
Ano XXII  |  Edição 1057 Rio das Pedras-SP  |  15 de Outubro de 2021  Distribuição Gratuita

Seu noticiário semanal
Verdadeiro

DESDE 1999

O
COMPROMISSO 

COM A VERDADE

(19) 3493-2287

Prefeitura instala tubulação 
para nova captação de água

- 11 QUILÔMETROS -

Rua Osório Martins, nº 602, Bom Jesus, Rio das Pedras
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A Prefeitura convocou 
funcionários, incluin-
do prefeito, secretári-

os, diretores, comissionados 
e outros voluntários para um 
mutirão com o propósito de 
instalar 11 quilômetros de tu-
bulação entre a Fazenda Mon-
tebelo e o reservatório de água 
da Fazenda Viegas. A ação teve 
início no domingo (10) e seguiu 
durante o feriado prolongado.

A tubulação, que estava na 

Fazenda Capuava (Saltinho), 
foi emprestada pela empresa 
Raízen, do grupo Cosan, que 
também disponibilizou duas 
motobombas, e o transporte 
feito por caminhões cedidos 
pelo empresário Kiko Merloto. 
A expectativa é transpor 20 
mil litros de água por hora na 
segunda captação do Monte-
belo, atingindo a mesma qu-
antidade obtida na primeira 
transposição.

Alugue seus 
equipamentos aqui e 

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

Prefeitura instala tubulação 
para nova captação de água

- 11 QUILÔMETROS -

A vida voltando ao seu rumo 
com a alegria das crianças

- EDITORIAL -

A pandemia pelo Co-
vid-19 fez grandes estragos 
em todo planeta. Destruiu 
famílias e cancelou sonhos, 
arrancou pessoas amadas 
sem nem ao menos dar a 
chance para o último adeus. 
O coronavírus tirou, até 
mesmo, a alegria das crian-
ças em brincarem com os 
coleguinhas, irem à escola, 
participar de festinhas de 
aniversários e até mesmo de 
conviver com avôs, primos e 
tios. E essa situação já dura 
quase dois anos.

Contudo, nesta terça-fei-
ra, dia 12 de Outubro, foi 
celebrado o Dia de Nossa 
Senhora Aparecida (pa-
droeira do Brasil) e o Dia 
das Crianças. Ainda que 
com restrições, muitas 
festas foram organizadas 
e realizadas por diversos 
bairros. A municipalidade 
chegou a fazer suas ativi-
dades, mas o destaque ficou 
por conta da organização e 
trabalho de grupos volun-
tários. Pessoas que não te-
riam por obrigação realizar 
qualquer tipo de ação além 
de cobrar o poder público 

arregaçaram as mangas e 
fizeram belas festas.

Teve locais que contou 
com distribuição de bolas 
em trio elétrico, outros com 
brincadeiras e música, ou-
tras ainda com brinquedos 
e muitas guloseimas. O re-
sultado disso foi o sorriso 
estampado no rosto dos pe-
quenos, a brincadeira – que 
por um tempo se tornou um 
grande risco de vida – voltou 
a ser sadia, divertida.

A leveza das crianças 
brincando, com seus pais e 
avôs – devidamente vacina-
dos –, simplesmente corren-
do atrás de uma bola ou pu-
lando em um touro mecânico 
enche o peito de esperança 
em dias melhores que estão 
cada vez mais próximos.

Ainda não é momento 
para relaxar e voltar à vida 
como antes do surto. O dis-
tanciamento se faz necessá-
rio, o uso de máscara conti-
nua obrigatório, assim como 
as ações de higiene pessoal. 
Porém, o sorriso por trás da 
máscara fica cada vez mais 
evidente ao ver uma criança 
correndo e brincando.

E
m busca de alternativas 
para captar água e abas-
tecer Rio das Pedras, a 

Prefeitura – por meio do SAAE – 
convocou funcionários, incluin-
do prefeito, secretários, dire-
tores, comissionados e outros 
voluntários para um mutirão 
com o propósito de instalar 11 
quilômetros de tubulação entre 
a Fazenda Montebelo e o re-
servatório de água da Fazenda 
Viegas. A montagem está sendo 
feita por funcionários do SAAE.

A ação teve início no domin-
go (10) e seguiu durante o feria-
do prolongado. Os voluntários 
ajudaram a carregar 1.850 peças 
de tubos da sede operacional 
do SAAE em caminhões até a 
segunda represa da Montebe-
lo. A tubulação, que estava na 
Fazenda Capuava (Saltinho), 
foi emprestada pela empresa 
Raízen, do grupo Cosan, que 
também disponibilizou duas 
motobombas, e o transporte 
feito por caminhões cedidos 
pelo empresário Kiko Merloto.

A expectativa da Prefeitura 
é transpor 20 mil litros de água 
por hora nesta segunda capta-
ção do Montebelo, atingindo a 
mesma quantidade obtida na 
primeira transposição.

De acordo com a adminis-
tração municipal, todo o siste-
ma de encanamento, junções 
e bombas cedidas à prefeitura 
pelo Grupo Raizen/ Cosan teria 
o custo de R$ 300 mil por mês 
em locação. Outra economia 
obtiva foi com os caminhões 
cedidos pelo empresário Kiko 
Merloto, que também dispo-
nibilizou 13 funcionários para 
auxiliar no carregamento e des-
carregamento dos equipamen-
tos durante dois dias.

“Parte da tubulação já está en-
tre a Montebelo e o Viegas, e as 
motobombas estão na garagem. 
Esses equipamentos ajudarão 
a buscar água bruta até repre-
sas distantes e trazermos para 
tratamento”, contou o prefeito 

Marcos Buzetto, que enalteceu 
o auxílio prestado pela Raízen/ 
Cosan. “Em nome da população 
de Rio das Pedras, agradeço 
aos diretores da Raízen e Cosan 
que atenderam ao chamado de 
nossa cidade, que está precisan-
do de ajuda neste momento”, 
completou.

Mesmo com a transposição 
de água de mais um reservató-
rio, a situação do abastecimento 
de água segue crítica. De acordo 
com a Prefeitura, as represas 
estão praticamente secas e o 
lençol freático em níveis tão 
baixos que alguns poços arte-
sianos deixaram de produzir 
água, enquanto que os que se 

mantém fornecem apenas 30% 
de sua capacidade. “O momento 
é muito crítico, algo destacado 
pelo ARES-PCJ, ao ponto que, 
acabando o fornecimento nas 
12 horas, nas outras 36 horas 
estamos correndo para buscar 
água e poder fornecer mais 12 
horas. Chega dia que achamos 
que não vamos conseguir água 
para fornecer durante o período 
previsto. Se a chuva não vier 
para aumentar a vazão de nosso 
lençol freático e as represas não 
se recuperarem, em breve po-
deremos ter falta de água total. 
Por isso é importante não des-
perdiçar o pouco que temos de 
água”, finalizou Marcos Buzeto.
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Crianças se divertem com festa na quadra da escola
- POMBAL -

A
s crianças de bairro Vi-
tória Perim Cezarino, 
mais conhecido como 

Pombal, tiveram uma grande 
festa para celebrar o Dia das 
Crianças, 12 de outubro. O 
Projeto Voleibol de Rio das Pe-
dras e os Veteranos do Pombal 
realizaram a festa na quadra da 
Escola Municipal Prof.ª Angela 
Regina Sacaro Oriqui.

Na área externa, uma rede 
de vôlei foi instalada para as 
brincadeiras com as 350 bolas 
produzidas e distribuídas para 
os pequenos que estavam lá. 
Sob a cobertura da quadra, 
brinquedos infláveis, pula-pu-
las e touro mecânico faziam a 
alegria da criançada.

E a festa não teve apenas 
brincadeiras. Refrigerantes, 
pipoca, algodão doce, cachor-
ro quente, biscoito de polvilho 
e geladinhos foram distribuí-

dos gratuitamente para todos. 
Para deixar o visual bonito, 
um trio de barbeiros cortou 
o cabelo das crianças com 
muito estilo e uma manicure 
tratou das unhas das meninas.

“Agradecemos a todos que 
colaboraram com a realização 
da festa, às barbearias Osti, 
Júnior Cortes e GH Cortes, 
manicure Gisele de Freitas, 
Grupo Botam que doou as 
bolas, Padaria do Andinho 
que forneceu os pães do ca-
chorro quente, aos Veteranos 
do Pombal que cuidaram do 
algodão doce, pipoca e re-
frigerantes, além de toda 
organização, assim como ao 
Projeto Voleibol que cuidou 
do cachorro quente, refri-
gerantes e também da orga-
nização”, destacou Vanessa 
Botam, que da diretoria do 
Projeto Voleibol. 

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
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Moradores formam associação do bairro Vitório Cezarino
- SEM TERRA -

O primeiro encontro teve como intuito esclarecer dúvidas

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

F
oi realizada, na Escola 
Municipal Prof.ª Maria de 
Apparecida de Aguiar De-

gaspari, a primeira reunião for-
mal da Associação de Moradores 
do Bairro Conjunto Residencial 
Vitório Cezarino (AMBVC). O 
propósito das pessoas que resi-
dem no bairro mais conhecido 
como Sem Terra é de promover 
a união para buscar melhorias 
que beneficiem a todos.

O primeiro encontro teve 
como intuito esclarecer dúvidas 
jurídicas, apresentar formalmente 
os membros e estabelecer pautas 
para futuras discussões. Elaine 
Barbati, que mora no bairro há 9 
anos, é a presidente da AMBVC. 
“Sou uma pessoa que busca, a 
cada dia, alternativas para fazer a 
diferença na sociedade. Me sinto 
bem quando estou à frente de 
lutas que acredito, ou seja, lutar 
sempre por um mundo melhor, 
por uma sociedade melhor, por 
um futuro melhor para nossa 
sociedade. A cada dia, cada um 
fazendo a sua parte, quem sabe 
num futuro próximo teremos o 
orgulho de conhecer uma so-
ciedade igualitária em todos os 
seus aspectos, mas, isso só será 
possível se cada um de nós des-
cruzarmos os braços, sairmos do 
comodismo e, sem medo, defen-
dermos o real valor de cada ser 
humano”, contou Elaine, que dis-
se ter sido procurada para fazer 
parte da Associação.

Após as conversas prelimina-
res entre os membros, foi esta-
belecido o estatuto, sendo o pró-
ximo passo a emissão do CNPJ. 
“A Associação foi constituída por 
12 membros que irão deliberar a 
respeito de diversos temas, levar 
às autoridades quais as princi-
pais demandas que afetam to-
dos os moradores. A emissão do 
CNPJ permitirá investimentos e 
arrecadação direta de empresas 
que desejarem participar das 
ações promovidas no bairro. 
Também será possível receber 
recursos encaminhados direta-
mente por deputados”, explicou 
o advogado Adeildo Silva, mora-
dor do bairro, que providenciou 
a documentação necessária sem 
cobrar pelo trabalho.

Entre as principais solicitações 
está a construção de um centro 
comunitário que permita a rea-

lização de eventos tais como ca-
samentos e festas de aniversário 
para quem não tem condição de 
arcar com os custos do aluguel 
de um salão. O espaço também 
poderá ser utilizado para oficinas 
de música, artesanato e palestras.

Miriam de Jesus é a vice pre-
sidente; Onotinel Gonçalves No-
gueira é o primeiro secretário, 
enquanto que André Licerre é o 
segundo; Nilton Cabral e Vitória 
Mikaely de Palma são primeiro e 
segundo secretários; Jorge dos 
Santos é o diretor social; Juliano 
Cabral é o diretor de esportes; 
Hugor de Almeida é diretor de 
cultura; Alessandra da Silva Joia, 
Cristiane Corrêa Felix e Raphael 
Apolinario Machado formam o 
conselho de ética.

Outra demanda recorrente no 
Sem Terra é a regularização os imó-
veis. Embora tenha sido permitido 
o desmembramento dos terrenos, 
uma vez que a maioria das casas 
foi construída em meio lote, o alto 
custo para a regularização dificulta 

a resolução. “Primeiro é preciso 
fazer o registro da escritura. Depois 
deve ser feito o desmembramen-
to e isso deve ser feito pelos dois 
proprietários dos imóveis sobre o 
terreno. Caso algum proprietário 
tenha falecido, será preciso fazer 
inventário. Caso o imóvel tenha 
passado por mais de um morador, 
será preciso coletar assinatura de 
todos que residiram na casa. Tudo 
isso gera custos”, explicou Adeil-
do Silva, relatando que a questão 
persiste desde a instituição do 
bairro, em 1998.

“Sempre houve o sonho de 
instituir a associação e temos pes-
soas dispostas a batalhar. Nossa 
intenção é atuar na melhoria do 
bairro. Também temos a intenção 
de investir no esporte para as 
crianças. Temos um ajudando ao 
outro para fazer algo bem feito”, 
destacou Pastor Jorge.

O bairro já conta com proje-
tos desenvolvidos pelos próprios 
moradores, como aulas de patins, 
de música e escolinha de futebol. 

“Há mais de 10 anos dou aula 
de música gratuita para crian-
ças. Conseguimos doações jun-
to a amigos ou custeio algumas 
necessidades para as aulas. A 
associação começou sem nada, 
com a ideia de um deputado de 
enxertar o projeto. Já entramos 
com três projetos constituídos”, 
contou Otoniel, responsável pelas 
aulas de música.

As reuniões da associação se-
rão periódicas e algumas ações 

imediatas estão previstas, como a 
criação de um grupo de WhatsA-
pp para tratar das demandas dos 
moradores. “Nosso foco principal 
está nas crianças e jovens, para 
dar opções de lazer e educação 
para tirar as crianças das ruas 
e afastar das drogas”, afirmou 
Cristiane. “Queremos que a As-
sociação seja boa o suficiente para 
servir de incentivo para que ou-
tros bairros também façam suas 
associações”, completou André.
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Cuidado pra não sair torrando 
a sua grana com a turma, pois 

a fatura do cartão não perdoa e chega, sim. 
Pode iniciar um romance a distância. Se já 
tem um cobertor de orelha, deve investir em 
coisas novas, diferentes e aventuras pra tirar a 
relação do marasmo

Touro 21/4 a 20/5
Nada de timidez, nada de pessi-
mismo, vamos levantar esse astral, 

Tourinha(o) e acreditar: essa semana tem tudo 
para trazer novidades favoráveis no trabalho.  
Tá sem emprego? Mais um motivo para você 
se encher de coragem e lutar pela vaga que 
tanto deseja.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Além de alegrias com filhos, sorte 
em jogos e loterias e em atividades 

ligadas às diversões, pode esperar também sin-
tonia de ideias com pessoas diferentes e mais 
velhas do que você. 

Câncer 21/6 a 22/7
A Lua Crescente pode trazer al-
guma mudança significativa em 

sua vida, com reflexo direto na sua situação 
financeira. Vale a pena se ligar em assuntos 
relacionados à tecnologia, inventário, herança 
e empréstimos. 

Leão 23/7 a 22/8
É agora a hora de levar adiante 
os seus planos, sejam eles pes-

soais, profissionais ou financeiros. Isso sem 
falar no seu Sol, que garante harmonia em 
contatos com concorrentes ou com colegas 
ou pessoas com quem nem sempre você 
consegue se entender. 

Virgem 23/8 a 22/9
As vibes continuam positivas para 
os assuntos financeiros, viu cris-

talzinho virginiano? Não vai dormir de touca 
ou de roupa tudo e perder as oportunidades, 
certo? E elas podem vir de jogos e sorteios, mas 
principalmente pela força do seu talento.

Libra 23/09 a 22/10 
Apoio de amizades antigas ou de 
pessoas mais velhas? Pode espe-

rar. Novidades positivas no trabalho? Gran-
des possibilidades. Sem se falar, que o din-
din está mais do que protegido. Sua estrela 
libriana tem tudo para brilhar, seja em negócios, 
quitação de dívida, recebimento de dinheiro e 
até vitória em demanda judicial.

Escorpião 23/10 a 21/11
Alegrias em família, especialmen-
te com parentes mais velhos. Saú-

de tranquila, mas no domingo pela manhã é 
bom se prevenir contra mal-estar, desavença 
com amizade ou algo sobre trabalho.

Sagitário 22/11 a 21/12
Na vida amorosa: tudo tranquilo, 
tudo favorável, bebê. Os astros 

também estão fechados para garantir uma 
semana sem brigas, sem perrengues e com 
boas possibilidades de você encontrar o 
crush dos seus sonhos.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Olha, tenho boas notícias: pode 
desvendar mistério que vem ron-

dando o seu coração. E mais: é bem provável 
que coisas ligadas ao seu trabalho possam te 
ajudar: chegar junto naquele colega ou fornece-
dor que mexe com os seus hormônios.

Aquário 22/1 a 19/2
Veja bem, meu docinho de caram-
bola, essa semaninha tem tudo 

para trazer as novidades que você tanto deseja, 
principalmente em contatos sociais e ao se rela-
cionar com amigos e pessoas de outras cidades. 
Fase boa para aprofundar os seus conhecimen-
tos e fazer sucesso.

Peixes 20/2 a 20/3
Boas notícias devem chegar sobre 
dívidas, recebimento de grana, 

impostos, consórcios, herança e, especialmen-
te, em ganhos em jogos e sorteios.Na saúde, 
abra bem o zoião com sintomas diferentes e 
até misteriosos. 

- GASTRONOMIA  -

Tartar de salmão com avocado

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
• 400g de filé de salmão sem pele em 
cubos pequenos
• 1 cebola roxa ralada e espremida
• 1 pepino sem sementes em cubos pe-
quenos
• 3 colheres (sopa) de azeite
• 2 colheres (sopa) de alcaparras picadas
• 1 colher (café) de raiz forte
• 1 colher (café) de gengibre em conser-
va picado
• 2 colheres (sopa) de shoyu
• Sal, pimenta-do-reino branca e ceboli-
nha picada a gosto
• 2 avocados maduros em cubos pequenos
• Suco de 1 limão

PREPARO
Em uma tigela, misture o salmão, a cebo-
la, o pepino, o azeite, as alcaparras, a raiz 
forte, o gengibre e o shoyu.
Tempere com sal, pimenta e cebolinha. 
Reserve.
Em outra tigela, misture o avocado com o 
suco de limão. Tempere com sal e reserve.
Monte pratos individuais em aros de 8cm 
de diâmetro.
Coloque o salmão até a metade do aro e 
complete com o avocado.
Desenforme, retirando o aro com cuida-
do. Sirva com salada de folhas..

VerdadeiroO Anuncie 99825.0105

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

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!

VARIEDADES

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

Assine já!
(19)3493-5206 | 0800-771-5206
mzlnet.com.br
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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$ 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$ 700.000,00 - Dr. Raul Coury, 3 dts, 1 suíte, sala, piscina, 6vgs ---- 10852
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
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

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.

NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
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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 22 DE OUTUBRO
Ou enquanto durarem os estoques

R$ 7,99

CANETA BIC 
FASHION 4 CORES

R$ 9,99

ALICATE PARA CUTÍCULA 
MUNDIAL SANDY

R$ 18,00

MARIQUINHA KI ÚTIL

R$ 19,99

CUSCUZEIRO 
ASSUMPÇÃO N16

Supermercado Defavari leva alegria para crianças
- DIA DAS CRIANÇAS -

R$ 13,99

BALDINHO 
PRAIA USUAL 

CADA

ATACADO 8 OU 
+ UNIDADES

R$ 4,74

PRATO DE VIDRO 
DIAMANTE FUNDO

CADA

ATACADO 8 OU 
+ UNIDADES

R$ 4,99

COPO MUNICH 
CHOPP 200ML 

CADA

R$ 15,00

CANECA ESMALTADA 
COM CHOCOLATE

DIA DOS 
PROFESSORES

R$ 19,99

CAMINHONETE  
ORANGE TOYS FURY 4X4

CADA

R$ 29,99

TOALHA UMEDECIDA 
STARLUX 90 TOALHAS

O Supermercado Defa-
vari promoveu uma 
grande festa para ce-

lebrar o Dia das Crianças, co-
memorado em 12 de Outubro. 
No último sábado (9), parte da 
equipe que atua no supermer-
cado foi às ruas com fantasias 
para distribuir bolas e balas 
para os pequenos. O trio elé-
trico passou pelos bairros da 
cidade levando alegria e mui-
ta diversão.

Entre os personagens pre-
sentes estiveram os Vingado-
res Thor (versão feminina), 
Homem de Ferro e Homem 
Aranha. Direto da DC veio a 
Mulher Mavariha, acompanha-
da da Frozen, Banca de Neve 
entre outros. A direção do su-
permercado Defavari agradece 
à comunidade rio-pedrense e a 
todos os colaboradores da em-
presa, por participar do evento 
e contribuírem para que ocor-
resse uma linda festa.


