra casa, pularam 
o muro e chegaram ao ladrão, que 
estava com objetos furtados da casa 
no Bom Jardim (um celular e seis 
correntes/ gargantilhas).

Dada voz de prisão no local, foi 
conduzido ao PS para exame de cor-
po de delito e depois para delegacia, 
onde foi ratificada voz de prisão e 
segue a disposição da Justiça.
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Rio das Pedras

Vereadores reclamam de postura 
centralizadora do prefeito

- IMPERADOR -

Nos tempos do Imperador
- EDITORIAL -

Embora tenha passado por 
momentos de turbulência, a 
relação do prefeito Marcos 
Buzeto com a maioria dos ve-
readores tem sido harmônica. 
Contudo, na sessão da Câmara 
de segunda-feira predomina-
ram as críticas quanto a pos-
tura centralizadora do alcaide.

O questionamento é quanto 
a necessidade de todas as de-
cisões da administração passar 
pelas mãos do prefeito, inde-
pendente de qual secretaria 
seja. Modo com que Buzeto 
já havia adotado como hábito 
em seus mandatos anteriores.

Contudo, ainda que poucos 
anos depois, a velocidade de 
informação e de tomadas de 
decisões importantes exigem 
que sejam deliberadas certas 
liberdades para os secretários. 
Confiança é primordial para 
evitar erros administrativos, 
bem como na realização de 
melhorias.

Um exemplo disso é o pro-
grama adotado pelo Governo 
do Estado “SP sem papel”, 
onde todos os projetos são 
protocolados de forma virtual, 
sem a necessidade de desloca-
mento até a capital paulista. 
Contudo, prazos ficaram mais 
apertados e recursos impor-
tantes podem ser perdidos pela 
falta de empenho.

Uma verba de R$ 500 mil 
destinada pelo deputado es-
tadual Alex de Madureira 
corre risco de ser cancelada 

pela falta de apresentação da 
devida documentação junto 
ao Governo do Estado. Há 
pouco tempo Rio das Pedras 
tinha quase R$ 2 milhões pa-
rados na Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Regional 
aguardando documentos que 
deveriam ser encaminhados 
pela Prefeitura.

Assumir a administração de 
todo município demanda muito 
tempo. Em meio a crise hídrica, 
que tem exigido dedicação ex-
tra do Executivo, a importância 
de delegar se mostra ainda 
mais evidente. Não precisa ser 
o prefeito a protocolar docu-
mentos, há funcionários aptos 
para tal função.

Com tudo isso, um de seus 
maiores defensores afirmou 
que o prefeito está igual a 
novela da Globo, Nos tempos 
do Imperador. Imperador que 
centraliza, que tenta resolver 
tudo e abraçar o mundo. Mas 
os problemas escorrem pelos 
dedos e a esperança da parcela 
da população que voto nele vai 
se esvaindo e caindo no colo 
daqueles que já estavam na 
posição de opositor.

Pelo bem de Rio das Pedras, 
algumas mudanças de postu-
ras precisarão ser tomadas. O 
tempo para impérios e coro-
nelismos já foi. Agilidade é a 
palavra do momento e, muitas 
vezes, para isso é preciso con-
tar com uma equipe competen-
te e comprometida.

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

A harmonia entre o prefei-
to Marcos Buzeto (PSB) e 
sua base aliada na Câmara 

Municipal parece estar chegando 
ao fim. Na última sessão ordinária, 
o vereador Joaquim Afonso (PSB) 
reclamou do serviço prestado pela 
Secretaria da Saúde. Bé Cecote 
(PSB), por sua vez, afirmou que o 
prefeito anda sumido: “Cadê a re-
união que iria acontecer todo mês 
na primeira quarta-feira? Em um 
mês o pastor do prefeito morreu e 
adiou. Nesse, já estamos no dia 20 
(segunda-feira) e nada ainda. Se al-
guém ver (o prefeito), dá um toque 
para que o presidente consiga mar-
car a reunião, porque está difícil”.

Joaquim afirmou que criou di-
versos apelidos para situações que 
ocorrem na política e sugeriu um 
codinome para o atual prefeito. “Já 
criei a vaca amarela, a porca amare-
la e o lagarto, que papa ovo. Eu cos-
tumava caçar e, para achar o tatu, 
tem que ser de noite. Para encontrar 
o Marcos é a mesma coisa, só de 
noite. De dia ele está dentro do bu-
raco”, disse o vereador que foi no-
meado líder do Governo na Câma-
ra. Bé Cecote, por sua vez, afirmou 
que o prefeito Marcos Buzeto está 
parecendo a novela da Globo “Nos 
Tempos do Imperador”. “Deixa as 
secretarias trabalharem, ir atrás do 
que tem e o que não tem condição 
de correr. Mas, fica tudo com o 
prefeito. Um parafusinho? É com o 
prefeito. Um livro? É com o prefeito. 
Prefeito, abre mão. Se o secretário 
não presta ou se não confia, manda 
embora. Tudo é na mão do impera-
dor. Até quando?”, ressaltou Ceco-
te. Outro vereador do mesmo par-
tido do chefe do Executivo, Zé do 
Paulo, também reclamou do sumiço 
do prefeito. “Não tem como recla-
mar com o prefeito, pois ninguém 
acha ele. Até eu brinco de vez en-
quanto que, se encontrar com ele, 
é capaz de nem conhecer de tanto 
tempo que não vejo ele. É capaz 
de passar reto”, brincou. Em tom 
mais sério, o parlamentar lembrou 
que antes eram realizadas reuniões 
para resolver determinados pro-
blemas e que atualmente é preciso 
um “incêndio” para que se reúnam 
no gabinete. Zé do Paulo afirmou 
ainda que Legislativo e Executivo 
não podem ficar longe um do ou-

99794.3696 - Bruno
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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
üVende Casa no Sta Maria, 700m², 5 q. área gourmet, 2 salas, cozinha, piscina, 4 wc, garagem p/ 5 veículos
üVende 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
üVende - Casa no Raul Coury em terreno de 390,15m² com área construída de 287,67m² com 3 quartos (1 suíte), 
banheiro, lavanderia, 4 vagas e área gourmet

tro. “Essa casa e o prefeito têm que 
chamar o secretariado para saber o 
andamento das pastas. Se você es-
tiver em uma firma e o empregado 
deitar e rolar, acontece o que um 
ditado diz: onde não tiver ordem, a 
anarquia toma conta.”

Empresária, a vereadora Vanes-
sa Botam (PV) enfatizou o discurso 
de Zé do Paulo. “Eu venho de uma 
empresa privada. Se não colocar 
um gerente ou um diretor na área 
que tome conta por mim, por mais 

que eu esteja supervisionando por 
trás dele, nada vai para frente. Se 
eu tentar pegar tudo que acontece 
numa empresa, não vou dar con-
ta”, opinou Botam.

Antes do término da sessão, Bé 
Cecote deu mais um recado para 
o prefeito Marcos Buzeto: “está na 
hora de atender vereador igual a ve-
reador, aqui não tem um bando de 
palhaço. Ou você (prefeito) atende 
ou você fala ‘não quero mais aten-
der vocês’. Já está enchendo o saco”.
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- RIO GARDEN MALL -

Rio das Pedras lança condomínio de 
lojas em estrutura feito com containers
R

io das Pedras ganhará a 
primeira galeria de lojas 
da região, feito com con-

tainer, empreendimento inédi-
to na região, idealizado pelo do 
Grupo Tork, o RIO GARDEN 
MALL. O prédio de container 
está localizado anexo ao Con-
domínio Industrial Palmeiras 
num dos pontos mais tranquilos 
do município, em frente ao sítio 
Borsato, à Rua Cristina Taranto 
Paris, bairro Palmeiras.

Devido à preservação de suas 
características ambientais que 
evidenciam a vegetação natu-
ral, a localização tem chamado 
a atenção, proporcionando aos 
visitantes, ciclistas, corredores 
esportistas, romeiros e aventu-
reiros, um clima agradável e de 
muita tranquilidade.

O RIO GARDEN MALL pos-
sui uma área de 1.892 m², sendo 
605 m² para espaços comerciais 
(lojas e salas). Trata-se de um pro-
jeto piloto que pode ser levado 
para outros cantos do país e foi 
idealizado pela necessidade de 
atender a população com diversi-
dade, trazendo novidades na área 
de gastronomia e esporte e laser.

“Já a família Tork, é uma em-
presa consolidada no mercado há 
12 anos, atuando em todo Brasil e 
a inspiração surgiu pela necessi-
dade de lugares para descontra-
ção, encontros, confraternizações, 
esporte e boa gastronomia, então 
decidimos começar pela cidade 
onde passamos a maior parte do 
nosso tempo e que hoje chama-
mos de nossa cidade”, declarou 
Rosana Fessel.

O RIO GARDEN MALL con-
ta com dois pavimentos (térreo e 
primeiro andar) e foi desenvolvido 
de acordo com o perfil de novos 
negócios que buscam pequenos 
espaços. Abriga 23 lojas, quadras 
de beach sports e conta com áreas 
para quiosques e vestiários.

As 23 lojas disponíveis para 
locação podem variar entre 14 
e 56m². Elas possuem toda in-
fraestrutura para funcionamento, 
como pontos para água e esgoto, 

rede de eletricidade com conta 
individual, sistema de ar-condi-
cionado etc. As áreas comuns 
contam com paisagismo acon-
chegante e espaço kids. Pets são 
bem-vindos!

O empreendimento está em 
busca de empreendedores que 
queiram expandir seus negócios 
ou a procura de PDV, como clí-
nicas de dentistas, esteticistas, 
designer de sobrancelhas, cos-
méticos, óticas, lojas esportivas, 
boa gastronomia, bike-café, en-
tre outras.

Reuso do Container 

na construção civil

A construção com container 
reciclado ao arredor do mundo 
já é uma tendência, no Brasil este 
tipo de construção ainda é con-
siderado tímido e trata-se de um 
método alternativo de construção 
sustentável. Foram reaproveita-
dos 22 containers, caixas de metal 
que chegam de outros países, na 
maioria das vezes usados por em-
presas de transporte para envio 
de mercadorias de toda espécie, 
de alimentos à itens de decoração 
e eletrônicos, mas depois de um 
determinado tempo de uso em 
trens e navios, as grandes caixas 
de metal acabam sendo comercia-
lizadas para outros fins.

Após adquirir os contêineres, 
eles passam por processos de 
descontaminação e customiza-
ção, e recebem revestimentos e 
materiais de acabamento não in-
flamável ou de baixa combustão, 
materiais usados para o isolamen-
to térmico e acústico seguindo a 
mesma premissa, garantindo a 
segurança do empreendimento.

Objeto de reuso, de reapro-
veitamento consciente, os con-
tainers marítimos possuem es-
trutura de aço, tem em média 
100 anos de vida útil, alta estabi-
lidade física e resistência. O RIO 
GARDEN MALL possui estru-
tura imponente e agradável, e se 
tornará um ponto marcante em 
Rio das Pedras.

“Há muitas vantagens em abrir 

um negócio ou uma franquia em 
uma pequena cidade, com pontos 
positivos que facilitam o sucesso 
do negócio, principalmente aos 
custos reduzidos do negócio, me-
nor concorrência e relacionamen-
to mais próximo com os clientes”, 
destacou Dr. Irineu Casella, presi-
dente da Acirp.

Segundo um estudo da Geo-
fusion, as 50 cidades pequenas 
com maior potencial de consu-
mo somam R$ 1,7 trilhão neste 
potencial. Para se ter uma ideia 
da relevância do número, o 
potencial de consumo total do 
Brasil é de R$ 4 trilhões.

Em 2016, cerca de 48,2% das 
marcas já estavam presentes 
em municípios menores, de 
acordo com a Associação Bra-
sileira de Franchising (ABF). 
Logo, em locais como esse tam-
bém é possível encontrar públi-
co consumidor ideal para uma 
franquia.

De acordo com uma consul-
toria da IPC Marketing, entre 
2015 e 2020, as cidades meno-
res tiveram uma alta de 23% no 
consumo. Muito superior aos 
15% alcançados pelas 50 maio-
res cidades do país.

TENDÊNCIAS

“Não se trata apenas de um 
ambiente para compras, isso tudo 
foi planejado onde as pessoas pos-
sam permanecer muito mais tem-
po no local ao encontrar comodi-
dade e diferenciais oferecidos pelo 
RIO GARDEN MALL. Trata-se 
de um empreendimento agradá-
vel e diferenciado, que é resultado 
da busca do atual consumidor por 
espaços de convivência, para tra-
balhar, se encontrar com amigos, 
degustar, passar bons momentos 
e se distrair, com espaços de en-
tretenimento temático, restauran-
tes e especial atenção para ilumi-
nação e jardins, além do destaque 
das quadras de beach mult espor-
tes, grande sacada!”, frisou Mar-
celo Teles, secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e 
Comércio de Rio das Pedras.

INFORMAÇÕES
Rio Garden Mall

Av. Messias Balbino da Silva, nº 10 | Bairro Palmeiras  
Fone: (19) 98108.1010

E- mail: contato@riogardenmall.com.br
www.riogardenmall.com.br
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CASAS 
•Luiz Massud Conj - abrigo 3 carros - 
sala, cozinha, 3 dormitórios, WC, lavan-
deria - 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 locali-
zação - R$ 138.000,00
•D. Rosina 6x28m - R$ 69.000,00
•Raul Coury - Esquina - R$ 160.000,00
•Quinta do Engenho - lote de esquina 
(12x25m) em excelente localização. R$ 100 mil.
•Borsato - lote plano em ótima localiza-
ção. R$ 18.000,00 de entrada e R$ 703,00 
mensais
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

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

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

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.
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Dias de negociações de novos contra-
tos e fechamento de projetos. Analise 

bem tudo o que oferecem e escolha o melhor. Não 
fique com raiva sem motivo, lembre-se de que às 
vezes a sua necessidade de controlar tudo o torna 
intolerante. Afaste-se de amizades traiçoeiras e co-
mece a conhecer pessoas melhores. 

Touro 21/4 a 20/5
Você fará pagamentos atrasados 
e atualizará suas contas. Evite tirar 

créditos e compre apenas o necessário. Um amigo 
do passado o procura para pedir uma recomenda-
ção de trabalho. Semana de saudades do que se 
passou e de ficar um pouco pensativo. Você terá 
melancolia. Mantenha sua mente positiva para 
realizar todos os seus planos. 

Gêmeos 21/5 a 20/6
Você corrige problemas do passado. 
Semana de planejamento de viagem 

para o mês de outubro. Dias de muito trabalho e 
de colocar tudo em ordem para não ter problemas 
com os seus chefes. Você pode ser amigo de um 
ex, mas deve fechar círculos para poder seguir em 
frente com novos amores. Tente esclarecer suas 
ideias e problemas com os outros. 

Câncer 21/6 a 22/7
Vai ser uma semana transformadora. 
Evite o drama para ser um vencedor 

agora. Você pensa em mudar de emprego ou co-
meçar seu próprio negócio para ter mais renda. 
Seu ponto fraco será o intestino e tudo relacionado 
a úlceras gástricas; tente ter uma dieta mais saudá-
vel e fazer exercícios. 

Leão 23/7 a 22/8
Vai ser uma semana de renascimen-
tos e sucessos no local de trabalho. 
Dinheiro e sucesso, são bons, mas é 

preciso ser mais responsável com suas despesas. 
Seu ponto fraco são os problemas de infecções 
respiratórias. Mudanças de emprego podem che-
gar. Números da sorte: 7 e 23. Não faça fofocas 
que possam prejudicá-lo; é melhor calar-se e ser 
prudente ao dar conselhos. 

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 muitas pressões no traba-
lho esta semana, tente resolver tudo 

na hora certa e não se desespere. Você deve enten-
der que tudo tem um caminho. Você irá sorrir, pois 
receberá um presente inesperado de alguém muito 
especial. Uma nova posição no trabalho pode ser 
aceita. Dê o seu melhor. 

Escorpião 23/10 a 21/11
A sorte o acompanhará nesta sema-
na nas relações e você fechará ne-

gócios ou se aventurará em novas carreiras. Apro-
veite o sucesso e alcance seus objetivos pessoais. 
Você vai viajar com sua família. Você resolve seus 
problemas de dívida. O orgulho é um problema; 
tente se desculpar com aquela pessoa especial e 
prefira manter uma amizade. 

Sagitário 22/11 a 21/12
Boas energias cercarão seu signo 
esta semana com a chegada de 

dinheiro ou trabalho, então analise bem todas as 
opções e escolha a melhor para começar a semana 
da melhor maneira. Evite mostrar o que tem para 
não atrair inveja. Você dá um passo importante 
para ter algo. Uma gravidez na família traz alegria. 

Capricórnio 22/12 a 21/1
Seu signo tem o espírito de ser um 
líder e guia de quem está ao seu 

redor. Você é muito forte e sua principal carac-
terística é ajudar os outros, mas quando fica com 
raiva coloca tudo a perder, por isso é preciso ter 
paciência em tudo que você fizer. Controle impul-
sos ao decidir. Seu ponto fraco na saúde são as 
costas e os nervos, por isso você deve meditar ou 
se exercitar para se acalmar. 

Aquário 22/1 a 19/2
Você deve evitar ser muito materia-

lista; sonhe e acredite na capacidade de conseguir 
o que deseja. O próprio negócio pode ser tirado 
do papel. Você é muito intenso e apaixonado. A 
fidelidade estará em alta. Seu ponto fraco são os 
ossos e a garganta; você deve cuidar de infecções 
e problemas pulmonares. 

Peixes 20/2 a 20/3
Você estará ocupado esta sema-
na com pendências e pressões de 

trabalho. Seja paciente e os problemas serão re-
solvidos no momento oportuno. Você enfrentará 
uma mudança significativa em sua vida, será um 
novo começo em tudo e é preciso colocar sua 
mente no modo positivo para receber todas as 
boas novas energias. Você vai expor suas ideias e 
propostas no trabalho.

- GASTRONOMIA  -

Sanduíche de Carne Louca

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 
Látex Tech Paint 

R$ 75,00
A vista

R$ 79,00
A prazo 

em até 12x 
nos cartões

INGREDIENTES
• 1 1/2 kg de coxão mole limpo
• 4 colheres (sopa) de azeite
• 2 cebola cortadas em tiras
• 4 dentes de alho picados
• 6 tomates sem pele nem sementes 
picados
• 1 pimentão vermelho sem pele cor-
tado em tiras
• 2 colheres (sopa) de extrato de 
tomate
• 1 maço de salsinha picada
12 pão francês
• sal a gosto
• pimenta-do-reino a gosto 

MODO DE PREPARO 
Corte a carne em tiras grossas no 
sentido da fibra e tempere com sal 
e pimenta.
Em uma panela com um fio de azeite, 
sele-a de todos os lados.
Retire e reserve.
Na mesma panela, adicione mais 
azeite e refogue a cebola e o alho.
Junte o tomate e o pimentão e cozi-
nhe, mexendo, até murchar um pouco.
Adicione o extrato de tomate, mis-
ture bem e volte a carne à panela.
Cubra com água e deixe cozinhar 
em fogo médio até começar a des-
manchar.
Se necessário, acrescente mais água.
Retire do fogo e, com a ajuda de 
um garfo, desfie a carne na própria 
panela.
Misture para incorporá-la ao mo-
lho, salpique com a salsinha e re-
cheie os pães. 

SIGA-NOS NO @jornaloverdadeiro

VerdadeiroO



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

VENDO um caminhão Mercedes 1941, 
ano 91, toco. (19) 9.9635-0914 ou 
9.9785-7727.
Vendo urgente terreno em Mombu-
ca, no Solar do Campo, com área de 
150m². 9.9804-2403.

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



CIDADES SEXTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 202108 Rio das Pedras | Edição 1054

LIQUIDIFICADOR PHILIPS 
WALITTA RI2242 COM JARRA 

INQUEBRÁVEL DE 3 LITROS E 12 
VELOCIDADES - 1200W -  PRETO

R$ 399,00

MÁQUINA DE 
CORTAR CABELO

R$ 118,00

VENTILADOR VENTISOL 
TURBO 30CM

R$ 185,00

PISCINA MOR 1.400 LITROS

R$ 267,00

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

OFERTAS VÁLIDAS DE 24/09 A 30/09

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

Ou enquanto durarem os estoques

R$ 35,00

JOGO DE RAQUETES 
COM 2 PETECAS 

ESTILO BADMINTON

R$ 49,99

JOGO DE COPO 
TOP LINE BUENOS AIRES

R$ 29,99

FRIGIDEIRA 
RAMOS Nº 20

CESTO FECHADO 
JAGUAR 93 LITROS

R$ 73,90
À VISTA

R$ 83,90
A PRAZO

CONJUNTO DE 
PANELA RAMOS 

SIEMPRA 6 PEÇAS
R$ 349,90

R$ 99,90

CAIXA REGISTRADORA 
DM HORA DAS COMPRAS

Lançamento
Disponível nas lojas

Visite nossas páginas

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

(19) 3493.4068 |    99914.0624

0 KM e 
Semi-Novos

Conserto • Manutenção
Reparo

Assistência técnica 
para FOGÃO

(19) 99738.9305
(19) 3493.7588

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


