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A
lguns moradores do 
bairro São Cristóvão 
estão sem água desde 

quinta-feira passada, dia 23 – 
antes mesmo da ampliação do 
racionamento em sistema de 12 
horas com água e 24 horas sem. 
Até às 20 horas de ontem (30) a 
água ainda não tinha chegado 
aos reservatórios residenciais.

Os moradores chegaram 
participar da sessão ordinária 
da Câmara na segunda-feira 
(27) e cobrar providências dos 

vereadores. No mesmo dia se 
reuniram com o prefeito e com 
o superintendente do SAAE 
na captação de água do Bom 
Jesus para cobrar explicações e 
medidas imediatas. Contudo, a 
pressão não surtiu efeito, uma 
vez que as ações planejadas não 
resultaram em água nos re-
servatórios residenciais. Quem 
tem familiar em Piracicaba ou 
em outro bairro de Rio das 
Pedras aproveitou para tomar 
banho e lavar roupa.
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Rio das Pedras

Animais serão abençoados 
no dia de São Francisco

- 2 DE OUTUBRO -

O sertão é aqui
- EDITORIAL -

A estiagem piora a cada dia 
e a falta d’água proporciona 
cenas angustiantes em Rio 
das Pedras. Com várias casas 
sem uma gota de água desde 
quinta-feira (23), o SAAE dis-
ponibilizou um caminhão-pipa 
para abastecer algumas casas 
que têm pessoas acamadas, 
com deficiência ou crianças 
pequenas. Na primeira casa 
– com uma criança autista e 
outras duas pequenas, no Jar-
dim Montagnani, uma confu-
são generalizada se formou. 
Vizinhos brigando e exigindo 
que suas casas também fossem 
abastecidas.

Os trabalhadores do ca-
minhão se sentiram acuados, 
pressionados e tiveram que 
acionar a Guarda Civil Muni-
cipal. A partir daí, escolta para 
o caminhão, que fornecia uma 
água de cor amarelada e cheiro 
forte. Ainda assim, conforme 
ia passando pelas ruas do São 
Cristóvão, filas se formaram 
para encher baldes, panelas 
e qualquer outro tipo de reci-
piente para guardar água, já 
que subir nas caixas d’água 
residenciais estava impossível.

Cenas angustiantes, de 
pessoas desesperadas por 
um pouco de dignidade líquida 
para conseguir ao menos dar 
descarga no banheiro. Ouvir 

histórias de pessoas mais ve-
lhas de que nunca viram tal 
situação, que só piora, só se 
agrava a cada dia.

São 8 dias sem água, en-
trando no nono dia nesta sex-
ta-feira. Pessoas que precisam 
acordar cedo para trabalhar 
montando plantão a porta de 
suas casas à espera de um 
pouco de água. Passando ho-
ras aguardando, deixando até 
mesmo de comemorar aniver-
sário de familiares, sentados na 
calçada por um fio de civismo.

Civismo esse que falta em 
alguns outros pontos da cida-
de que são privilegiados, com 
pessoas ainda lavando calça-
das e veículos com a água da 
mangueira. Esbanjando como 
se os reservatórios estivessem 
cheios, sem qualquer senti-
mento de empatia. Mas, antes 
de julgar, cuidado! É possível 
manter a limpeza das casas 
com inteligência, com água de 
reuso das lavagens de roupas 
sujas, por exemplo.

O momento é delicado, 
exige empenho e inteligên-
cia para buscar alternativas. 
Os rio-pedrenses que acha-
vam que falta d’água assim só 
acontecia no Sertão nordestino 
estavam muito enganados. O 
Sertão é bem aqui, subindo o 
São Cristóvão.

99794.3696 - Bruno

ANUNCIE SEU IMÓVEL CONOSCO

corretorimobiliário.mazziniCORRETOR IMOBILIÁRIO
CRECI 211565-F

üRua Romano Coury, 565, com 2 vagas, sala, cozinha, 1 banheiro, 2 quartos, ampla cozinha com armário, 
quintal com área coberta. 
üRua Rafael Vítor Poncio, 375, São Cristóvão II, com 2 vagas, 2 quartos (1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, 
amplo quintal. 
üRua Antônio Arzola Sobrinho, 65, São Cristóvão, com 2 vagas, 3 quartos, sala de jantar, sala de tv, cozinha, 
lavanderia, quintal. 
üRua José Mazine, 20, Vila kennedy, com 2 vagas, 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, quintal. 
üCasa no Condomínio San Marino - 3 quartos, 1 suíte, 3 banheiros, cozinha americana, área gourmet com 
churrasqueira, 2 vagas 
 üRua Antônio Arzola Sobrinho,840, São Cristóvão,3 quartos,1 suíte,3 banheiros, Armários embutidos, Sala,  
2 cozinhas, amplo quintal, 4 vagas. 
üApartamento no Ed Itália - centro, 3 quartos todos com ar condicionado, 3 banheiros todos com box, armários 
embutidos, 1 vaga
üLote no Condomínio Vivendas de Java - 360 mts 
üLote no Condomínio Quinta do Engenho 
üLote no Condomínio San Marino - 300 mts 
üLote no Centro - Rua Tiradentes 270 mts 
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
üTerreno no Santa Maria III, 300 mts ( documentação em ordem)

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

O dia de São Francisco 
de Assis é celebrado no 
próximo sábado (2). Para 

marcar a data, Padre Anselmo 
fará a bênção dos animais de 
estimação junto a Capela São 
Francisco – Avenida Prefeito Do-
nato Marino, 265, Cambará.

A ação é realizada em parce-
ria com protetores independen-
tes de animais de Rio das Pedras. 
Além de abençoar o animalzi-
nho, que for à Capela das 9 às 11 
horas poderá ajudar aos animais 
de rua doando ração que será 
destinada a cães e gatos de rua.

A benção será dada em sis-
tema Drive-Thru, mas a pessoa 
pode levar seu animalzinho de 
carro ou à pé que será atendido 
da mesma forma. E, para quem 
quiser fazer a doação, a Agrope-
cuária do Mathias oferecerá des-
conto de 20%.

Santo - São Francisco de As-
sis (1182-1226) foi um religioso 
italiano, fundador da Ordem dos 
Franciscanos. Foi canonizado 
pelo papa Gregório IX, dois anos 
depois de sua morte. É conheci-
do como o protetor dos animais.
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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

VerdadeiroO
Anuncie

99825.0105
Siga
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Pista Hot Wheels 
Ataque de Cobra

R$ 240,00

Ventilador 
Britânia 30cm 
BVT30 Turbo

R$ 139,00

Boneca Doll 
With Love

R$ 135,00

Ventilador 
Britânia 40cm 

BVT4000

R$ 198,00

Umidificador 
Britânia 

BUD06BI 

R$ 229,00
Caminhão Pollux 

Speedy Vegas 
Acton Silmar

R$ 52,00

Boneca Brincando 
com Frases

R$ 65,00

Boneca Cheirinho 
de Bebê

R$ 55,00

Barbie Dia de Pet 
ou Barbie Nadadora R$ 169,00

CADA

Barbie Chef de 
Cozinha Cotiplás R$ 124,00
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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.

19 3493.2244 @etecdrjosecoury
etecdrjosecoury

Moradores do São Cristóvão completam 8 dias sem água
- SECA -

A falta de água em Rio 
das Pedras está cada 
vez mais crítica. Al-

guns moradores do bairro 
São Cristóvão estão sem 
água desde quinta-feira pas-
sada, dia 23 – antes mesmo 
da ampliação do raciona-
mento em sistema de 12 
horas com água e 24 horas 
sem. Até às 20 horas de on-
tem (30) a água ainda não 
tinha chegado aos reserva-
tórios residenciais.

Os moradores chegaram 
participar da sessão ordi-
nária da Câmara na segun-
da-feira (27) e cobrar pro-
vidências dos vereadores. 
Depois de muita conversa e 
explicações, os parlamenta-
res se mostraram favoráveis 
às reivindicações para me-
lhorias no sistema de abas-
tecimento de água. Mas, 
como cabe ao Executivo co-
locar em prática as melho-
rias, cobraram a presença 
do prefeito Marcos Buzeto 
no plenário. Depois de mui-
to tempo aguardando, rece-
beram a notícia de que o al-
caide estaria indo à captação 
de água do Bom Jesus junto 
com o superintendente do 
SAAE, Emerson Vieira.

Na captação, questiona-
ram o Executivo quais solu-
ções poderiam solucionar a 
questão. Entre os assuntos 
discutidos estiveram a con-
cessão da autarquia para 
empresa privada ou estatal, 
perfuração de poços arte-
sianos e abastecimento por 
meio de caminhão-pipa.

As ações imediatas, po-

rém, que foram abastecer a 
caixa baixa (reservatório de 
800 mil litros) e pressurizar 
a rede na rua Gerônimo Er-
nesto Barrichelo, próximo 
ao Hotel Elite, não surtiram 
o efeito esperado. Durante a 
quarta-feira (29) a água até 
chegou em alguns registros 
residenciais, mas sem força 
para subir nas caixas d’água.

“Na segunda-feira pas-
sou um caminhão enchen-
do baldes e tambores com 
uma água suja, fedida, que 
mal dava para usar para dar 
descarga no vaso sanitário. 
Na quarta a água chegou 
no tanque de lavar roupas, 
mas só consegui encher al-
guns poucos baldes. A água 
não chegou no meu reserva-
tório, que está seco há oito 
dias”, relatou Adriana Paris 
Defavari, que mora na rua 
Pedro Cezarin.

Uma das medidas toma-
das durante a semana foi a 
disponibilização de um ca-
minhão-pipa para abaste-
cer algumas casas durante 
a madrugada. Diversos mo-
radores ficaram de plantão 
aguardando a chance de 
encher os baldes que fos-
sem possíveis. “Depois que 
surgiu a história de que o 
caminhão passaria de ma-
drugada, eu não tenho nem 
dormido direito esperando 
o caminhão passar”, com-
pletou Adriana, que precisa 
ir com a família à Piracicaba 
para tomar banho e lavar 
roupas na casa da sogra. 
Para conseguir cozinhar e 
fazem o básico, seu marido 

enche três galões de água a 
cada dois dias na torneira de 
seu local de trabalho.

A professora Gisele Gar-
cia Simões comprou um 
tambor de 250 litros para 
tentar encher no chão, mas a 
água não enche o recipiente. 
“A água não sobe na caixa. O 
estranho é que a água chega 
em um quarteirão antes do 
meu, mas aqui não. Na quar-
ta-feira veio um fio de água 
no registro, mas não sobe. 
Vou ter que colocar um de-
pósito de água na garagem 
com uma bomba para ten-
tar jogar a água para a caixa 
d’água de casa”, explicou.

Ações do SAAE – De acor-
do com a Prefeitura, a au-
tarquia instalou tubulação 
para captar água de repre-
sas distantes, além de utili-
zar os caminhões pipas para 
encher reservatórios dos 
bairros, pressurizar a rede 
e abastecer direto as casas. 
Em vídeos publicados nas 
redes sociais dos responsá-
veis pelo abastecimento, é 
possível observar superin-
tendente do SAAE e prefeito 
em locais onde estaria sub-
mersos. 

Ainda de acordo com o 
Executivo, nesta sexta-feira 
terá início a perfuração de 
um poço artesiano junto a 
caixa baixa do São Cristó-
vão. O poço perfurado pró-
ximo a rotatória da bandeira 
na Avenida Elias Candido 
Ayres aguarda a chegada da 
bomba para que a água co-
mece a ser utilizada. 
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Vontade de dar ordens em todo 
mundo, né, minha filha? Contro-

le seu lado mandão pra não tretar no servi-
ço nem com quem gosta. Se está na pista, 
não faltará audácia pra chegar chegando 
no crush. Tudo indica que vai se amarrar em 
dois palitos

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  -

Filé de Frango Tropical

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 
CAIXA FORTLEV

INGREDIENTES
•1/2 Kg de filé de frango cortado em 
tirinhas
•200 g de arroz cozido
•1/2 abacaxi picado
•8 cerejas
•1 caixinha de creme de leite
•200 ml de água
•1 tablete e caldo de galinha
•50 g de queijo ralado
•1 cebola picada
•100 g de margarina
•1 colher de sopa de curry
•suco de 1 limão
•sal e pimenta a gosto

SIGA-NOS NO @jornaloverdadeiro

VerdadeiroO

500 LITROS
R$ 260,00 à vista 
ou R$ 300,00 em 
até 12x nos cartões

1000 LITROS
R$ 420,00 à vista 
ou R$ 500,00 em 
até 12x nos cartões

VENHA CONFERIR!

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

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

Tempere o frango com sal, limão e 
pimenta.
Numa frigideira grande ou panela 
coloque a margarina e a cebola para 
refogar com o frango, junte a água e 
o tablete de caldo de galinha e deixe 
cozinhar.

Acrescente o creme de leite, o curry 
e o arroz e deixe reduzir.
Coloque o abacaxi e as cerejas cor-
tadas em dois.
Ponha tudo em um refratário polvi-
lhe com queijo ralado e leve ao for-
no para gratinar.



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.

Vendo caminhão 1941 toco, ano 91. 
(19) 99635-0914 ou 99785-7727

Aluga-se casa com dois quartos, en-
trada independente e garagem no Bom 
Jardim. (19) 3458-1188
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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

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

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
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

19 99761.8006
luisaugusto@enrisa.com.br

•Projetos estruturais em 
concreto armado, protendido 
e alvenaria estrutural

•Consultoria Estrutural

•Muros de arrimo

•Bases para equipamentos

•Reservatórios

CREA-SP 5063210510

VerdadeiroO Anuncie 99825.0105 overdadeiro.com.brSiga
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BARRACA DM TOYS + 
100 BOLINHAS

R$ 139,90

R. Prudente de Morais, n.° 401, Centro - 3493-1427  |  R. Lúcia Keller Segato, n.° 28, Bela Vista - 3493.3112
Acesse: www.lojasnacionalpresentes.com.br |     (19) 99646-1602

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 12 DE OUTUBRO
Ou enquanto durarem os estoques

R$ 39,99

CAMINHÃO TCHUCO BABY

R$ 39,90

CARRO POLÍCIA DE 
CONTROLE DM TOYS

Lançamento
Disponível nas lojas

PATINETE COM LUZES

R$ 139,90
CADA

R$ 58,00

CARREGADEIRA 
ADIJOMAR

R$ 25,00

CAIU PERDEUR$ 19,99

BONECA 
TUCA

R$ 29,90PISTA LOOPING 
SAMBA TOYS

HORÁRIO ESPECIAL  
DIAS DAS CRIANÇAS:

Sábado 9/10 - 8h30 às 18h00
Domingo 10/10 - 9h às 13h  

ATRAÇÃO ESPECIAL ELSA DA FROZEN 
Segunda 11/10 - 8h30 às 20h00

ABERTURA DE NOVOS CREDIÁRIOS ATÉ 08/10
(CPF, RG, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E HOLERITE)

TODOS OS BRINQUEDOS EM ATÉ 
10X SEM JUROS NO CARTÃO!!!

Conveniado Sicoob ganha 5% de desconto em até 12x

Futebol amador volta a ter partidas 
oficiais com a Superliga Desportiva

- NO CAMPÃO –

O Estádio Municipal 
Massud Coury voltou 
a ver realizada uma 

partida de futebol amador após 
quase 2 anos. As competições 
tinham sido suspensas devi-
do a pandemia pelo Covid-19. 
A competição que reestreou o 
gramado foi a Superliga Des-
portiva, presidida pelo rio-pe-
drense Matheus Nocete.

Seguindo o protocolo es-
tabelecido, as partidas foram 
realizadas sem a presença do 
público, com aferição de tem-
peratura e disponibilização de 
álcool em gel para quem esteve 
envolvido nos jogos.

Pela Série Prata, a equipe da 
Serra enfrentou o Galaxy Lyon 
e empatou em 1 a 1. Já o Riope-
drense enfrentou o time do San-
ta Rosa e também ficou no em-
pate por um gol.

Em outra rodada, o Riope-

drense não saiu do zero contra 
o Jaraguá, na casa do adversá-
rio, enquanto que no campo 
do Novo Horizonte a equipe do 
União Sports também ficou no 
empate sem gols contra o time 
da casa.

Na próxima rodada, que 
será realizada no domingo (3), 
o Campão irá receber os jogos 
entre União Sports e Santa Rosa 
(às 8h10) e entre Riopedrense e 
Alkaeda (às 10h10). Já no cam-

po do Jaraguá, em Piracicaba, 
a equipe da Serra enfrentará os 
Galácticos às 10h10. A presença 
de público segue proibida, com 
a previsão para liberação parcial 
a partir do dia 4 de outubro. 

O jogo entre Riopedrense e 
Alkaeda será transmitido pelas 
redes sociais do clube, enquanto 
que a partida da Serra terá trans-
missão ao vivo pelo Portal Nova 
15, parceiro oficial da Superliga 
Desportiva.


