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SAAE irá multar em R$ 500 
quem desperdiçar água

- PROJETO APROVADO -

Rua Osório Martins, nº 602, Bom Jesus, Rio das Pedras

TUDO PARA SUA REFORMA OU CONSTRUÇÃO!

)19 3493-2633
beto_locacoes@hotmail.com
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Serra de Bancada

Compressor
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19 97406-3154

E
m regime de urgência, o 
prefeito Marcos Buzetto en-
caminhou à Câmara Projeto 

de Lei que proíbe o uso irracional, 
bem como o desperdício de água 
tratada advinda do sistema públi-
co ou de fontes privadas em Rio 
das Pedras. Com três emendas, a 
redação foi aprovada por unani-
midade entre os vereadores em 
sessão extraordinária realizada 
na quarta-feira (6). O objetivo da 
lei é constatar a ocorrência de 
desperdício de água, coibindo o 
uso exagerado de água.

Entre as ações estabelecidas 
como desperdício estão a prática 
de lavar calçadas com manguei-
ra, molhar ruas continuamen-
te e lavar veículos com o uso 
contínuo de água.

Em caso de infração, a pessoa 
primeiro será advertida por es-
crito. Em caso de reincidência, a 
multa é de R$ 500, valor que será 
dobrado no caso de nova infração. 
Também serão multados os contri-
buintes que provocarem danos à 
rede pública de água, como a in-
stalação de ligações diretas (gatos).

Alugue seus 
equipamentos aqui e 

concorra ao sorteio de um 
Kit Churrasco no dia 22/10

Os cidadãos poderão denunciar o desperdício por meio dos serviços de Ouvidoria do Poder Executivo
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Rio das Pedras

Estado anuncia poço e reservatório 
de água para Rio das Pedras

- PARA ABRIL DE 2022 -

Se não aprende pelo 
amor, vai pela dor

- EDITORIAL -

Tem um ditado que diz: “se 
não pelo amor, vai pela dor”. 
Esse é uma forma de dizer que, 
quando a tentativa de conven-
cimento não ocorre na base 
da conversa e conscientiza-
ção, tem que doer algo para a 
pessoa entender. Essa prática 
geralmente acontece quando 
são esgotadas as tentativas de 
ensinar ou mostrar algo, mas, 
cansado de brigar, a alternativa 
é mexer onde dói.

Em Rio das Pedras, a falta 
d’água é mais do que evidente. 
Os reservatórios estão secos e 
o assunto é discutido exausti-
vamente. Bairros chegam a 
ficar dez dias sem encher suas 
caixas d’água. O desespero é 
tremendo, algo impensável nos 
dias atuais. Não ter água para 
tomar banho, dar descarga e 
nem cozinhar.

Pessoas estão passando 
por isso com a necessidade 
de cuidar de crianças de colo, 
idosos, deficientes. E, ainda 
assim, a empatia passa longe. 
Para alguns é difícil se colocar 
no lugar do outro.

Alguns bairros, pela loca-
lização geográfica, são be-
neficiados por receber água 
primeiro. Em alguns casos che-
gam a recebem água até mes-

mo durante o período em que 
o fornecimento estaria inter-
rompido. Ao invés de manter 
a economia e o consumo cons-
ciente, alguns poucos insistem 
em lavar calçadas, carros e até 
mesmo molhar o meio da rua. 

Imagine a indignação de 
quem está há mais de uma 
semana sem água passar na 
frente uma casa com um ca-
marada de mangueira na mão, 
esbanjando água. A ostentação 
de hoje em Rio das Pedras é ter 
água na torneira.

Se todo o estado de cala-
midade não foi suficiente para 
conscientizar a pessoa, então a 
alternativa que resta é aplicar 
multa. Contudo, não é para 
que se crie uma indústria de 
multas, é preciso atenção e 
critérios. É preciso cuidado 
antes de apontar dedos. Não 
pense que o fato de uma pes-
soa estar lavando a calçada 
ou quintal quer dizer que ela 
não ter responsabilidade. Pelo 
contrário, pode estar usando 
água proveniente da lavagem 
de roupas, por exemplo.

O momento pede calma e, 
principalmente, respeito. Sa-
ber que o seu direito termina 
quando começa o do próximo. 
Consciência acima de tudo.

O Governador João Doria 
apresentou nesta quinta-
-feira (7) o programa Água 

É Vida para reforçar a segurança 
hídrica e beneficiar mais de 2,1 
milhões de pessoas em todas as 
regiões de São Paulo. Para Rio das 
Pedras foi anunciada a perfuração 
de um poço tubular profundo e a 
construção de um reservatório de 
água com capacidade para 200 
mil litros. Contudo, as obras estão 
previstas para serem realizadas 
apenas em abril de 2022. O prefei-
to Marcos Buzetto, o superinten-
dente do SAAE, Emerson Vieira, 
e o presidente da Câmara, Edison 
Marconato, estiveram presentes 
no Palácio dos Bandeirantes para 
o evento de lançamento.

Ao todo, o Estado vai investir 
R$ 400 milhões em ações como 
perfuração de poços profundos 
em 120 cidades e revitalização de 
3 mil quilômetros de rios ao longo 
de 260 municípios. “O Governo de 
São Paulo soluciona problemas 
do presente e planeja soluções 
para o futuro em todas as áreas, e 
o meio ambiente é uma das prin-
cipais”, afirmou Doria. “Temos 
que proteger as bacias, águas 
subterrâneas e os rios. Aqui não 
há conflito entre meio ambiente 
e agronegócio, estabelecemos 
diálogo e construção de propos-
tas. O programa ‘Água É Vida’ é 
um exemplo disso”, reforçou o 
Governador.

O Estado também vai finan-
ciar projetos para preservação 
de mananciais de abastecimento 
e novos serviços de saneamento. 
Coordenado pela Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente, 
o Água é Vida está dividido em 
quatro eixos principais: “Águas 
Subterrâneas”, “Rios Vivos”, “Bar-
ramentos” e “Cooperação Técnica 
com a Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento”.

No eixo Águas Subterrâneas, o 
Estado vai investir R$ 141 milhões 
para perfurar 138 poços tubula-
res em 120 municípios que não 
são atendidos pela Sabesp. Os 
locais já foram mapeados pelo 
Daee (Departamento de Águas e 
Energia Elétrica) e também vão 
receber reservatórios de 200 mil 
litros, com entregas previstas 
para o primeiro semestre de 2022.

O Estado também planeja a 
construção de duas barragens 
na região da Bacia do PCJ (Co-

O PRESENTE DO DIA DAS CRIANÇAS ESTÁ AQUI!
NOVIDADES COM PREÇOS BAIXOS!!!

 Rua Prudente de Moraes, 119-B, Centro       
(19) 98169.4157      @Chinnapresentes

Brinquedos em até 10x sem juros no cartão

mitê das Bacias Hidrográficas 
dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí), com previsão de inves-
timentos de aproximadamente 
R$ 150 milhões.

Já a parceria entre as Secreta-
rias de Infraestrutura e Meio Am-
biente e de Agricultura e Abas-
tecimento prevê a elaboração de 
uma resolução técnica conjunta 
para simplificar procedimentos 
do agronegócio e, simultanea-
mente, garantir proteção hídrica 
e ambiental no campo.

“Não podemos simplesmente 
ficar de braços cruzados e espe-
rar apenas emergências e tomar 
medidas paliativas e corretivas”, 
afirmou o Secretário de Infraes-
trutura e Meio Ambiente Marco 
Penido. “São Paulo está e estará 
preparado para enfrentar eventos 
extremos e para que possamos 
deixar às futuras gerações um 
estado e um país muito melhores, 
um país sustentável.”

O Governador João Doria apresentou o programa “Água É Vida”
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T-Rex Dino World 
Kids Cotiplás

R$ 97,60

Carrinho SLM 
Fricção Silmar

R$ 29,00

Barbie a 
partir de

R$ 31,50

Hot Wheels Fast & 
Furious Spy Racers

R$ 189,00

Tyrannosaurus Rex 
Dino World Cotiplás

R$ 103,00

Mini Cozinha Play 
Time Cotiplás

R$ 177,50

Carrinho de 
controle remoto

R$ 65,60Boneca 
Frutinhas 
Cotiplás

R$ 27,90Carrinho com 
Atividades Play 

Time Cotiplá
R$ 50,40

Boneca Charmosa 
Salão de Beleza 

Cotiplás

R$ 195,80

PREÇOS À VISTA

Rio das Pedras decreta Estado de Calamidade Pública
- CRISE HÍDRICA -

A Prefeitura de Rio das Pe-
dras decretou, na última 
sexta-feira (1º), Estado de 

Calamidade Pública em virtude 
da forte estiagem que afeta a re-
gião. Dependente de captação de 
água superficial, os reservatórios 
que abastecem ao município estão 
quase secos, com o SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) fa-
zendo a transposição de água em 
reservatórios mais distantes, como 
na Fazenda Monte Belo.

Com o decreto, o Executivo está 
autorizado a abrir mão da legisla-
ção vigente para agilizar a execução 
de melhorias que reduzam os da-
nos causados pela falta de chuvas, 
como por exemplo a dispensa de 
licitação para contratação de ser-
viços e equipamentos. Ao SAAE, 
fica permitida a adoção de medidas 
que visem reduzir o uso e eliminar 
o desperdício de água, amenizar os 
riscos de desabastecimento, além 
de estimular a redução do uso de 
água junto aos consumidores.

Entre as medidas previstas 

e autorizadas estão requisitar o 
uso de reservatórios particulares e 
confiscar temporariamente minas 
d’água para reforçar o abaste-
cimento. Durante o período do 
decreto – que tem prazo de 90 dias, 
podendo ser prorrogado por mais 
90 – SAAE e Prefeitura deverão 
manter campanhas informativas, 
orientadoras e educacionais sobre 
o uso racional da água potável.

De acordo com nota oficial 
da Prefeitura, o decreto facilita 
ações como a contratação de 
empresas que possam ajudar no 
fornecimento de água, comprar 
equipamentos para transportar, 
armazenar, tratar e distribuir a 
água de forma mais eficiente. “Per-
mite também que o SAAE use 
de reservatórios, minas d´água, 
nascentes que se encontram den-
tro de propriedades particulares 
como reforço ao abastecimento da 
cidade. Poder fiscalizar o mau uso 
e o desperdício de água.”

Ações recentes – O SAAE 

iniciou nesta quarta-feira (6) a 
transposição de água em um re-
servatório existente entre o poço 
artesiano do Viegas e o bairro Luiz 
Massud Coury. A autarquia espe-
ra puxar cerca de 300 mil litros de 
água por dia. Para a transposição, 
mais uma vez a Prefeitura instalou 
sistema de tubulação para fazer 
o trajeto da captação.

Mais uma ampliação do ra-
cionamento – Na segunda-feira 
(4), o SAAE anunciou mais uma 
ampliação no período de racio-
namento de água. Dessa vez o 
fornecimento de água passou a 
ser durante 12 horas, com inter-
rupção de 36 horas. Assim, a água 
foi distribuída até às 6 horas de 
segunda-feira (4), na madrugada 
de quarta-feira (6) e sexta-feira 
(8). O próximo fornecimento será 
entre às 18 horas de sábado (9) e 
6 horas de domingo (10).

Mesmo com a alteração do 
racionamento, algumas casas 
do São Cristóvão voltaram a fi-

car sem água, uma vez que não 
foram abastecidas na madru-
gada de quarta. “Nesta quarta e 
quinta-feira um caminhão esteve 
pressurizando a rede. Enquanto 
isso, desde que terminou o for-

necimento na terça-feira, estamos 
correndo para conseguir no míni-
mo 12 milhões de litros de água 
bruta para tratarmos e colocar na 
rede após às 18 horas”, explicou o 
prefeito Marcos Buzetto.

O SAAE anunciou mais uma ampliação no período de racionamento de água
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Desperdício de água tratada terá multa de R$ 500
- PROJETO APROVADO -

Lançamento
Disponível nas lojas

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.

O prefeito Marcos Bu-
zetto encaminhou para 
a Câmara Projeto de 

Lei que proíbe o uso irracio-
nal, bem como o desperdício 
de água tratada advinda do 
sistema público ou de fontes 
privadas em Rio das Pedras. 
Com três emendas, a redação 
foi aprovada por unanimidade 
entre os vereadores em ses-
são extraordinária realizada na 
quarta-feira (6). O objetivo da 
lei é constatar a ocorrência de 
desperdício de água, coibindo 
o uso exagerado de água.

Para regulamentar o des-
perdício é entendido como a 
prática de lavar calçadas com 
o uso contínuo de água utili-
zando mangueira, molhar ruas 
continuamente, manter tornei-
ras, canos, conexões, válvulas, 
caixas d’água, reservatórios, 
tubos ou mangueiras eliminan-
do água de forma continuada, 
lavar veículos automotores com 
o uso contínuo de água, utili-
zando-se de mangueira ininter-
ruptamente sem o auxílio de um 
recipiente d’água – exceto para 
os casos de lava-jatos que po-
derão possuir sistema visando 
à redução do consumo de água 
ou a reutilização desta.

As exceções para esses ca-
sos são a execução de obras de 
calçamentos ou passeios públi-
cos, lavagens de veículos atra-
vés de produtos específicos 
de lavagem a seco, lavagem 
de calçadas, quintais, pátios, 
varandas, telhados, paredes, 
vidraças e calhas, desde que, 
através de utilização de água 
de reuso, devidamente com-
provada.

Embora o texto proposto 
pelo Executivo previa a apli-
cação de multa direta, os verea-
dores incluíram que o infrator 
primeiro será advertido por 
escrito. Em caso de reincidên-
cia, a multa é de R$ 500, valor 
que será dobrado no caso de 
nova infração. Também serão 
multados os contribuintes que 
provocarem danos à rede públi-
ca de água, como a instalação 
de ligações diretas (gatos).

A fiscalização, com poderes 

de polícia, será feita por servi-
dores do SAAE. Os cidadãos 
poderão denunciar o desper-
dício por meio dos serviços de 
Ouvidoria do Poder Executivo, 
visando a apuração dos fatos 
denunciados, desde que devi-
damente comprovados.

O projeto aprovado tam-
bém autoriza a requisição 
pelo SAAE de recursos hídri-
cos particulares e imóveis que 
possuam em seus limites lagos, 
nascentes e outras formações 
aquíferas onde possa ser feita 
a captação de água a fim de 
atender as necessidades do 
município.

Por fim, a redação institui a 
formação da Comissão de Ges-
tão de Crise de Abastecimen-
to Hídrico de Rio das Pedras, 
composta por representantes 
das secretarias de Governo e 
Meio Ambiente, Procuradoria 
Jurídica, SAAE e Câmara de 
Vereadores, nomeada por de-

creto pelo prefeito, que tam-
bém designará o presidente e 
secretário.

Na justificativa apresenta-
da, o prefeito Marcos Buzetto 
afirma que o objetivo é tratar 

sobre o desperdício de água 
potável no período de estiagem 
e requisição administrativa de 
recursos hídricos, diante do 
desabastecimento de água na 
cidade, causado pela falta de 

chuvas, insuficientes para o 
abastecimento da cidade, bem 
como da necessidade de convo-
car a população para colaborar 
com medidas de contenção do 
consumo de água tratada.

Os cidadãos poderão denunciar o desperdício por meio dos serviços de Ouvidoria do Poder Executivo
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INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

ACADEMIA BEM FIT:
O SACRIFÍCIO DE HOJE É 
A VITÓRIA DE AMANHÃ

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

Anuncie

99825.0105
Siga

VerdadeiroO

CIDADES

Feriadão promete 
ser de chuva e frio

- PREVISÃO DO TEMPO -

O feriado prolongado do 
dia 12 de outubro será 
marcado por chuvas e 

baixas temperaturas em Rio das 
Pedras e região. Com a pas-
sagem de uma frente fria e a 
circulação dos ventos associada 
a um sistema de baixa pres-
são atmosférica no Paraguai, 
muitas áreas de instabilidade 
irão se formar pelo Brasil. Há 
risco de chuva forte e volumosa 
especialmente em partes do 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

A passagem de uma frente 
fria nos próximos dias e a cir-
culação de ventos também irão 
contribuir para um feriado de 
tempo úmido e chuvoso. De 
acordo com o Clima Tempo, 
a sexta-feira (8) rio-pedrense 
terá máxima de 28ºC e mínima 
de 17ºC, com 90% de probabi-
lidade de chuva com apenas 
5mm.. No sábado (9), a máxima 
diminui 2ºC e a probabilidade 
de chover 15mm é de 67%. A 
temperatura máxima cai mais 

2ºC no domingo (10) e o volu-
me de chuva pode chegar a 
35mm, com 90% de chance de 
precipitação. Na segunda-feira 
(11) a máxima será de 26ºC e a 
mínima de 17ºC, com 90% de 
chance de chover 25mm. No 
feriado, dia 12 de Outubro, a 
temperatura varia entre 18ºC 
e 28ºC, com 80% de chance de 
chover apenas 5mm.

Litoral – Entre sexta (8) e ter-
ça-feira (12), os ventos úmidos 
que sopram do mar contra a 
costa e áreas de instabilidade 
no alto da atmosfera, favorecem 
a formação de nuvens carrega-
das e pancadas de chuva em 
todo o estado de São Paulo, 
que acontecem com moderada 
a forte intensidade, a qualquer 
hora do dia.

São esperados quase 100mm 
de chuva no litoral. O dia ficará 
bem fechado nas praias, com 
chuva a qualquer momento e 
temperatura máxima que mal 

ultrapassa os 20°C à tarde. 
Os ”piores dias” em relação 
à chuva serão domingo (10) e 
segunda-feira (11), períodos em 
que a chuva acontece desde a 
madrugada até o final da tarde 
e noite, intercalada com mo-
mentos de céu encoberto, e as 
temperaturas ficam amenas.

O tempo só começa a melho-
rar na terça-feira (12), o sol aos 
poucos aparece de forma mais 
evidente, e a chuva fica con-
centrada no período da tarde 
sobre a maior parte do estado.

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
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Clube de Campo
de Rio das Pedras

O Clube estará aberto todos os 
dias deste feriado prolongado, 

fechando somente na 
quarta-feira para manutenção

AVISO

CASAS 
•Luiz Massud Conj - abrigo 3 carros - 
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 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
•Raul Coury - 12x30m, ótima localiza-
ção - R$ 150 mil. 
•Borsato - compra e venda de lotes. 
•Loteamento Boa Vista - lotes de 
12x25m. Garanta o seu, faça o 
cadastro aqui!
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

Festas aos finais de semana nos 
bairros celebram mês das crianças

- BAIRRO FELIZ -

O mês de outubro é 
marcado pelo Dia das 
Crianças, no dia 12 de 

outubro. Para marcar a data, 
a Prefeitura de Rio das Pe-
dras criou o programa Bairro 
Feliz. Os primeiros eventos 
ocorreram nos bairros Nosso 
Teto (sábado, 2) e Sem Terra 
(domingo, 3), com brinquedos 
infláveis e pula pula, pintura 
facial, distribuição de pipoca, 
algodão doce e refrigerante.

A proposta é realizar ativi-
dades aos finais de semana du-
rante o mês, sempre no horário 
das 9 às 13 horas. No sábado (9) 
a festa acontecerá no Centro, 
em frente a Igreja Matriz, com 
apoio da Acirp (Associação Co-
mercial e Industrial). No dia 16 
o projeto acontecerá no Luiz 
Massud Coury e no Pombal no 
dia seguinte. Já no último final 
de semana do mês, o evento 
será realizado no Bom Jardim 
e no Poliesportivo no sábado 
e domingo, respectivamente.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a proposta é realizar festas 
menores em bairros diferen-

CIDADES

tes, reunindo crianças de uma 
mesma escola que já convivem 
diariamente nas aulas para evi-
tar aglomeração. Nas entradas 

dos eventos foi disponibilizado 
álcool gel para todos e a reco-
mendação constante do uso de 
máscaras. 
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Telefone: (19) 3447-7500 | E-mail de contato: botam@botam.com.br

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

   (19) 99793.0628

BOTAM2
ANOS5

Corte e Conformação de Metais
Telhas Metálicas

TELHAS

TERMOACÚSTICAS

MAIS CONFORTO
NOS DIAS
QUENTES

Cetesb investiga mortandade de peixes 
em lagoa de distrito em Piracicaba

- EM TANQUINHO -

V
ários peixes foram 
encontrados mortos 
em uma lagoa no 

distrito de Tanquinho, em 
Piracicaba, na manhã desta 
quinta-feira (7). A Compa-
nhia Ambiental do Estado 
de São Paulo (Cetesb) inves-
tiga o caso. A lagoa, que fica 
na zona rural do município, 
pertence a uma usina. Ima-
gens mostram a lagoa pra-
ticamente vazia e dezenas 
de peixes mortos na água. 
Ainda não é possível calcu-
lar a quantidade de animais 
mortos. Um funcionário do 
Serviço Municipal de Água 
e Esgoto (Semae) esteve no 
local após uma denúncia de 
um morador, que disse que 

a usina abriu a comporta do 
tanque que ”puxou” a água 
da lagoa.

”Dessa abertura [do tan-
que], morreram milhares de 
peixes e também baixou [o 
nível] do tanque dessa usina 
em mais de cinco metros. Só 
que o tanque tem dezenas de 
metros de comprimento, en-
tão o volume de água que saiu 
daqui foi muito grande”, ex-
plica José Carlos Magazine.

“Agora o que chama a 
atenção, da pessoa que fez 
isso, é a falta de consciência 
com o meio ambiente, prin-
cipalmente no momento de 
crise hídrica que nós esta-
mos passando”, completou. 
Moradores do distrito afir-

mam que não é a primeira 
vez em que há mortandade 
de peixes no local, e que nos 
últimos dias, vários animais 
têm aparecido mortos na 
água. 

Órgãos ambientais inves-
tigam caso – Uma equipe 
da Cetesb esteve no local e 
colheu material para fazer 
análise da água e investigar 
a causa da mortandade. A 
companhia informou que 
técnicos estão em vistoria 
na área e, posteriormente, 
se posicionarão sobre a ins-
peção. A Polícia Ambiental 
também esteve no local, mas 
ainda não se posicionou so-
bre a vistoria.
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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)

Visite nossas páginas

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

(19) 3493.4068 |    99914.0624

0 KM e 
Semi-Novos

Empresa anuncia 
investimento de R$ 900 

milhões e abre vagas 
de emprego

- EM PIRACICABA -

A CJ Brasil anunciou 
a expansão da fá-
brica de Piracicaba 

com investimento de US$ 
136 milhões, que equivale 
a aproximadamente R$ 900 
milhões. Com isso, a em-
presa deve gerar 553 postos 
de trabalho diretos e 350 
indiretos até 2026.

As obras de terraplana-
gem do novo espaço fabril 
começam em novembro, já 
gerando parte das vagas. 
A unidade em Piracicaba 
produz, desde 2007, um 
aminoácido voltado para a 
nutrição animal (suínos e 

frangos), chamado lisina.
Segundo o prefeito Lu-

ciano Almeida (DEM), que 
participou do evento de 
anúncio da expansão, o in-
vestimento da CJ Brasil é o 
maior já realizado em Piraci-
caba nos últimos nove anos. 
A unidade da CJ construída 
em Piracicaba em 2007 é a 
primeira fora da Ásia.

De acordo com a CJ Bra-
sil, a previsão de contrata-
ção para a maior parte das 
vagas anunciadas é até o 
final do segundo trimestre 
de 2022. Assim, os funcioná-
rios que serão contratados 

para a área de produção já 
começam a ser treinados.

Como se candidatar – 
Atualmente são 25 vagas 
disponíveis para os setores: 
engenharia, fiscal, contábil, 
compras e financeiro. Para 
se candidatar, o interessado 
deve enviar o currículo por 
e-mail: talentos@cj.net.

A recomendação é que 
o trabalhador coloque no 
campo ”assunto” do e-mail 
a área pretendida ou a área 
de formação. Será feita uma 
triagem dos currículos re-
cebidos.

Segundo a empresa, até 
novembro as vagas para 
a área de construção civil 
devem ser abertas, para o 
início das obras.

Obras – As obras de terra-
planagem da expansão têm 
início no mês de novembro, 
com prazo de conclusão pre-
visto para o primeiro tri-
mestre de 2023. Nesta fase 
a empresa deve gerar 350 
postos de trabalho ligados 
à área da construção civil.

A unidade de Piracicaba 
está localizada numa área to-
tal de 99 hectares, com espa-
ço construído de 9 hectares, 
e que a construção ocupará 
uma área de 12 hectares. 
A CJ Brasil pertence ao CJ 
Group, que está estruturado 
em quatro setores distintos, 
presente em 39 países, com 
faturamento global de US$ 
28 bilhões de dólares.

A previsão de contratação para a maior parte das vagas 
anunciadas é até o final do segundo trimestre de 2022
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
A dois, seu lado sensível e emotivo 
pode dar as caras e você tende a 

agir com romantismo. Se está na solteirice, al-
guém misterioso talvez desperte seu interesse. 
Os astros enviam energias poderosíssimas no 
setor mais quente do seu Horóscopo.

Touro 21/4 a 20/5
Sextou há grandes chances de 
brilhar e crescer no emprego. O 

orgulho pode bater forte e você deve trabalhar 
muito, ajudar e cooperar. Mesmo que não te-
nha cargo de chefia, tende a mostrar autorida-
de e responsabilidade..

Gêmeos 21/5 a 20/6
No serviço, se atua com comércio 
de produtos, artes ou serviços, 

sobretudo para o público feminino, tudo indica 
que irá chamar a atenção das pessoas para o 
que faz e deve ter um boom de vendas. Amém 
que fala, né?

Câncer 21/6 a 22/7
Vai ser uma semana transforma-
dora. Evite o drama para ser um 

vencedor agora. Você pensa em mudar de em-
prego ou começar seu próprio negócio para ter 
mais renda. Seu ponto fraco será o intestino e 
tudo relacionado a úlceras gástricas; tente ter 
uma dieta mais saudável e fazer exercícios. 

Leão 23/7 a 22/8
Você deve sextar com mais faci-
lidade para se comunicar e fazer 

contatos, Leão, meu rei/minha rainha. Se conse-
guir usar essa habilidade no emprego, tem tudo 
pra brilhar e se dar bem. A vontade de viajar, 
nem que seja a trabalho, tende a falar alto.

Virgem 23/8 a 22/9
Virgem, meu cristalzinho, pode 
glorificar de pé, pois seu dia pro-

mete ser uma belezura. Há boas chances de 
atrair dindim e encher o bolso, inclusive com a 
profissão que exerce. Além disso, sua ambição 
tende a crescer e você não deve fazer corpo 
mole diante dos perrengues.

Libra 23/09 a 22/10 
Na vida amorosa, tudo indica que 
irá abrir o coração e falar o que 

sente – afinal, você não é baú pra guardar as 
coisas. Com o mozão, tende a conversar sobre 
questões da relação e das finanças. Se está na 
pista, pode iniciar um relacionamento.

Escorpião 23/10 a 21/11
Alô, alô, escorpiane! Você deve 
sextar com um desejo forte de 

ter privacidade, e tudo indica que vai agir com 
mais sutileza e amor-próprio. Seu jeito reser-
vado e misterioso tende a atrair as pessoas, 
inclusive falsianes. 

Sagitário 22/11 a 21/12
Os astros derramam uma chuva de 
bênçãos nos assuntos familiares e 

o clima em casa deve ser de intimidade, tran-
quilidade e até riqueza. Aleluia, arrepiei! Com o 
mozão, a energia da Lua Nova é indicada para 
investir em novos começos.

Capricórnio 22/12 a 21/1
A vida profissional tende a ser o seu 
foco e pode até deixar a vida pessoal 

um pouco de escanteio, o que talvez te cause al-
guns puxões de orelha em casa. Com a ambição 
nas alturas, você tende a trabalhar duro para al-
cançar reconhecimento e uma boa posição. 

Aquário 22/1 a 19/2
Se estuda, sobretudo na faculdade, 
corre o risco de se distrair, então 

preste mais atenção aos detalhes. Se curte a 
solteirice, pode iniciar um lance fora dos pa-
drões. Se já se amarrou e pensa em aumentar 
a família, a fase Nova da Lua é de fertilidade 
em alta. 

Peixes 20/2 a 20/3
Você tende a levar os estudos mui-
to a sério, sobretudo de faculdade, 

e conta com talento para pesquisas. Mas os 
planos de viagem correm o risco de desandar 
e te deixar deprê, mas não deixe que nada te 
desanime – afinal, até um pé na bunda te em-
purra pra frente, né?

- GASTRONOMIA  -

Couve-Flor Gratinada

Trabalhamos com Caixa 
de Água de 500L

Rua Prudente de Moraes 848, Centro - Rio das Pedras

)193493.2908
   3493.3835  

    99976.8314

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

PRONTA 
ENTREGA!

Levamos até você!
Entrega Grátis!

R$ 260,00
Dinheiro / Cartão de Débito

R$ 300,00
Cartão de Crédito

VARIEDADES

INGREDIENTES: 
• 1 couve-flor média
• 1 copo de requeijão
• 2 ovos
• 50 g de queijo ralado
• 200 g de mussarela
• cheiro-verde
• 1 tomate picadinho
• margarina para untar

PREPARO: 
1. Cozinhar a couve-flor com sal 
até ficar bem macia.

2. Escorra e coloque em forma 
untada com margarina.

3. Acrescente o requeijão 
(colheradas espalhadas).

4. Bata os ovos e junte 25 g de quei-
jo ralado, cheiro verde e o tomate.

5. Jogue os ovos batidos por cima 
da couve-flor.

6. Cubra com a mussarela, polvilhe 
com o restante do queijo ralado.

7. Leve ao forno para gratinar.

VerdadeiroO Anuncie 99825.0105
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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 área comercial com sala, co-
zinha, sacada, banheiro e dois quartos 
(frente). 99729-4183

Aluga- se quartos para solteiro. 
99890-4767

Contrata-se doméstica mensalista com 
experiência. 99662-9117

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 casa no bom Jardim dom 2 
quartos, sala, cozinha, banheiro, lavan-
deria e garagem. 99785-7727

Vendo aparelhos de ginástica e duas 
cadeirinhas de bicicleta (pequena e 
grande). 99729-4183

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 casca-
ta do Martins. Com água e Luz. 
Fone 98154.5795

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

NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
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OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 12 DE OUTUBRO
Ou enquanto durarem os estoques

R$ 39,90

CARRO POLÍCIA DE 
CONTROLE DM TOYS

PATINETE COM LUZES

R$ 139,90
CADA

BARRACA DM TOYS + 
100 BOLINHAS R$ 139,90

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

R$ 85,00

LANÇADOR DM T-REX

R$ 19,99
BONECA TUCA

R$ 55,00

DINOSSAURO DMT5134 COM 
SOM, LUZ E MOVIMENTO

R$ 99,00

BEBÊ SURPRESA DA ESTRELA

BONECA MOANA 
+ PUÁ COTIPLÁS

R$ 299,99

R$ 199,90
À VISTA

R$ 209,90
A PRAZO

BONECA BARBIE 
COLOR REVEAL

Di Italy Pizzaria volta com atendimento 
presencial nesta sexta-feira (8)

- COM MÚSICA AO VIVO -

S
abe aquele prazer de sen-
tar à mesa com a família e 
amigos, tomar uma cer-

veja, drink, refrigerante ou suco 
gelados, aguardar a pizza sali-
vando e sentindo aquele cheiri-
nho delicioso, para finalmente 
colocar aquele pedaço quenti-
nho na boca e sentir a explosão 
de sabores que fazem soltar 
aquele “hummm” ao melhor es-

tilo Ana Maria Braga? Pois esse 
prazer está de volta a partir des-
ta sexta-feira (8).

Após mais de um ano sem 
atendimento presencial por 
conta da pandemia do Covid-19, 
a Di Italy Pizzaria volta a abrir as 
portas de seu salão para receber 
os clientes de forma acolhedora. 
Seguindo todos os protocolos 
de higienização estabelecidos, 
o retorno será em grande estilo. 

A partir das 19 horas, além de 
saborear as mais deliciosas piz-
zas, haverá música ao vivo com 
Alisson Bartalini. Outra atração 
da noite será a presença dos 
membros do Clube dos Carros 
Antigos de Rio das Pedras, que 
deixarão suas máquinas muito 
bem conservadas em exposição 
na Avenida Elias Candido Ayres, 
em frente a Di Italy. O cardápio 

traz novidades, com variedade 
de porções, cerveja artesanal e 
chopp Dama.

Atendendo ao público rio- 
pedrense desde 2008, a Di Italy 
volta com o atendimento pre-
sencial de terça à quinta-feira, 
das 18 às 23 horas, e às sextas, 
sábados e domingos das 18 ho-
ras até meia noite.

Mesmo com atendimento 
presencial, o delivery conti-
nua a todo vapor! O telefo-
ne 3493-6444 e o WhatsApp 
99944-6444 estarão prontos 
para encaminhar seu pedido. O 
cardápio está disponível na pá-
gina da Di Italy e no WhatsApp.

Não dá para ficar de fora des-
sa né!?!? Nada melhor numa 
sexta-feira a noite do que estar 
com quem se gosta, apreciando 
uma boa pizza!


