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Rio das Pedras completa 12 dias 
sem novos casos de Covid

- VACINAÇÃO -

Para intensificar a vacinação, neste sábado (23) acontecerá o mutirão da vacinação contra o Covid-19

R
io das Pedras chegou 
a 12 dias sem nenhum 
caso novo de Covid-19 

confirmado pela Secretaria da 
Saúde nesta quinta-feira (21). 
O último óbito ocasionado pelo 
coronavírus ocorreu há 43 dias. 
Desde o início da pandemia já 
foram registrados 3.870 casos 
confirmados, sendo 103 evolu-
indo para a morte dos pacien-
tes. Atualmente há oito casos 
suspeitos em análise e outros 
oito positivos ativos, sendo um 
internado em enfermaria, um 

em internação na UTI e seis em 
isolamento domiciliar.

Para intensificar a vacinação, 
neste sábado (23) acontecerá o 
mutirão da vacinação contra o 
Covid-19, das 8 às 12 horas, na 
UBS Dr. Matheus Gabriel Bo-
nassa. Serão aplicadas as segun-
das doses para quem recebeu a 
Coronavac/ Butantan até o dia 
28 de setembro; Fiocruz/ Astra-
zeneca até 14 de agosto; Pfizer 
até 1º de outubro (pessoas com 
mais de 18 anos) e Pfizer até 31 
de agosto (menores de 18 anos).

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

O que fazer com um empréstimo 
consignado não solicitado

- SAIBA SEUS DIREITOS -

O início de uma nova etapa
- EDITORIAL -

A vida é feita de recome-
ços, eternos inícios e términos. 
São os ciclos que renovam a 
esperança de dias melhores. 
Em Rio das Pedras, esses ci-
clos têm sido constantes e um 
dos setores que mais vive essa 
roda gigante é a saúde.

Sempre questionada, di-
ficilmente contenta a todos. 
Isso porque, na hora da 
doença, o paciente e seus 
familiares querem atendi-
mento rápido.

A principal porta de entra-
da no atendimento médico 
em Rio das Pedras é o Pron-
to Socorro Municipal. Ainda 
que a necessidade não seja 
tão urgente assim, é no PS 
que alguns buscam auxílio.

No final de 2020, o Pron-
to Socorro que ficava junto 
ao Hospital e Maternidade 
São Vicente de Paulo foi de-
molido. A crise econômica 
gerada pela pandemia do 
Covid-19 dificultou o or-
çamento da Organização 
Social responsável por ad-
ministrar ambas as unida-
des de saúde. Isso atrasou 
em alguns meses o início 
da construção do novo PS, 
que ficará no mesmo local.

Contudo, a espera parece 
estar com os dias contados. 
Neste sábado será lançada 

a pedra fundamental para o 
início da construção. A admi-
nistradora do hospital pro-
mete um prédio moderno, 
com alterações importantes 
para garantir um atendimen-
to eficiente e ágil.

O acesso das ambulâncias 
passará para os fundos do 
PS, reduzindo o transito de 
veículos junto a entrada de 
pedestres e, ainda, deixando 
as viaturas mais próximas 
das salas de emergência. No 
segundo andar será instala-
do um moderno laboratório 
para avaliar de imediato os 
materiais coletados. Tam-
bém haverá dez consultórios 
médicos para atendimento 
de especialidades, tornando 
os diagnósticos muito mais 
precisos.

A capacidade de aten-
dimento passará de 4 mil 
mensais para até 10 mil pa-
cientes por mês. As salas de 
emergência também terão a 
capacidade de atendimento 
dobrada. De acordo com o 
hospital, o prazo para a con-
clusão da obra é de um ano.

É a esperança da popula-
ção rio-pedrense em viver 
dias melhores, com atendi-
mento médico digno, capaz 
de reduzir as dificuldades na 
área da saúde.

A 
contratação de um em-
préstimo consignado 
não está condicionada 

à assinatura de um papel, sen-
do possível contratar por meio 
de ligação telefônica, caixa 
eletrônico e até mesmo apli-
cativos disponibilizados pelas 
instituições financeiras. Essa 
praticidade acaba facilitan-
do um golpe de empréstimo 
consignado não autorizado 
que desde 2020 aumentou 
significativamente no Brasil, 
atingindo na grande maioria 
das vezes pessoas humildes 
que tem como única fonte de 
renda a sua aposentadoria ou 
pensão do INSS.

Além disso, é comum ver 
aposentados idosos e servi-
dores públicos contraindo vá-
rios empréstimos e ficando 
perdidos sobre o que devem. 
Eles estão tão habituados a 
realizar muitas operações e 
há chance de um empréstimo 
consignado não autorizado 
passar despercebido.

Essa combinação acaba 
sendo um prato cheio para 
os bancos e seus represen-
tantes fazerem empréstimo 
consignado sem autorização. 
É o famoso “vai que cola”.

Se você foi vítima deste gol-
pe e quer saber como cancelar 
empréstimo consignado não 
autorizado perante o banco, 
é muito difícil você resolver 
diretamente de maneira ami-
gável. Acredite: os bancos não 
estão dispostos a facilitar sua 
vida e vão fazer de tudo para 
se eximirem da responsabi-
lidade de te compensar pelo 
que você passou.

Portanto, na imensa maio-
ria dos casos, se você quiser 
cancelar empréstimo con-
signado não autorizado, será 
preciso entrar com uma ação 
judicial, onde será requerido 
ao Juiz por meio de medida 
liminar (tutela de urgência) a 
imediata suspensão das co-

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

MATRÍCULAS ABERTAS ATÉ DIA 29/10

Aulas 100% Presenciais

SINDICATO DOS 
SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE 
RIO DAS PEDRAS

EM PARCERIA COM:

APOIO:

Prefeitura 
de Rio das 

Pedras

OFERECEM A TODA A COMUNIDADE

CURSOS COM CERTIFICADOS
DURAÇÃO 4 MESES

NÃO PRECISA ESCOLARIDADE
INSTRUTORES QUALIFICADOS

MATERIAL DIDÁTICO NÃO INCLUSO

Cursos Subsidiados pelo Sindicato

Rua Diógenes Manoel Froner, 42 - Monsenhor Cecílio Coury - Rio das Pedras
Matrículas e Cursos no Sindicato Informações: 19 99836.2418 - 97132.8395

VAGAS LIMITADAS!

R$ 59,99
MATRÍCULAS

IDADE MÍNIMA 12 ANOS

R$ 59,99
MENSALIDADES

CABELEIREIRO UNISSEX
Cortes Feminino e Masculino - Estudo do 
Cabelo - Químicas (Mechas Progressivas e 
outros Alisamentos) - Escova e Ondulação

SALGADEIRO E CONFEITEIRO
Bolos Artísticos - Biscoitos Doces 

e Salgados - Docinhos Decorativos 
Bolo no Pote - Recheios - Salgados 

Assados - Salgados Fritos

MECÂNICA DE CARROS
Motor - Transmissão - Freios 
Sistema Elétrico - Sistema 

de Direção - Suspensão 
Bloco de Motor - Cabeçote

Injeção - Carroceria

AUX. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Auxiliar de Escritório - Depto. Pessoal - Relações de 
Consumo - Auxiliar Administrativo - Atendimento 

ao Cliente - Depto. Tributário - Noções de 
Marketing - Motivação e Técnicas de Vendas

ELETRICISTA RESIDENCIAL
Tensão Elétrica - Potência Elétrica - Fator de Potência 

Corrente Elétrica - Padrão de Entrada 
Quadro de Distribuição - Condutores Elétricos 

Esquema de Ligação - Introdução a NR10

O VERÃO ESTÁ 
CHEGANDO, NÃO 
PASSE CALOR!

19 99673.1200

branças mensais do “falso” 
empréstimo, além de, no final 
da ação, ser declarado nulo o 
contrato, devolução dos valo-
res pagos, em muitos casos, 
em dobro, além de indeniza-
ção por danos morais, valor 
a ser arbitrado pelo Juiz, de 
acordo com o caso.

As instituições financeiras 
são fornecedoras e devem res-
ponder independentemente 
da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causa-
dos. Os descontos indevidos 
atingem diretamente a verba 
alimentar do consumidor, fe-

rindo sua dignidade e honra, 
portanto, há um dano moral 
que deve ser indenizado. As 
condenações neste tipo de si-
tuação variam entre R$ 5 mil 
e R$ 20 mil.

Se você está passando por 
uma situação dessas ou co-
nhece alguém que está pas-
sando por isso, não hesite 
e procure um advogado de 
sua confiança para resolver 
a questão e fazer justiça.

Colaboração: Waldemar Anto-
nio Nicolai Júnior, proprietário 
da Advocacia Nicolai.
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Laura Nocete é eleita 
Miss Teen 2021

- CONCURSO -

Lançamento
Disponível nas lojas

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

BLACK FRIDAY ANTECIPADO NA 
ACADEMIA BEM FIT! NÃO FECHE 

NENHUM PLANO SEM ANTES CONFERIR

Rodovia Júlio Antônio Basso, 1475 
São Carlos, Rio das Pedras-SP 

19 97816.3539 
www.bemfitacademia.com.br

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

 ENVIE ”QUERO O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     99825.0105

A 
jovem Laura Nocete, de 
13 anos, foi eleita a Miss 
Teen Rio das Pedras 

2021. O concurso, promovido 
pela agência Conceito Model, 
foi realizado no Espaço Circo 
Mania no último domingo (17). 
Mais de 50 meninas se inscreve-
ram e seis chegaram até a final.

Laura irá representar Rio das 
Pedras na etapa estadual do 
concurso, que acontecerá nos 
dias 30 e 31 de outubro, em 
Guarulhos. O Miss São Paulo 
Teen reunirá as 23 represen-
tantes escolhidas em cidades 
da região. A vencedora irá re-
presentar o estado de São Paulo 
no Miss Brasil Teen.

Para o evento em São Paulo, 
a representante rio-pedrense 
busca parcerias para moda 
praia, roupa de gala, cabelo 
e maquiagem, roupa fitness e 
representação de marcas para 
trocas de presente. Os interes-
sados podem entrar em con-
tato pela página do Facebook 
@laura.nocete ou Instagram 
laura.nocete.

Estudante do 8º ano na Esco-
la Municipal Professora Maria 
Arlete Angeleli, Laura Nocete 
é capitã da equipe infantil do 
Projeto Voleibol de Rio das Pe-
dras, que atualmente disputa a 
Liga de Voleibol de Sorocaba e 
região. Além de tecido acrobáti-
co e inglês, a Miss Teen Rio das 
Pedras participa das atividades 
do Rotary Club.

Laura irá representar Rio das Pedras na etapa estadual do concurso, 
que acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro, em Guarulhos

Anuncie

99825.0105
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- EDUCAÇÃO -

Entenda as regras nas escolas para 
retomada obrigatória às aulas presenciais

A retomada obrigatória das 
aulas presenciais no estado 
de SP nesta semana foi de-
cidida após a Secretaria da 
Educação de São Paulo (Se-
duc-SP) avaliar e acompanhar 
o período em que não houve 
obrigatoriedade da presença 
de alunos e com autorização 
do Comitê Científico do Go-
verno de São Paulo. Em Rio 
das Pedras, a Secretaria Mu-
nicipal da Educação decidiu 
acatar a avaliação do Estado 
e segue suas diretrizes.

Nas próximas duas sema-
nas, as escolas poderão rece-
ber 100% de seus estudantes, 
desde que seja respeitado o 
distanciamento de 1 metro 
entre os estudantes. Caso as 
unidades não possuam a ca-
pacidade para atender este 

requisito deverão organizar 
o sistema de revezamento, de 
acordo com o planejamento 
de cada unidade escolar.

Já a partir de 3 de novem-
bro, não haverá mais a ne-
cessidade deste protocolo 
de distanciamento e, com 
isso, o retorno obrigatório 
será diário para todos os 
alunos. O uso de máscaras 
continua obrigatório, con-
forme Decreto, e também a 
higienização das mãos com 
álcool em gel.

De acordo com o Estado, a 
imunização de 97% dos pro-
fissionais da educação, com 
esquema vacinal completo, 
garante maior segurança para 
a retomada por completo das 
aulas. Além disso, 90% dos 
adolescentes de 12 a 17 anos 

já tomaram a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19.

São exceção à obrigatoriedade:

• Jovens pertencentes ao 
grupo de risco, com mais 
de 12 anos, que não tenham 
completado seu ciclo vacinal 
contra COVID-19;
• Jovens gestantes e puér-
peras;
• Crianças menores de 12 
anos pertencentes ao grupo 
de risco para COVID-19, para 
as quais não há vacina contra 
COVID-19 aprovada no país;
• Estudantes com condição de 
saúde de maior fragilidade à 
COVID-19, mesmo com o ciclo 
vacinal completo, compro-
vada com prescrição médica 
para permanecer em ativida-
des remotas.

Rio-pedrenses se destacam 
em desafio de Mountain Bike

- EM SBO -

O 
jovem Antony Ma-
teus Pimentel Lu-
ciano, de 13 anos, 

se destacou no Desafio do 
Interior de Mountain Bike, 
realizado no último domin-
go (17), no bairro Sapezeiro, 
em Santa Bárbara d’Oeste. 
Mesmo disputando uma ca-
tegoria acima da sua – Jú-
nior Sport, que reúne atle-
tas de 14 a 18 anos – Antony 
conquistou o sexto lugar na 
classificação geral. Ele per-
correu os 45 quilômetros da 
prova em 1:37:32, fazendo 28 
km/h em média.

Antony se destacou pelo 
empenho e resultado, sur-
preendendo até os organi-
zadores do evento. O atleta 
conta com o apoio da equipe 
Terra Brasil Race Team/ Kaio-
wá Bikes/ Proshock.

Os desafios só aumentam 
para representar Rio das Pe-
dras em nível regional. No 
próximo dia 7, Antony irá 
competir em Tietê para pegar 

mais ritmo. Na semana se-
guinte participa do Paulista, 
dia 14, em Americana. E, em 
dezembro, irá disputar a últi-
ma etapa do Brasileiro, man-

tendo o foco para o disputar 
em 2022 mais provas de nível 
estadual e nacional.

Feminino – A atleta Ana Pau-

la Pauluk também foi desta-
que na competição disputada 
em SBO. A rio-pedrense ga-
rantiu o pódio chegando em 
terceiro lugar.

ANUNCIE NO JORNAL 
DA NOSSA CIDADE

SUA EMPRESA 
EM DESTAQUE
SUA EMPRESA 
EM DESTAQUE

LIGUE    (19) 99825.0105
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
O trabalho flui bem nos primeiros 
dias e você terá muita habilidade 

para se relacionar com colegas, chefes ou clien-
tes.  Para quem está se virando nos trinta, oportu-
nidade de emprego em outra empresa ou cidade 
pode trazer um baita ânimo.

Touro 21/4 a 20/5
Tourinhos e tourinhas que gos-
tam de uma grana extra na mão 

podem glorificar de pé as boas novas que 
chegam dos astros. Aquela fase de dinheiro 
pingando a conta gota na carteira deve aca-
bar e tudo vai caminhar com mais agilidade, 
inclusive no trabalho.

Gêmeos 21/5 a 20/6
E a paixão, ao menos essa tá on, 
meu guru? Nas alturas, meu doci-

nho de cajá! A relação com o mozão fica blin-
dada e promete muitas alegrias. Na paquera, vai 
sobrar boa lábia e seducência para pegar o crush 
e receber declarações.

Câncer 21/6 a 22/7
Xiiiii, a coisa pode ficar tumul-
tuada pra quem resolver armar o 

barraco e fazer chantagem emocional. Melhor 
investir na metade cancerianjo do que na 
canceriadrama, meu cristalzinho! Para o seu 
alívio, o clima muda da água pro vinho com as 
pessoas queridas e o love no sabadão. 

Leão 23/7 a 22/8
Sua natureza anda mais leodiva do 
que tapete vermelho do Oscar e a 

semana começa perfect pra você desfilar seu 
carisma por aí, jogando charme, puxando con-
versa e multiplicando seus contatos e amizades. 
Se trabalha com comércio, em setores que en-
volvam atendimento, comunicações, tá tranquilo, 
tá favorável.

Virgem 23/8 a 22/9
O cenário está uma maravilha 
para ganhar dinheiro e não vai 

faltar oportunidade pra tirar a barriga da mi-
séria de segunda até quarta-feira. Atividades 
e trabalhos que você domina e tem bastante 
experiência serão os mais promissores. Um 
recurso extra ou PIX que aguarda virá em 
boa hora.

Libra 23/09 a 22/10 
Aborrecimento com assuntos de 
grana, discussões com parentes, 

atritos familiares ou tretas com o mozão vão 
exigir muita paciência e jogo de cintura. Mas 
as coisas dão uma boa melhorada na parte 
financeira a partir do sabadão.

Escorpião 23/10 a 21/11
Fala sério, essa fila indiana de pla-
neta no inferno astral não vai dar 

ruim, João? Nos primeiros dias garanto que 
não, meu docinho! As coisas vão fluir numa 
boa na saúde, nos interesses de trabalho, grana, 
estudos e nas relações pessoais. E a Lua Cheia 
promete ainda mais disposição e dinamismo.

Sagitário 22/11 a 21/12
Convém cuidar com mais carinho 
da saúde e não confiar em todo 

mundo, ainda mais em quem mal conhece. 
Gente intrometida e falsiane pode meter o 
bedelho até na relação com o mozão, mas 
Vênus segue no seu signo e não só ajudará a 
espantar instabilidades do romance.

Capricórnio 22/12 a 21/1
O romance estará abastecido de 
cumplicidade e o mozão vai te 

entender até pelo olhar. Se busca um love, 
sua timidez pode atrapalhar, mas alguém 
superdiferente pode surpreender e te ganhar 
com ousadia.

Aquário 22/1 a 19/2
Sua vibe criativa está com a to-
cha e você vai contar com essas 

e outras qualidades para fazer bonito nesses 
dias. Também vai receber estímulos genero-
sos dos astros para realizar uma mudança 
significativa ou começar algo que vem dese-
jando há tempos.

Peixes 20/2 a 20/3
Você pode até pensar que estão 
a fim de te ajudar, mas nem todo 

mundo é seu amigo e alguém pode puxar 
seu tapetinho, bebê! Agora, a melhor notícia 
chega no sabadão e quem traz é o Sol, que 
vai deixar sua saúde tinindo.

- GASTRONOMIA  -

Chocolate 
Quente 

Cremoso 
com Leite 

Ninho

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

INGREDIENTES: 
• 1/2 litro de leite
• 3 c. de sopa de cacau em pó (quiser 
usar achocolatado, coloque 1 ou 2 colhe-
res a mais)
• 1 c. de sobremesa de amido de milho 
(Maisena)
• pitada canela (opcional)
• 3 c. de sopa de leite Ninho
• 90g de chocolate ao leite picado

PREPARO: 
Coloque todos os ingredientes no liquidi-
ficador e bata por 2 minutos. 
Leve ao fogo médio e mexa até engros-
sar. Coloque em um copinho chocolate 
em lascas, o chocolate quente e polvilhe 
leite ninho! Simplesmente o melhor cho-
colate quente que já tomei.

VerdadeiroO Anuncie 99825.0105

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

DEIXE SEU CARRO BRILHANDO

Rua Prudente de Moraes 848, Centro - Rio das Pedras
)193493.2908 / 3493.3835 /    99976.8314   

Desconto de 10% 
nas compras a vista e 
você ainda ganha um 
algodão Limpi Brilha
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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

Vendo ou Troco, Sobrado no Santa 
Maria II - 19.99696-4210

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$ 380.000,00 - Pq. Cambará, sala, 3dts, 1 suíte, 2 vgs ------------------- 10810
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$ 1.300,00 - São Cristovão, sala, 2dts, 1 suíte, 2vgs cobertas ------------ 19239

R$ 1.500,00 - Cj. Res. Vitório Cezarino, sala, 3dts c/ ar, edícula ----------- 19323

Para sua comodidade também estamos 
atendendo aos sábados.

Das 08h30
às 12h00

Localização privilegiada

cód. cód.

cód.

cód.

NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE

R$ 798.000,00 - Rua dos Jatobás, 1 dts, sala, piscina, ------------------- 17697
R$ 550.000,00 -  São Cristovão, sala, 3 dts, 1 suíte, quintal --------- 18478
R$ 240.000,00 - São Cristovão, 3 dts, 1 suíte, quintal, 2 vgs ------------- 6461

R$ 750.000,00 - Rua Dr Adhemar de Barros, 3 dts, 1 suíte, sala, ----- 10852
R$ 400.000,00 - R. Pedro Pompermayer, 3 dts, 1 suíte, sala, -------- 19782

R$ 2.500,00 - Bela Vista, 220m², escritório, 3wc -------------------------- 5252
R$ 800,00 - São Cristóvão, 45m², 1wc, área de luz ------------------- 1685
R$ 1.500,00 - Jd. M. Antonieta, 125m², copa, 2wc --------------------- 4299
R$ 2.500,00 - Centro, 99m²,cozinha, 2wc ------------------------------- 17155

R$ 800,00 - Vila Kennedy, 45m², área de luz -------------------------- 1686
R$ 1.300,00 - Centro, 126m², cozinha, 2wc ---------------------------------- 3143

R$ 2.500,00 - Jd. Bom Jesus, 341m², 6 salas, 2wc, cozinha -------- 12506
R$ 600,00 - Vila Kennedy, 15m², recepção, 1wc, cozinha ----------- 4667
R$ 650,00 - Vila Kennedy, 25m², sala, 2wc, recepção, quintal ----- 1600
R$ 1.800,00 - Jd.Bom Jesus, 160 m², sala, cozinha, 2wc ------------ 18793
R$ 3.500,00 - Centro, 230m², 6 salas, 2wc, recepção, quintal ------ 4195

R$ 800,00 - Pq. Bom Retiro,  sala, 3dts, cozinha, 2vgs ----------------- 12539
R$ 900,00 -  Dr. Jorge Coury, sala, 2dts, cozinha, área gourmet ---- 18750

R$ 1.500,00 - Jardim São Cristóvão II, sala, 4dts, cozinha, 4vgs ----- 19554
R$ 1.200,00 - Residencial São Pedro, sala, 2dts, 2 suítes, 5vgs -------- 3040
R$ 850,00 - Jardim Dona Rosina, sala, 2dts, 1 wc, 3 vgs ------------------ 275
R$ 650,00 - Residencial Parque Bom Retiro, sala, 2dts, 1wc, 2vgs -- 16646
R$ 1.350,00 - Santa Maria, sala, 3dts, 1suíte, 1wc,cozinha, 4vgs ------- 7052

R$ 1.000,00 - Centro, 4dts, 1 suíte, cozinha, despensa, 2vgs ------------   12629
R$ 1.300,00 - Centro, 2dts, 1 suíte, cozinha, 1 vg ----------------------------   18597
R$ 1.400,00 - Centro, 4dts, 1 suíte, cozinha, 1wc, 2 vg ----------------------   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
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

Casa no Bom Jesus com quarto, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem para 2 carros - R$ 600,00
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

Já pensou em construir sua casa de lazer na beira de uma represa? 
Venha conhecer o belíssimo condomínio fechado Convívio Ondas Grandes II, 

em Santa Maria da Serra/SP à beira do Rio Piracicaba. 
Temos terrenos a partir de 1.000m² a partir de R$ 190,00 o metro.
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Pedra fundamental marca início da 
construção do novo Pronto Socorro

- NESTE SÁBADO (23)  -

üCPF

üRG

üCOMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

üHOLERITE

Rápido e fácil!

ABRA SEU CREDIÁRIO

R. Prudente de Morais, 401 
Centro - 3493-1427 

R. Lúcia Keller Segato, 28 
Bela Vista - 3493.3112

Acesse: 
lojasnacionalpresentes.com.br    

 (19) 99646.1602

A
s obras para a construção 
de um novo Pronto Socor-
ro que atenderá a popu-

lação rio-pedrense terá início nos 
próximos dias. Neste sábado, às 
14 horas, será feito o lançamento 
da pedra fundamental que mar-
cará o início das obras. A obra 
será executada pela Argos Brasil, 
Organização Social que adminis-
tra o hospital e o Pronto Socorro.

De acordo com o projeto, o 
novo Pronto Socorro terá dois 
pavimentos. No térreo serão os 
consultórios de atendimento com 
mais que o dobro da capacida-
de atual, passando dos atuais 4 
mil atendimentos por mês para 
até 10 mil mensais. O acesso das 
ambulâncias passará a ser pelos 
fundos, eliminando riscos de atro-
pelamentos na entrada principal, 
e mais próximo às salas de emer-
gências que também terão a capa-

cidade de atendimento dobrada.
Outro diferencial estará no 

segundo andar. Será instalado 
um laboratório que avaliará de 
imediato o material coletado 
durante as consultas, aceleran-
do os diagnósticos passados 
aos pacientes. No mesmo andar 
serão construídos dez consultó-
rios médicos para o atendimen-
to agendado de especialidades. 
“Caso chegue uma emergência 
relacionada ao aparelho diges-
tivo e o médico gastroenterolo-
gista estiver disponível no mes-
mo prédio, ele poderá oferecer 
um diagnóstico mais preciso”, 
explicou a direção do hospital.

O atendimento do Pronto 
Socorro segue sendo feito den-
tro do hospital, onde uma ala 
inteira foi preparada para re-
ceber os pacientes de casos de 
emergência e urgência. A obra será executada pela Argos Brasil, Organização Social que administra o hospital e o Pronto Socorro


