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Pedra fundamental marca início da 
construção do novo Pronto Socorro

- COM CAPSULA DO TEMPO -

Deputado Roberto Alves enterra capsula do tempo onde será o novo Pronto Socorro

U
ma capsula do tempo en-
terrada junto a entrada 
do futuro Pronto Socor-

ro de Rio das Pedras marcou 
o lançamento da pedra funda-
mental que anunciou o início 
das obras para a construção da 
unidade de saúde. As obras já 
tiveram início com a terraplana-
gem e preparação para execução 
da fundação do prédio.

O Pronto Socorro anterior 
foi demolido em novembro de 
2020, mas o início das obras pre-
cisou ser atrasado em virtude da 
pandemia do Covid-19. Durante 
esse período, o atendimento de 

urgência e emergência foi rea-
lizado em uma ala do Hospital 
e Maternidade São Vicente de 
Paulo devidamente preparada, 
o que seguirá sendo feito até o 
final das obras.

Para simbolizar a pedra fun-
damental foi montada uma caixa 
onde foram colocados jornais da 
cidade, região e estado, fotos do 
antigo Pronto Socorro e projeto 
do novo, assim como alguns itens 
sugeridos na hora, como uma 
máscara facial que representa o 
período de pandemia. A proposta 
é que a caixa seja desenterrada 
daqui 30 anos.

Rua Osório Martins, nº 602, Bom Jesus, Rio das Pedras
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Água Meu! 
- ARTIGO -

Manobras e artimanhas
- EDITORIAL -

A difícil arte de fazer política 
é complicada, exige muito jogo 
de cintura e estratégia. Dizem 
que um bom político daria um 
excelente enxadrista, que an-
tevê a jogada dos adversários 
três ou quatro rodadas antes 
de encurralar o rei e deixa-lo 
sem alternativas.

Nos últimos dias foi pos-
sível ver algumas peças do 
tabuleiro rio-pedrense serem 
movimentadas. Poucos podem 
ter percebido os reais motivos 
das jogadas, mas a certeza de 
que as movimentações foram 
de caso pesado ficou evidente. 

Uma grande obra no re-
servatório de água do Bom 
Jesus está dividindo opiniões. 
De um lado os apoiadores 
do aumento da capacidade 
de armazenar água. Do ou-
tro, quem questiona não só 
as obras promovidas pelo 
Executivo, como também as 
operações feitas pelo proprie-
tário de lotes na área.

Diante de tantas dúvidas, o 
superintendente do SAAE foi 
convocado para prestar escla-
recimentos à Câmara, junto 
com o secretário de Meio Am-
biente. Menos de uma semana 
antes da data agendada para 
a sabatina, um vereador se 
afasta por motivos de saúde 
(passou por cirurgia em um 

dos olhos) e assume seu su-
plente que, por coincidência 
ou não, estava como superin-
tendente do SAAE.

Os espectadores dessa 
partida esperavam uma fuga 
das perguntas, um recuo es-
tratégico talvez. Mas, para 
a surpresa de muitos, antes 
mesmo de ser questionado, o 
recém-vereador já se propôs 
a passar várias informações, 
respondeu aos questiona-
mentos feitos por seus pares e 
apresentou documentos emi-
tidos pela Prefeitura, SAAE, 
Cetesb e Polícia Ambiental.

Quais serão as próximas 
manobras dos jogadores desse 
xadrez, talvez nem eles mes-
mos saibam. Sorte de quem 
consegue enxergar longe, 
calcular todas as possíveis jo-
gadas adversárias.

Ao espectador rio-pedren-
se, que por alguns não é con-
siderado nem mesmo o peão 
desse tabuleiro, resta torcer 
pela melhor jogada em prol 
ao bem comum da cidade. O 
jogador cidadão fez seu único 
movimento no dia das elei-
ções, escolhendo suas peças 
pelos próximos quatro anos. 
Além disso, pode pressionar, 
questionar e se movimentar. 
Mas são poucos os que se mo-
tivam em fazer algo.

S
erapião de Aguiar 
(1864/1943), através da 
amizade política com o 

Dr. João Tobias, conseguiu uma 
concessão no serviço de água 
do tanque da ferrovia Ituana/ 
Sorocabana por 50 anos. Quan-
do o usuário atrasava o paga-
mento ou não pagava, ele ia 
com a chave fechar o consumo 
e dizia: “Água meu!”.

Quando estava para findar a 
concessão, o operoso prefeito 
Professor Olívio Barrichello 
(1948/1952) realizou a desa-
propriação ao uso da água, 
passando para a Prefeitura 
e assim deixando o “Água 
meu!” irritadíssimo. Época 
que a cidade tinha três ruas: 
Prudente de Morais (Rua de 
Cima), Rangel Pestana (Rua de 
Baixo) e Dr. João Tobias (Rua 
das Cabras).

Seu sucessor, contador Wal-
domiro Domingos Justolim 
(1952/1956), queria aumentar 
a captação de água do Sítio 
Rossi. A falta de verbas o 
impediram. Coube a Caeta-
no Oscar Waldemar Gramani 
(1956/1960) realizar a maior 
obra administrativa na cida-
de no século XX, através de 
verbas do Governo Federal, 
Estadual e do próprio cres-
cimento econômico do mu-
nicípio: a criação do SAAE 
e instalação do prédio com 
o diretor Francisco Rubinato 
(Chico Maneta). 

O encanamento de água 
esgoto era aberto na base da 
picareta. A construção da re-
presa do Viegas em troca da 
energia formalizou a parceria 
com da fazenda e família Basí-
lio/ Saliba. A água jorrou em 
abundância!

Na década de 70 foram 
construídos os poços artesia-
nos na Bela Vista e Rodoviária. 
Na medida em que a cidade 
foi crescendo, o problema de 
captação foi se acentuando. 
Na década de 90 já eram uti-
lizadas as represas da antiga 
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Usina Bom Jesus e São Jorge, 
sempre com alternativas de 
racionamento. 

Atualmente estamos na si-
tuação mais critica quanto ao 
abastecimento de água, com 
a decretação do estado de ca-
lamidade pública. Para tanto, 
devemos refletir: na desapro-
priação das represas da Bom 
Jesus e São Jorge pelo Poder 
Público, alargamento, desas-
soreamento, impedimento de 
soterramento de margens, 
construções, proteção da 
mata ciliar, entrega do servi-
ço de água e esgoto à Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Pau-
lo), melhora no atendimento 
com uma empresa capacitada, 
abertura de novos poços arte-

sianos mesmo que encareci-
dos (segundo dizem, a cidade 
esta localizada numa costra 
terrestre grossa e de dureza). 
Deve-se fazer campanha do 
uso racional da água, limpeza 
e canalização do Tijuco Preto.

Como vimos, o problema 
da captação de água em nosso 
município é histórico. A quem 
recorrer? À Moises, que fez 
a água jorrar no monte em 
Moriá batendo o cajado nas 
pedras (Números 20/1/13)? Ou 
ressuscitar o prefeito Gramani 
para vir ensinar nossos polí-
ticos a resolver o problema 
da água?

Por Prof. Toninho Martins, li-
cenciado em história, geografia 
e pedagogia.

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

 ENVIE ”QUERO O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     99825.0105
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Reforma Protestante
- ARTIGO -

Lançamento
Disponível nas lojas

Lançamento
Disponível nas lojas

N
o decorrer dos séculos, 
desde os tempos de 
Cristo, tem havido um 

desvio daquilo que Jesus ensi-
nou. Sempre se levantaram vozes 
em defesa da pureza do Evange-
lho. Apesar do zelo, sempre exis-
tiram aqueles que se desviavam, 
trazendo para dentro da Igreja 
práticas de outras religiões. No 
começo, foi apenas a inclusão 
da hierarquia onde o papa era o 
líder supremo; depois vieram o 
batismo para a salvação, a ado-
ração de imagens e pasmem, até 
a proibição da leitura da Bíblia, 
e muitas outras heresias, atin-
gindo um patamar tal, que por 
volta do século XIV, o romanismo 
estava completamente envolvida 
no paganismo.

Há 504 anos, no dia 31 de ou-
tubro de 1517, Martinho Lutero 
fixou suas famosas teses contra 
a venda de indulgências na porta 
da igreja do Castelo de Witten-
berg, na Alemanha, contrariando 
os interesses teológicos e, princi-
palmente, econômicos da “Igreja” 
romana. O impacto foi tamanho, 
que se comemora nessa data o 
início da Reforma Protestante.

No início da igreja em Atos 
capítulo 2, foi dado forma à igre-
ja. Mas, com o passar dos tem-
pos, homens que não tiveram 
compromisso com a Palavra de 
Deus, deformaram-na. Então, o 
significado simples da reforma 
é: trazer de novo a forma, àquilo 
que perdeu a forma.

A reforma veio a realizar-se 
devido ao contato da mente hu-
mana com as Escrituras, e o resul-
tado foi que a mente humana se 
emancipou da autoridade clerical 
e papal para seguir a autoridade 
das Escrituras. Alguns itens para 
que se houvesse a reforma.

1 > as Escrituras sagradas 
como única regra de fé e conduta;

2 > a justificação pela fé;
3 > o sacerdócio universal de 

cada crente.
Os pilares teológicos que fize-

ram parte da Reforma Protestante 
são os chamados Cinco Solas - 
frases latinas que surgiram para 
enfatizar a diferença entre teo-
logia reformada protestante e a 
teologia romana. Sola vem do 

latim e significa “somente” ou 
“apenas” na língua portuguesa. 
E os Cinco Solas são:

1 - Sola Fide (Somente a fé): 
O homem é justificado única e 
exclusivamente pela fé (Roma-
nos 5.1).

2 - Sola Scriptura (somente a 
Escritura): As Escrituras é a única 
regra de fé e prática da igreja (2 
Timóteo 3.16).

3 - Solus Christus (somente 
Cristo): Jesus é o Único Senhor, 
Único Salvador, Único Mediador 
entre Deus e os homens, Único 
Fundamento, Única Rocha, Único 
Cabeça (1 Timóteo 2.5; Atos 4.12; 
1 Coríntios 3.11; Efésios 2.20; João 
14.6; Hebreus 7.25).

4 - Sola Gratia (somente a gra-
ça): Tudo que o homem possui 
(graça comum), e em especial a 
salvação, é dada pela graça so-
mente (Efésios 2.8,9).

5 - Soli Deo Gloria (somente 
à Deus a glória): O homem foi 
criado para a glória de Deus e que 
tudo que ele fizer deve destinar a 
glorificar a Deus (Romanos 11.36).

Esses pilares da Reforma Pro-
testante são, e devem ser o com-
promisso da igreja atual, com o 
intuito de ser uma igreja séria e 
comprometida com o Reino de 
Deus. A igreja que estiver fora 
desse eixo ou fora deste contexto 
deve ser considerada anátema, ou 
aquela para a qual não devemos 
dar crédito algum.

Lutero não foi, como alguns 
pensam, o fundador de uma 
nova religião, o protestantismo. 
Foi, sem dúvida, o grande pre-
cursor da liberdade religiosa 
atual e quem mais contribuiu 
para um retorno do cristianis-

mo às Escrituras.
Lembrando que uma igreja, 

para ser apostólica, deve es-
tar seguindo as doutrinas dos 
apóstolos. E o apóstolo Paulo 
vai nos ensinar que se um ho-
mem, ou um anjo vier do céu e 
pregar um outro evangelho que 
os apóstolos não pregaram, seja 
anátema (Gálatas 1.8).

Alguns reformadores antes 
de Lutero, como João Wycliffe, 
John Huss, Savonarola e muitos 
outros lutaram pela reforma da 
igreja e pagaram com a vida. Mi-
lhões de cristãos foram mortos.

Homens e mulheres escreve-
ram com seus próprios sangues 
a história da liberdade cristã. 
Homens que entenderam os pro-
pósitos de Deus. Pessoas que 
estavam com fome e sede de 
justiça. Louvado seja o Nome do 
Senhor pela vida desses homens 
e mulheres!!!

Quando o papa pediu para 
que Martinho se retratasse, ele 
respondeu: “Se não me refutar-
des pelo testemunho das Escri-
turas, ou por argumentos, uma 
vez que não creio nos papas e 
nos concílios, por ser evidente 
que muitas vezes já se engana-
ram e se contradisseram uns aos 
outros. A minha consciência tem 
que ficar submissa à Palavra de 
Deus.”

Disse Jesus: “E conhecereis a 
verdade, e a verdade vos liber-
tará” João 8.32

Leiam a Bíblia! Que Deus abra 
o entendimento, e faça resplan-
decer a luz do Evangelho em 
cada coração em nome de Jesus. 
Amém!
Por Alexandre Teles.

Ao considerarmos a crescente interação da geração 
atual com os recursos tecnológicos, podemos notar 

que o “universo virtual” está diretamente relacionado ao 
“universo real”. Assim, pode-se afirmar que vivemos em um 
contexto híbrido, em que as ferramentas online e offline se 
misturam constantemente, inclusive no desenvolvimento e 

estruturação das ações de marketing.

Nesse sentido, um anúncio de jornal pode estar ligado a 
um comercial que está sendo veiculado na TV, que leva o 
público-alvo ao site da empresa, por exemplo. Além disso, 

os anúncios publicados na mídia impressa também podem 
conter um QR Code, permitindo que o leitor acesse detalhes 

da publicidade por meio do seu smartphone.

Assim, os anúncios em jornais continuam interessantes porque 
podem ser adaptados ao mundo virtual em que vivemos. Para 

construir um plano de marketing completo e efetivo, é altamente 
recomendado integrar as propostas offline e online. Desse 

modo, é possível conectar-se com os hábitos e a linguagem dos 
seus clientes, cobrindo todos os pontos de contato.

Por que os anúncios 
em jornais ainda são 

interessantes?

RESERVE JÁ O ESPAÇO DO SEU ANÚNCIO!

VISIBILIDADE E CERTEZA DE BONS NEGÓCIOS!
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Rio das Pedras ocupa 583º lugar 
no ranking de vacinação do Estado

- COVID -

R
io das Pedras ocupa o 
583º lugar no ranking 
da cobertura vacinal 

contra o Covid-19, lançado 
nesta quarta-feira (27) pelo Go-
verno do Estado de São Paulo, 
que abrange os 645 municípios 
paulistas. O percentual é cal-
culado em função da estima-

tiva populacional e do total de 
pessoas que já concluíram o 
esquema vacinal indicado nas 
bulas dos fabricantes dos imu-
nizantes e pelo PNI (Progra-
ma Nacional de Imunizações), 
conforme dados reportados 
pelos próprios municípios na 
plataforma estadual VaciVida.

De acordo com as infor-
mações do Estado, até às 18h 
de quinta-feira Rio das Pe-
dras tem 21.693 pessoas com 
o esquema vacinal completo, 
o que representa 60,70% do 
total da população estimada 
em 35.738 habitantes. Entre 
as cidades próximas, Rio das 
Pedras tem a pior colocação. 
Piracicaba está em 194º com 
72,56% da população já vaci-
nada com a segunda dose. As 
cidades de Mombuca, Saltinho 
e Capivari apresentam melhor 
colocação e ocupam as 259ª, 
291ª e 532ª colocações, res-
pectivamente.

De acordo com o ranking, 
cinco cidades localizadas nas 
regiões de Bauru e São José do 
Rio Preto já ultrapassaram a 
meta da campanha. O primei-
ro lugar é ocupado por Uru, 
da região de Bauru, que já 
tem mais de 98% dos adultos 
completamente imunizados. 
Na sequência, aparecem res-
pectivamente Adolfo e Turma-
lina, ambas da região de Rio 
Preto e com mais de 94% de 
cobertura. Florinea, cidade 
próxima a divisa com o Para-
ná, tem 93%. 

Outras 48 cidades já têm 
mais de 80% de cobertura. 
“Parabenizamos esses muni-
cípios por atingirem a meta 
da campanha entre adultos 
e seguimos contando com a 
mobilização de todas as 645 

cidades para proteger a po-
pulação da Covid-19”, diz a 
coordenadora geral do PEI 
(Plano Estadual de Imuniza-
ção), Regiane de Paula. 

Os dados de vacinação são 
obtidos a partir dos registros 
feitos pelas cidades no Vaci-
Vida, sistema que deve ser 
atualizado preferencialmente 
no mesmo dia da aplicação da 

segunda dose, uma vez que a 
falta de cadastro em tempo 
oportuno pelos municípios no 
sistema impacta na visualiza-
ção adequada dos dados pelo 
PEI. Conforme a Resolução SS 
59, que normatiza a atualiza-
ção dos dados da campanha 
na plataforma, os municípios 
devem reportar os dados da 
vacinação em até 72 horas.

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825-0105

QUER RECEBER 
O JORNAL PELO 

WHATSAPP?
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Rua Prudente de Moraes, 426, Centro, Rio das Pedras

CIDADES

Clube de Campo
de Rio das Pedras

Alugue um ponto comercial incrível para 
seu negócio, o SALÃO DA CULTURAL. 

Ligue na secretaria do clube e saiba mais: 
(19) 3493.2343

ALUGUEL COMERCIAL

Aberto de terça à domingo até às 22h

Visite nossas páginas

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

(19) 3493.4068 |    99914.0624

0 KM e 
Semi-Novos

Lojas CEM é a melhor do Brasil pela quarta vez
- CONQUISTA -

O Centro Administrativo e de Distribuição das Lojas CEM: dois depósitos com 116.600 m² cada um

A rede comercial de móveis e 
de eletrodomésticos Lojas 
CEM acaba de conquistar, 

pela quarta vez, o Prêmio Valor 
1000, como a melhor empresa 
de varejo do Brasil. O ranking, 
cuidadosamente elaborado pelo 
jornal Valor Econômico, da Globo, 
classifica as 1000 maiores empre-
sas brasileiras de todos os setores 
econômicos e aponta as campeãs 
de cada setor, mediante critérios 
homologados pela Faculdade de 
Administração de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas e aná-
lises da Serasa Experian.

A vitória das Lojas CEM deu-
-se, não pelo seu faturamento ou 
lucro, mas pelo melhor desem-
penho da empresa em todas as 
áreas. A publicação anual estu-
da cuidadosamente os balanços 
apresentados pelas empresas, 
comparando o desempenho das 
companhias. A edição deste ano 
tem por base os balanços de 2020, 
ano do início da pandemia de co-
vid-19. Nessa ocasião, as Lojas 
CEM, que ainda não vendem pela 
internet, permaneceram por cerca 
de 70 dias com todas as suas filiais 
fechadas em razão das medidas 
de combate ao coronavírus.

Mesmo assim, a rede mante-
ve todos os seus mais de 11 mil 
funcionários empregados, conti-
nuou pagando a todos (inclusive 
seus fornecedores) rigorosamen-
te em dia, deu tranquilidade aos 
clientes, abolindo os juros sobre 

as prestações vencidas no pe-
ríodo de fechamento das lojas 
e seguiu ampliando seu Centro 
de Distribuição, construindo e 
inaugurando novas filiais.  Com 
essas medidas, que bem demons-
tram a força da empresa, as Lo-
jas CEM mantiveram índices de 
faturamento e de rentabilidade 
equivalentes ao do ano anterior 
e garantiram mais uma vez a con-
quista do prêmio, que já tinham 
vencido por três vezes em anos 
anteriores: em 2005, 2012 e 2013.

Em 2021, as Lojas CEM conti-
nuam crescendo ainda mais, inau-
gurando novas filiais. A empresa, 
que está finalizando as obras de 
seu Depósito 2, recentemente 
abriu duas filiais na cidade de 
Campinas e inaugurou sua segun-
da loja na cidade de Limeira. No 
próximo dia 25, a rede inaugura 
mais uma filial no Rio de Janeiro, 
no município de Miguel Pereira, 
com a presença do Governador 
do Estado, Sr. Cláudio Castro.

Em cada cidade onde se insta-
lam, as Lojas CEM geram cerca de 
40 empregos diretos, contribuem 
com o desenvolvimento elevando 
a arrecadação de impostos, forta-
lecem o comércio local e oferecem 
novas opções de consumo à popu-
lação. Além dos preços baixos, o 
crediário é próprio, pelo tradicio-
nal “Carnezinho”, feito e aprovado 
nas filiais da rede, sem taxas de 
abertura de crédito, emissão de 
boletos ou anuidade.

1º Lojas CEM 38,0 pontos

2º Assaí 35,0 pontos

3° Lojas Koerich 31,0 pontos

4º Havan 28,5 pontos

5º Grupo Carrefour Brasil 28,0 pontos

6º Casa Granado 23,0 pontos

7º GPA 22,5 pontos

8º Lojas Colombo 17,5 pontos

9º Magazine Luiza 17,5 pontos

10º Lojas Renner 17,0 pontos

Média das 10 primeiras 25,8 pontos

CLASSIFICAÇÃO FINAL - COMÉRCIO VAREJISTA

Fonte: Valor 1000 – Edição 2021 (Valor Econômico – Setembro 2021)

Para definir as empresas 
campeãs de cada um dos 26 
setores da economia, foram 
analisados oito critérios: Re-
ceita Líquida, Margem Ebitda, 
Rentabilidade, Margem da Ati-
vidade, Liquidez Corrente, Giro 
do Ativo, Cobertura de Juros e 
Crescimento Sustentável.

Veja, ao lado, a classificação 
final do setor de Comércio 
Varejista, considerando a pon-
tuação obtida pelas empre-
sas nos oito critérios. Alguns 
dos grandes varejistas, como 
Casas Bahia, por exemplo, 
não aparecem entre os dez 
primeiros.

Critérios do Prêmio 
Valor 1000
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Corte e Conformação de Metais
Telhas Metálicas

VANTAGENS DO USO
DAS TELHAS TERMOACÚSTICAS

REDUÇÃO DE RUÍDO EXTERNO

AÇÃO RETARDANTE DE CHAMAS

ÓTIMO ISOLAMENTO TÉRMICO

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

Cemitério abre das 6 às 17 horas no Dia de Finados
- 2 DE NOVEMBRO -

O Cemitério Municipal de 
Rio das Pedras abrirá 
em horário especial 

nesta terça-feira, 2 de novem-
bro – Dia de Finados. A praça 
e interior do cemitério foram 
preparados para receber os 
visitantes que fazem visitas aos 
túmulos de seus entes queri-
dos. Habitualmente o cemitério 
abre das 7 às 17 horas, mas nes-
te dia estará aberto uma hora 
mais cedo por conta da missa 
que será celebrada na capela.

Durante o final de semana 
o cemitério também estará 
aberto para as famílias que 
desejaram realizar prepara-
tivos para Finados, como a 
limpeza das sepulturas. Habi-
tualmente são feitas venda de 
flores na praça. Para este ano 
a montagem de barracas para 
a venda de flores foi liberada 
para empresas e autônomo 
que realizaram cadastro junto 
ao Setor de Fiscalização do 

Comércio da Prefeitura.
“A partir do dia 1º de no-

vembro há a previsão do Plano 
São Paulo liberar eventos ao ar 
livre, sem restrição de publi-
co, apenas mantendo o uso de 
máscara. Isso já permite que 
as pessoas possam homena-
gear os seus entes falecidos 
presencialmente no cemitério”, 
afirmou a Prefeitura por meio 
de nota oficial.

Além dos cuidados com 
distanciamento social, uso 
de máscara e álcool em gel, é 
preciso redobrar os cuidados 
com os possíveis criadouros 
do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue. Des-
de o começo do ano, Rio das 
Pedras já confirmou 41 casos 
da doença. Portanto, a reco-
mendação é que as flores sejam 
levadas em vasos com terra ou 
em buquês, sem deixar reci-
pientes com água ou ainda que 
possam acumular água.

Durante o final de semana o cemitério também estará aberto para as 
famílias que desejaram realizar preparativos para Finados
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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

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.

Pedra fundamental marca início da 
construção do novo Pronto Socorro

- COM CÁPSULA DO TEMPO -

U
ma capsula do tempo en-
terrada junto a entrada do 
futuro Pronto Socorro de 

Rio das Pedras marcou o lança-
mento da pedra fundamental que 
anunciou o início das obras para a 
construção da unidade de saúde. 
As obras já tiveram início com 
a terraplanagem e preparação 
para execução da fundação do 
prédio. O Pronto Socorro anterior 
foi demolido em novembro de 
2020, mas o início das obras pre-
cisou ser atrasado em virtude da 
pandemia do Covid-19. Durante 
esse período, o atendimento de 
urgência e emergência foi rea-
lizado em uma ala do Hospital 
e Maternidade São Vicente de 
Paulo devidamente preparada, 
o que seguirá sendo feito até o 
final das obras.

A cerimônia de lançamento da 
pedra fundamental foi realizada 
no sábado (23) e contou com a 
presença dos deputados fede-

rais Roberto Alves e Ricardo Izar, 
prefeitos de Saltinho (Helinho 
Bernardino), Adamantina (Márcio 
Cardim) e Taquarituba (Eder Mia-
no), o juiz arbitral Comendador 
José Carvalho, Dunga (vereador 
de Araçatuba), Pedro Kawaii (ve-
reador de Piracicaba), o vice-pre-
feito de Rio das Pedras (Tutinho) 
e vereadores rio-pedrenses Va-
nessa Botam, Professor Geraldo, 
Emerson Vieira, Joaquim Afonso, 
Nivaldo do Depósito, Nabuco, 
Zé do Paulo e Max Prestes, além 
de outras autoridades regionais 
como a diretora da DRS-X (De-
partamento Regional de Saúde 
de Piracicaba), Regiane Mendes.

“Quero agradecer nossa equi-
pe, formada por verdadeiros 
guerreiros. Hoje podemos olhar 
para trás e ver quantas batalhas 
enfrentamos em meio a essa 
guerra contra o inimigo chama-
do de coronavírus. Agradecemos 
ao empenho dos médicos, que 

muitas vezes passaram dias sem 
voltar para casa. Agradecemos 
aos enfermeiros e técnicos de 
enfermagem que bravamente 
estiveram ao lado dos enfermos 
e as vezes iam ao banheiro para 
chorar”, destacou Daniela Tavares 
de Andrade, diretora do Hospital 
e Maternidade São Vicente de 
Paulo, que continuou enaltecen-
do o trabalho da equipe de fisio-
terapia, de nutrição, do serviço 
social, da recepção, da farmácia, 
de higiene e limpeza, socorristas 
da ambulância, da manutenção, 
da informática, do controle de 
infecção hospitalar, do Raio-X, 
Recursos Humanos, laboratório 
e faturamento.

Para simbolizar a pedra fun-
damental foi montada uma caixa 
onde foram colocados jornais da 
cidade, região e estado, fotos do 
antigo Pronto Socorro e projeto 
do novo, assim como alguns itens 
sugeridos na hora, como uma 
máscara facial que representa o 
período de pandemia. A proposta 
é que a caixa seja desenterrada 
daqui 30 anos.

“Hoje o hospital de Rio das 
Pedras emprega mais de 200 pes-
soas, fora a equipe médica. Essa 
pedra fundamental é um marco 
de um novo ciclo com a constru-
ção do Pronto Socorro, que trará 
modernidade e tecnologia para o 
atendimento”, completou Daniela 
de Andrade.

Novo PS – O novo Pronto So-
corro terá dois pavimentos. No 
térreo estarão os consultórios de 
atendimento com mais que o do-
bro da capacidade atual, passando 
dos atuais 4 mil atendimentos por 
mês para até 10 mil mensais. O 
acesso das ambulâncias passará a 
ser pelos fundos, eliminando ris-
cos de atropelamentos na entrada 
principal, e mais próximo às salas 
de emergências que também te-
rão a capacidade de atendimento 
dobrada.

No segundo andar será insta-
lado um laboratório que avaliará 
de imediato o material coletado 
durante as consultas, aceleran-
do os diagnósticos passados aos 
pacientes. No mesmo andar, será 
construído dez consultórios médi-
cos para o atendimento agendado 
de especialidades.

Uma cápsula do tempo enterrada junto a entrada do futuro Pronto 
Socorro de Rio das Pedras marcou o lançamento da pedra fundamental
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De acordo com o parlamentar, a autorização da Cetesb se estende para a
 limpeza das margens do reservatório dos fundos da área, próxima a fazenda

Sessão da Câmara tem 
perguntas sobre obras 

na represa do Bom Jesus

- ESCLARECIMENTOS -

A 
sessão camarária da 
última segunda-feira 
(25) foi marcada por 

uma série de questionamen-
tos a respeito das obras que 
estão sendo realizadas junto 
a represa do Bom Jesus, mais 
conhecida como “Tancão da 
Painco”. Na sessão do dia 13 de 
setembro, a vereadora Vanessa 
Botam fez uma convocação for-
mal para que os responsáveis 
pelo SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) e Secretaria 
do Meio Ambiente fossem à 
Câmara prestar esclarecimen-
tos. Atendendo ao chamado, o 
secretário de Meio Ambiente 
(Rafael Bonassa) foi à sessão. 
Embora nenhum representante 
oficial do SAAE estivesse na 
Câmara, Emerson Viera – que 
estava com superintendente da 
autarquia até o dia 19 – partici-
pou da reunião como vereador 
suplente, assumindo a cadeira 
de Bé Cecote que se licenciou 
por orientação médica.

Durante a sessão, antes 
mesmo de ser chamado para 
responder as dúvidas dos ve-
readores, Emerson Vieira uti-
lizou seu tempo de falar para 
contar a respeito do período 
que esteve à frente do SAAE 
e sobre as obras no “Tancão”.

Com autorização da Cetesb 

(Companhia Ambiental do Es-
tado de São Paulo) emitida no 
dia 27 de julho, o prazo de exe-
cução da obra é de três meses, 
prorrogável por mais 90 dias. 
Embora ainda não haja projeto 
para a ampliação concluído, 
conforme informado duran-
te a sessão, Emerson Vieira 
afirmou que será aumentado 
de 4 a 5 metros a largura do 
reservatório, além da retirada 
de grande quantidade de terra 
nos fundos da área. “Acredito 
que irá dobrar a capacidade 
de armazenamento de água”, 
destacou.

De acordo com o parla-
mentar, a autorização da Ce-
tesb se estende para a limpeza 
das margens do reservatório 
dos fundos da área, próxima a 
fazenda. A estimativa é que a 
limpeza também seja feita na 
margem próxima a empresa 
Painco, com o desassoreamento 
e instalação de alambrado para 
proteger algumas árvores que 
são nativas e estão no local.

No dia 16 de agosto, as obras 
foram vistoriadas pela Cetesb 
e Polícia Ambiental, por deter-
minação do Ministério Público. 
Emerson Vieira apresentou os 
laudos de vistoria, informando 
que não foram constatadas ir-
regularidades até o momento. 

Uma dúvida recorrente é 
quanto ao aterramento feito 
em áreas onde estariam lotes de 
propriedade particular. Segun-
do informou Vieira, a Prefeitura 
não autorizou o aterramento, 
inclusive tendo notificado o 
proprietário quanto da irregu-
laridade e embargou a obra por 
falta de alvará. “A Secretaria 
de Obras exigiu a apresenta-
ção de alguns documentos”, 
completou.

O receio de que a terra volte 
para o leito do reservatório se 
mostrou evidente, mas a cons-
trução de um muro de arrimo 
foi descartada por ser “inviável 
financeiramente”. “A terra foi 
compactada com a PC (escava-
deira) na lateral e será plantada 
grama para segurar essa terra”, 
contou Emerson Vieira.

Ao Secretário de Meio Am-
biente foram direcionadas 
questões a respeito da legisla-
ção ambiental e sobre o corte 
de árvores nos lotes entre o 
reservatório e a Avenida José 
Augusto da Fonseca. “As ár-
vores retiradas são da espé-
cie leucena, tida como espécie 
exótica, uma praga que impede 
o crescimento de outras vege-
tações próximas e que não há 
impedimento para seu corte”, 
afirmou Rafael Bonassa.

O planejamento deve continuar
Olá Alvinegros apostólicos 

romanos, sejam todos muito 
bem vindos ao nosso espaço 
democrático, livre de amarras 
e com as opiniões pluraliza-
das.  Uma honra e oportu-
nidade única poder figurar 
nesta jornal.

Nosso amado, glorioso e 
centenário Nhô-Quim sofreu 
nesta última terça-feira (26) 
mais uma eliminação precoce. 
O sofrimento é imensurável 
por mais uma derrota dentro 
do Barão, como regra imposta 
nos instantes finais perante 
seu torcedor. O que seria tal 
insistência no destino tão cruel 
para o clube e seu torcedor?

Alguns amigos de im-
prensa brincam em dizer que 
existe no pedaço da esquina 
da Rua Moraes Barros com a 
Av. Independência um “sapo” 
enterrado que tira a sorte do 
XV toda vez que precisa ser 
decidido algo por ali. Bus-
cando algumas lembranças 
recentes temos o Atlético 
Sorocaba, Inter de Limeira 
e agora o São Caetano, só 
como alguns exemplos, mas 
não podemos nos esquecer 
de que neste mesmo “peda-
ço”, Marlon Tadeu Ferreira 
converteu a penalidade má-
xima que nos deu o título 
da A2 de 2011 em cima do 
Guarani de Campinas.

Folclore e brincadeiras a 
parte, o que vale mesmo é 
o planejamento. Nestes úl-
timos cinco anos o XV não 
conseguiu manter uma base 
de elenco, e um trabalho 
contínuo e persistente. Ano 
após ano o desmanche e re-
contratações foi o tópico das 
gestões. Não adianta colocar 
a culpa nos presidentes que 
por ali passaram e o que está 
no cargo. Em minha opinião 
o único erro cometido por 

todos foi em perpetuar a di-
reção do núcleo do futebol 
profissional do clube. 

Já está mais que provado 
que o clube não evoluiu em 
trabalho no profissional nes-
tes últimos cinco anos, e o tí-
tulo da Copa Paulista de 2016, 
o mérito é dividido, pois o 
elenco já estava praticamente 
pronto, montado por Marlon 
Ferreira que foi convidado a 
se retirar do clube as vésperas 
do início da competição, e já 
contava também com Cléber 
Gaúcho como treinador que 
entende muito de futebol e 
faz um trabalho limpo e muito 
profissional.

O planejamento deve ser 
mantido, este traçado e idea-
lizado pelo presidente Rodol-
fo Geraldi, buscar o acesso 
para a A1 e a vaga no cenário 
nacional, manter o treinador 
Luciano Dias, e pelo menos de 
70 a 80% deste elenco, bus-
cando contratações pontuais 
para determinadas posições, 
após as férias já com elenco 
completo inicia-se a prepa-
ração para a série A2 2022. 

Já no núcleo do futebol 
profissional, se a verba dispo-
nível for suficiente, o execu-
tivo de futebol Marco Gama 
também deveria ficar, o que 
sobrou em todo o departa-
mento do futebol profissional 
de cima para baixo um “muito 
obrigado”, sucesso em sua 
carreira e caminhada. 

Vamos lá Nhô-Quim, você 
é centenário, imponente e 
maior do que qualquer ego, 
as pessoas passam (pode de-
morar, mas passam), já você 
velho campeão é “IMORTAL”.

Luiz Tarantini é jornalista e 
repórter esportivo, apresen-
tador e apaixonado pelo XV 
de Piracicaba.
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Arianos amados, sextou com al-
guns raios e trovões. É que você 

corre o risco se deixar levar pelos impulsos 
e gastar mais do que poderia. Se não quer 
uma chuva de boletos depois, precisará se 
controlar e ser responsável com sua grana.

Touro 21/4 a 20/5
Se já se amarrou, pode apostar 
no diálogo e na criatividade 

para que o relacionamento fique perfeiti-
nho. Se está no rol dos solteiros, há chance 
de conhecer alguém interessante numa 
pequena reunião familiar, e um lance com 
um colega de trabalho pode dar bom.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Se estiver na pista e pintar al-
guém que estimule suas ideias 

com um papo esperto, a atração tende 
a ser imediata e você deve dar match. A 
dois, sua criatividade bomba e pode criar 
vários planos pra curtir com o mozão. 

Câncer 21/6 a 22/7
No romance, tudo indica que 
vão alcançar estabilidade 

financeira. O magnetismo estará tão po-
deroso que pode sair cantando Jorge & 
Mateus para o mozão: “E não dá nem pra 
negar que os nossos pega é de outro mun-
do”. Eita trem bão!

Leão 23/7 a 22/8
Se busca um love, tudo indica 
que terá facilidade para puxar 

papo e adicionar contatinhos. Pode esco-
lher um partidão pra se relacionar. Com 
o momozim, deve ter vááárias ideias pra 
aproveitar o fim de semana.

Virgem 23/8 a 22/9
Se for possível se afastar de 
tudo e todos, meditação, si-

lêncio e tranquilidade talvez te ajudem 
a alinhar os sentimentos e reorganizar a 
mente. Aposte na sua intuição, que está 
em destaque.

Libra 23/09 a 22/10 
Há sinal de transformações, 
mas elas não devem ser mui-

to boas, não, librianjas e librianjos. A ne-
cessidade de ter liberdade e fazer coisas 
diferentes pode causar desavenças em 
parcerias de negócios, e para evitar tretas 
e perrengues financeiros.

Escorpião 23/10 a 21/11
Escorpião, meu cristalzinho, 
trago um alerta real oficial: o 

desejo de ter mais liberdade na carreira 
pode te fazer perder a paciência com re-
gras, restrições ou barreiras. 

Sagitário 22/11 a 21/12
Na vida amorosa, o clima tem 
tudo pra ser perfeito sem defeitos. 

Há sinal de romance promissor com um(a) 
amigo(a) mais jovem. Se já se amarrou, você e 
o mozão tendem a conversar sobre o futuro e 
bolar planos engenhosos e de viagem.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Sextou com fogo no parquinho, 
Capricórnio! Os astros revelam 

que você deve ficar impaciente com res-
ponsabilidades e obrigações, sobretudo se 
lida com negócios ou finanças de outras 
pessoas. Aí pode agir do seu jeito, sem 
pensar nas consequências.

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

tras qualidades para fazer bonito nesses dias. 
Também vai receber estímulos generosos dos 
astros para realizar uma mudança significativa 
ou começar algo que vem desejando há tempos.

Peixes 20/2 a 20/3
Na vida amorosa, os astros avi-
sam que o clima é perfeito pra 

pegar, namorar, transar! Eita que delícia! Se 
está na pista, o bate-papo com o crush tem 
tudo pra ir parar na cama. No romance, pode 
pular de declarações românticas a frases pi-
cantes fácil, fácil.

- GASTRONOMIA  -

Charuto de Couve

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

VerdadeiroO Anuncie 99825.0105

INGREDIENTES: 
•12 folhas de couve pequenas
•600g de carne moída
•6 colheres (sopa) de arroz integral 
cozido
•Sal e pimenta síria a gosto
•Azeite para regar

PREPARO: 
Aqueça uma panela grande com 
água até levantar fervura.
Coloque 3 folhas de couve por vez 
e cozinhe por 2 minutos. Repita o 
procedimento com toda a couve e 
escorra. Deixe esfriar.
Em uma tigela, misture a carne e o 
arroz.  Tempere com sal, pimenta sí-
ria e regue com azeite.
Retire parte do talo grosso das fo-
lhas. Sobre cada folha de couve, 

coloque uma porção de carne, dobre 
as extremidades para dentro e enro-
le como rocamboles.
Arrume os charutos em uma pa-
nela e coloque um prato de vidro 
ou cerâmica, de cabeça para bai-

xo sobre eles.
Cubra com água quente, regue com 
azeite e cozinhe por 20 minutos 
em fogo baixo. Retire o prato com 
cuidado, arrume em uma travessa e 
sirva em seguida.

Faça seu orçamento 
pelo        99973.0345

)(19) 3493.4122 
3493.1035

@politintas1      @tintaspoli      

SELADOR EUCATEX 
PREMIUM NO BALDE

VENHA CONFERIR!

R$ 83,00
À vista 

R$ 87,00
Até 12x sem juros 

nos cartões 

Rua Prudente de Moraes, 426, Centro, Rio das Pedras
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VerdadeiroOAnuncie 99825.0105

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$ 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, 2vgs ----------------------   1759
R$ 850,00 - Jardim Dona Antonieta, 3dts, 1 suíte, 1wc, 1 vaga ------------ 1449

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

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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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

Vasos a 
partir de
R$ 11,90

Flores avulsas

VEM QUE DÁ NEGÓCIO
!

RECANTO SÃO GERALDO, EM SALTINHO
üOficialmente liberado para construção
üÓtima topografia
üLotes a partir de 175m²
üExcelente acessibilidade
üPróximo a escola, mercado e posto de saúde
üCom academia comunitária
üBairro tranquilo e sossegado
üÚltimas unidades disponíveis

SEU SONHO ESTÁ AQUI!
LOTES DE 500 À 1.000m² EM 
PIRACICABA, NA REGIÃO DO NOVA SUÍÇA
üApenas 15 minutos do Terminal São Jorge
üJá pronto para você construir seu rancho ou chácara
üCom água, energia e natureza ao redor
üLugar tranquilo para renovar as energias no dia-a-dia
üTerra boa para plantio
üAproveite essa oportunidade, realize seu sonho de ter sua chacrinha
üCondições de pagamento nunca ofertadas na região
üFinanciamento direto com a loteadora
üCom uma pequena entrada e você já é o proprietário
üAceitamos carro e moto para facilitar a negociação

OS 10 PRIMEIROS COMPRADORES QUE APRESENTAREM 
ESTE ANÚNCIO GANHARÃO UM KIT CHURRASCO DE BRINDE

NÃO ESPERE MAIS! CHAME O CORRETOR OLIVEIRA (CRECI 120.744)
Telefone/ WhatsApp (19) 98146-9424 | Facebook e Instagram @jvoimobiliaria


