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O
s policiais militares 
da 2ª Cia Pelotão Rio 
das Pedras fizeram a 

entrega de 20 flautas doadas 
ao Projeto School Music ou 
Escola de Música. O efetivo, 
que apoio o projeto social, se 
organizou para arrecadas os 
instrumentos musicais e doar 

aos alunos. A entrega foi re-
alizada no sábado (30), com a 
presença dos policiais Cb PM 
Padovan, Cb PM Negreiros, Sd 
PM Oliveira e Sd PM Lucas, 
além do secretário da Edu-
cação, Daniel Gonçalves.

No último final de sema-
na havia 45 alunos na escola, 

sendo 18 de instrumentos de 
sopro e 27 divididos entre ba-
teria, teclado e violão. Cada 
aluno que recebeu uma flauta 
recebeu um termo de respon-
sabilidade para uso da flauta, 
que deve ser devolvida em 
perfeito estado caso o aluno 
deixe o projeto.
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Rio das Pedras

Projeto Escola de Música recebe 
doação de 20 flautas da PM

- CIDADANIA PELA MÚSICA -

Fazer o bem sem olhar a quem
- EDITORIAL -

Uma parcela da popula-
ção brasileira se habituou 
ao assistencialismo como 
forma de sobrevivência. 
Muitos deixam de se dedi-
car aos estudos, não bus-
cam com tanto empenho 
uma colocação profissional 
ou, quando conseguem, só 
reclamam até o ponto em 
que são demitidos. Claro que 
essa é uma pequena parcela. 
Outros tantos estão em situa-
ção de vulnerabilidade não 
por escolha, mas por causa 
das cada vez mais escassas 
ofertas de emprego.

O ponto é que muitos 
políticos se aproveitam da 
situação para explorar o 
campo eleitoral. O Bolsa Fa-
mília foi o grande cabresto 
eleitoral utilizado nos anos 
de governo petista. Agora 
é a vez da gestão Bolsona-
ro lançar o Auxílio Brasil e 
tentar ganhar terreno de 
domínio lulista. 

O fato é que, enquan-
to uma pessoa ganha sem 
trabalhar, outra trabalhar 
sem receber. Como disse 
Margaret Thatcher, a Dama 
de Ferro da Grã-Bretanha, é 
preciso transformar uma so-
ciedade de “doe para mim”, 
para uma do tipo “faça você 
mesmo”.

Enquanto as ferramen-
tas certas não são forneci-
das por conta de interesses 
escusos de manutenção do 
poder, grupos organizados 
fazem sua parte para ajudar 
ao próximo com altruísmo e 
benevolência.

O Projeto Escola de Mú-
sica é um grande exemplo, 
não para encher barrigas, 
mas para alimentar o cora-
ção com música, com noções 
de civismo e cidadania. O 
apoio da Polícia Militar ser-
ve para embasar tal ação. 
O Projeto Rede também faz 
sua parte por meio da mú-
sica, desta vez nutrindo a 
alma com os ensinamentos 
de Deus. Um doou flautas, 
outros levou a Palavra re-
gado a leite para famílias 
carentes.

Estes são alguns dos mui-
tos exemplos de ações que 
acontecem em cada esquina, 
anônimos ou famosos. Proje-
tos que são necessários para 
manter um mínimo de dig-
nidade enquanto os podero-
sos usam de inescrupuloso 
cabresto para se manter. A 
esperança é que um dia essa 
dependência acabe e o povo 
enxergue a força que tem, 
que não é necessário esmo-
lar para viver dignamente.

O
s policiais militares da 
2ª Cia Pelotão Rio das 
Pedras fizeram a en-

trega de 20 flautas doadas ao 
Projeto School Music ou Escola 
de Música. O efetivo, que apoio 
o projeto social, se organizou 
para arrecadas os instrumentos 
musicais e doar aos alunos. A 
entrega foi realizada no sábado 
(30), com a presença dos poli-
ciais Cb PM Padovan, Cb PM 
Negreiros, Sd PM Oliveira e Sd 
PM Lucas, além do secretário 
da Educação, Daniel Gonçalves.

No último final de semana 
havia 45 alunos na escola, sen-
do 18 de instrumentos de sopro 
e 27 divididos entre bateria, 
teclado e violão. Cada aluno 
que recebeu uma flauta recebeu 
um termo de responsabilidade 
para uso da flauta, que deve ser 
devolvida em perfeito estado 
caso o aluno deixe o projeto.

O Projeto é organizado há 
mais de 10 anos por Otonial 
Nogueira, que promove aulas 
gratuitas de teoria musical para 
violino, instrumentos de sopro, 
teclado, contrabaixo, violão, 
guitarra e bateria. Atualmente 
com aulas realizadas aos sába-
dos, na Escola Municipal Prof.ª 
Maria Apparecida Aguiar De-

gaspari, no bairro Vitório Ce-
zarino (Sem Terra), sempre das 
13 às 15 horas.

“Nossos alunos ficaram en-
cantados em receber os instru-
mentos musicais e com a pre-
sença dos policiais militares, os 
quais agradecemos muito pela 
dedicação com a sociedade e 
pela importante doação. Agra-
decemos também à diretora 
Milena e ao Daniel, secretário 
de Educação, por permitir o 
uso das dependências da es-
cola para o desenvolvimento 

do projeto”, declarou Otoniel 
Nogueira.

O Escola de Música sobre-
vive de apoio e doações parti-
culares, como o realizado pela 
Polícia Militar. O organizador 
do Projeto também investe 
com a impressão em sua casa 
da apostila doada aos alunos, 
assim como das partituras en-
tregues aos alunos.

Quem desejar participar 
do projeto pode obter mais 
informações pelo número 
99604-3563.

O Projeto é organizado há mais de 10 anos por Otonial Nogueira, que promove aulas gratuitas de teoria musical
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Evento do 
Projeto Rede 
arrecada 200 
litros de leite

- LIBERTA-ME -

O Projeto Rede, da As-
sembleia de Deus Mi-
nistério Madureira de 

Rio das Pedras, promoveu o 
evento “Liberta-me” na Igre-
ja do Cambará na segunda-
-feira (1). Os fiéis presentes 
doaram mais de 200 litros de 
leite, que foram entregues ao 
Departamento de Ação Social 
do município, que irá destinar 
às famílias carentes e mais ne-
cessitadas cadastradas junto ao 
Fundo Social de Solidariedade.

O evento contou com a 
participação do cantor gospel 

Luã Freitas, da banda Preto no 
Branco, tendo como preletor 
da noite o Pastor Israel Peixoto. 
Os patrocinadores e apoiadores 
do evento foram o Fundo Social 
de Solidariedade, jornal O Ver-
dadeiro, Evolusom, Montreal, 
Kalo Sound, Sam Gás, Michael 
Som, IdeArty, Campvision, Res-
taurante O Saboroso, Segantim 
Lanches e Auaumofadinhas.

O Rede é um projeto que 
tem o objetivo de fazer com 
que o Evangelho seja louvado 
também por meio de projetos 
sociais.

- ARTIGO -

Neste ano em que se aproxima 
do fim tivemos a comemoração 
dos 100 anos de Donato Marino 
Neto, que nasceu em Rio das 
Pedras aos 10 de março de 1921. 
Filho de Nicolau Marino e Se-
rafina Lucca Marino, foi casado 
com Elvira Civolani Marino com 
quem teve dois filhos: Marilia 
Josefina Marino e Eduardo Ni-
cola Marino (já falecido), além de 
netos e bisnetos. Seus Irmãos: 
Thereza Angélica Marino Gal-
vão foi casada com o ex-prefeito 
Antonio Costa Galvao; Dr. João 
Marino, restaurador da imagem 
de Aparecida pós o atentado; 
José Roque Marino; e Maria Car-
mella Marino.

Quando criança, Natim sofria 
de bronquite sendo receitado a 
pratica de esportes modalidade 
que se distinguiu no futebol como 
grande goleiro. Na juventude, se 
formou contador no renomado 
Colégio Dante Alighieri, em São 
Paulo. Falava fluentemente o por-
tuguês e o italiano.

Centenário de Natim Marino
Ainda no futebol, enquanto 

jogava pelo time da Escola Agrí-
cola e no Rio-Pedrense, foi con-
vidado para atuar no Palmeiras. 
Contudo, a família não apoiou e 
ele ficou trabalhando nos negó-
cios de seu pai: Fazenda Santa 
Maria, engenho. armazém de 
secos e molhados, casas de alu-
guel, terrenos, fábrica bebidas 
(Caninha Santa Maria, refrige-
rantes Esmeralda, Tupy), Cine 
Ypiranga vendido a Diocese de 
Piracicaba a preço modico em 
1959 – este bem era em sociedade 
com seu tio Américo Gumercin-
do Marino.

Foi vereador gratuito na Câ-
mara local (1952/1956), candidato 
a vice-prefeito na chapa com 
o professor Olívio Barrichello 
(prefeito) – eleição vencida por 
Caetano Oscar Waldemar Gra-
mani e Humberto Consolmagno 
(1956/1960). Em 1973 participou 
dos Cursilhos de Cristandade 
assumindo o pragmatismo dos 
leigos na ação pastoral da Igre-

ja Catolica, sendo secretário do 
Conselho Pastoral, membro da 
Pastoral do Batismo. da Pastoral 
dos Noivos como palestrante, 
elaborador das atas de casa-
mento, Guardião da Matriz por 
40 anos, secretário do Setor Sul 
em nível diocesano nas reuniões 
paroquiais foi elogiado por Dom 
Eduardo Koaik, terceiro bispo 
diocesano (1984/2002) pelo seu 
testemunho de leigo engajado. 
Foi secretário dos padres: Mon-
senhor Jose Nardim, Adelio Vian, 
José Francisco Rauber, Manoel 
Rodrigues dos Santos, Geraldo 
Moreira Cesar, Eugenio Broggio 
Neto, Édson Francisco Zambom, 
Miguel Antonio da Silva, Luiz de 
Sousa Lima, Luiz Antonio Fa-
voreto, mostrando exemplo de 
comunhão e participação. 

Faleceu aos 23 de setembro de 
2017, sendo sepultado em jazigo 
da família no cemitério central.
Por Prof. Toninho Martins, licen-
ciado em história, geografia e 
pedagogia.
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Anuncie

99825.0105

Laura Nocete é eleita Miss Teen 
Revelação São Paulo 2022

- DESTAQUE -

Plínio Lanches

De terça a domingo, das 18h30 às 22h30

Disk Entrega  • Celular /       (19) 99642.3313

Qualidade e excelente atendimento

Todos os lanches são combo, acompanha 

batatas fritas e refrigerantes

Quartas-feiras de promoções especiais e novidades 

pra você e aos sábados temos os famosos lanches 

de Castelão e de linguiça. Confira!!!

Comprar ou Vender
Faça bons negócios

CRECI 036743-J

Rua Lacerda Franco, 199
Centro, Rio das Pedras

NO FUTURO NÃO SE PENSA, SE CONSTRÓI! 

GARANTA JÁ SEU LOTE NO 
JARDIM BOA VISTA NA IMOBILIÁRIA MORAES

A
pesar da idade, a jovem rio-
-pedrense Laura Nocete (13 
anos) não se intimidou com 

a concorrência na premiação do 
Miss Teen São Paulo 2022, realiza-
do no domingo (31), em Guarulhos. 
Na final estadual, conseguiu um 
feito inédito para Rio das Pedras 
ao conquistar a faixa de Miss Teen 
Revelação São Paulo. 

Laura teve um ótimo desempe-
nho na passarela e conseguir chegar 
ao Top-12, eliminando várias con-
correntes fortes e com certa expe-
riência. Porém, o sonho de ser eleita 
Miss Teen São Paulo ficou para a 
próxima edição da premiação.

Apesar da não chegar as finais 
do nacional, Laura Nocete foi con-
vidada a participar do Miss Teen 
Brasil 2022, que irá acontecer em 
março de 2022, em Curitiba. Na 
ocasião, a jovem rio-pedrense irá 
concorrer na categoria de sua faixa 
etária: Miss Pré Teen. O formato da 

disputa e quem Laura irá repre-
sentar será definido em breve pela 
organização do evento. Leticia Bor-
ges, Miss Jacareí, foi eleita a Miss 
Teen São Paulo e irá representar o 
estado no evento nacional.

Laura Nocete agradece aos 
patrocinadores, amigos e família, 
que fizeram esse sonho aconte-
cer: Belas Unhas, Luana Muller 
Beauty, Flávia Mariano Studios, 
Diana Nocete Semi Joias, Thais 
Pachuck Cozinha Criativa, Fran 
Quadrinhos, MRD comunicação 
Visual, dentista Dr. Thiago Paris, 
Vitoria Defavari Atellier, Giorgio 
Store, Vida Leve Alimentação Sau-
davel, Saltinho Biquinis, Usinagem 
Trevizan e jornal O Verdadeiro.

O concurso tem a direção nacio-
nal de Marcelo Ramos (Miss Brasil 
Teen Oficial), direção estadual de 
Adriano Moran (Miss São Paulo 
Teen Oficial) e organização e coor-
denação regional de Enio Bellot.
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Lançamento
Disponível nas lojas

Lançamento
Disponível nas lojas

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

5G no Brasil: quando chega?  
Precisa trocar de celular? Veja respostas

- TELEFONIA MÓVEL  -

A 
Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) 
realizou nesta quinta-feira 

(4) o leilão do 5G, a nova geração 
de internet móvel. É o primeiro 
passo para a operação no Brasil. 
A tecnologia promete uma revo-
lução: conexão com velocidade 
ultrarrápida, avanços de tecno-
logias como carros que dirigem 
sozinhos e a possibilidade de li-
gar muitos objetos à internet ao 
mesmo tempo.

Mas quanto tempo vai levar 
para termos o 5G no Brasil? O 
quanto ele é melhor do que o 
4G? Veja respostas para essas e 
outras dúvidas abaixo:

O que é o 5G? 
É a nova geração de internet 

móvel, uma evolução da conexão 
4G atual. A promessa é que ela 
trará mais velocidade para baixar 
e enviar arquivos, reduzirá o tem-
po de resposta entre diferentes 
dispositivos e tornará as conexões 
mais estáveis.

Essa evolução da rede vai per-
mitir conectar muitos objetos à 
internet ao mesmo tempo: celular, 
carro, semáforo, relógio. Tudo 
isso já pode ser ligado ao 4G, 
mas é esperada uma melhoria 
na conexão.

O quanto ele é melhor que o 
4G (na prática)? 

A média da velocidade 4G no 
Brasil entre as quatro maiores 
operadoras é de 17,1 Mbps (me-
gabits por segundo), de acordo 
com um relatório da consultoria 
OpenSignal de maio de 2021. O 
valor pode variar de região para 
região, da prestadora do serviço 
e até mesmo do horário em que 
uma pessoa acessa a rede.

Uma conexão 4G com excelen-
te performance chega a próximo 
100 Mbps, segundo Leonardo 
Capdeville, chefe de inovação 
tecnológica da TIM. O 5G, por 
sua vez, pode chegar à velocidade 
entre 1 e 10 Gbps – uma diferença 
de 100 vezes ou mais em relação 
ao 4G.

”Se fizermos uma analogia 

com o mundo real, 100 vezes mais 
rápido é a diferença de velocida-
de entre um ciclista de alta per-
fomance e um caça de guerra”, 
afirmou Capdeville. 

Nem sempre o 5G vai atingir 
as velocidades absolutas, mas a 
melhora pode ser significativa. 
Essa diferença diz respeito so-
mente à velocidade. Mas o 5G 
também promete baixa latência, 
ou seja, um tempo mínimo de 
resposta entre um aparelho e os 
servidores de internet – aquele 
”delay” que acontece em liga-
ções em vídeo, quando é preciso 
esperar uns segundos até que a 
pessoa do outro lado veja e ouça 
o que falamos.

”No 4G, quando é muito boa 
a latência, ela é de 50 a 70 mi-
lissegundos. No 5G, pode ficar 
de 1 a 5 milissegundos. Estamos 
falando em reduzir numa ordem 
de 10 vezes o tempo que uma 
informação leva para percorrer 
a rede”, disse Capdeville.

Outra característica do 5G que 
difere das gerações de rede ante-
riores é que ele poderá lidar com 
muito mais dispositivos ligados 
ao mesmo tempo. A conexão 

também será mais confiável, pois 
um aparelho vai poder se conec-
tar com mais de uma antena ao 
mesmo tempo.

O que o 5G vai permitir?
Essas melhorias de velocidade, 

tempo de resposta e confiança na 
rede prometem abrir um leque de 
aplicações, segundo especialistas.

Tecnologias como os carros 
autônomos e a telemedicina 
devem avançar com o 5G, bem 
como a chamada ”indústria 4.0” 
com toda a linha de produção 
automatizada. Cirurgias feitas re-
motamente, por exemplo, serão 
mais confiáveis quando a rede 
oferecer um tempo de resposta 
mínimo.

Wilson Cardoso, membro do 
Instituto dos Engenheiros Ele-
tricistas e Eletrônicos (IEEE) e 
diretor de soluções da Nokia na 
América Latina, lembra de usos 
da internet que passaram a ser 
possíveis com o 4G e faz um pa-
ralelo com a novidade.

”Não tínhamos Uber no 3G 
porque não as características que 
o Uber pede, de localização, de 
velocidade, não estavam dispo-

níveis. Essas aplicações surgi-
ram com as redes 4G espalhadas. 
Quando tivermos o 5G espalha-
das, teremos sensores e novas 
aplicações”, afirmou.

Quando ele chegará ao Brasil?
Ainda vai levar um tempo. A 

expectativa de fontes ligadas ao 
setor é que ainda sejam precisos 
de 2 a 4 anos, depois do leilão 
de frequências, para que o 5G 
esteja efetivamente disponível 
em diversos bairros das maiores 
cidades do país.

No edital do leilão, que foi 
aprovado pela Anatel, está pre-
visto que o 5G deve funcionar nas 
26 capitais do Brasil e no Distrito 
Federal em julho de 2022, mas 
isso também não significa que 
essas cidades oferecerão a fre-
quência em todos os lugares.

O 4G vai acabar?
Não. Os celulares atuais con-

tinuarão funcionando nas redes 
4G, 3G e 2G – essas conexões não 
deixarão de funcionar.

Vai substituir a internet fixa?
Não. Embora o 5G seja muito 

potente e prometa velocidades 
maiores até do que as que temos 
em casa, a tendência é que a rede 
móvel sirva como um comple-
mento. Para conectar lâmpadas, 
aspiradores de pó, geladeiras, 
entre dezenas de outras coisas, 
o Wi-Fi ainda será a ponte para 
a internet.

”Para o 5G oferecer a velocida-
de, é preciso também chegar com 
a fibra óptica na antena”, explicou 
Eduardo Tude, presidente da Te-
leco, empresa de consultoria de 
telecomunicações.
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Aguarde o sucesso para come-
çar coisas novas, capriche nos 

estudos e foque nos objetivos. No trabalho, 
mantenha o bom relacionamento para não 
entrar em conflito com os chefes. Alguém 
que você não vê há muito tempo pode surgir 
novamente em sua vida. No amor, prepare-
-se: paixão no ar.

Touro 21/4 a 20/5
Criatividade é a palavra da se-
mana. Você terá confiança de 

sobra e habilidade para negociar. Caso note 
que sua energia está falhando, repense e 
reorganize as suas tarefas. Cuidado com o 
dinheiro que pegou emprestado. Bons mo-
mentos ao lado do seu amor.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Mercúrio e Júpiter dão apoio 
para os seus interesses e abrem 

caminhos. Dias em que vai contagiar todo 
mundo com seu carisma e bom humor. Pen-
se bem antes de tomar decisões. Uma soma 
de dinheiro inesperada pode chegar. O crush 
está fazendo de tudo por você. Se joga!  

Câncer 21/6 a 22/7
Período de sorte para jogos, sor-
teios, ganhos inesperados e em 

atividades ligadas à diversão. Saúde abaste-
cida de boas energias! Cuide dos seus inte-
resses com pulso firme. Surpresas deliciosas 
no campo afetivo: além de arrasar corações 
por aí, na vida a dois o clima é de intensida-
de. Aproveite! 

Leão 23/7 a 22/8
Semana com autoconfiança em 
alta e habilidade para se dar 

bem no trabalho, nas finanças e na vida pes-
soal. Tenha mais jogo de cintura para se livrar 
de perrengues. O dinheiro que estava espe-
rando deve entrar. Época animada e gostosa 
com o ser amado! Fique atenta: reencontros 
estão por vir. 

Virgem 23/8 a 22/9
Esse mês promete sucesso nas 
finanças e no trabalho. Sua 

energia dará um up. Você terá inteligência e 
atitude para se destacar, mas imprevistos po-
dem exigir uma postura mais tolerante. Vê-
nus emana boas vibrações para se dar bem 
com aquela paquera. Abuse do seu charme 
e faça sucesso!

Libra 23/09 a 22/10 
Está com alguma pendência 
financeira? Aproveite para re-

solvê-la com tranquilidade. Aviso: parentes 
podem se meter em assuntos mais íntimos. 
Com o crush, muitos ciúmes. Tenha calma, 
as coisas logo se resolvem. Se está na pista, 
um ex pode dar um alô. Vai querer dar uma 
segunda chance? 

Escorpião 23/10 a 21/11
Fase propícia para aquele sonho 
que você vive adiando finalmen-

te rolar, graças a uma grana inesperada. Sua 
criatividade está no topo. Tretas podem rolar 
no amor, mas sem grandes consequências. 
Felicidade à vista com o par. Não deve fal-
tar bom papo para conquistar a paquera, 
invista! 

Sagitário 22/11 a 21/12
Sorte é a palavra desta fase para 
esse signo. Pode se dar bem ao 

lidar com contratos, acordos, negócios e 
comércio. Cuide da saúde! Segure a língua: 
fofocas podem resultar em problemas. Uma 
paquera inexperiente pode aparecer. Se esti-
ver em um relacionamento, controle o ciúme 
para ter sucesso.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Boas novas na carreira: muito 
sucesso à vista e chances de im-

pressionar os chefes.  Fique atenta com as 
falsas amizades. Vênus começa a brilhar no 
seu signo e vai turbinar o seu astral. Com o 
seu jeito determinado, seus encantos virão à 
tona e você vai chamar a atenção de todo 
mundo à sua volta.

Aquário 22/1 a 19/2
Novembro promete confiança, 
otimismo e sorte. Porém, cuida-

do: imprevistos e confusões podem prejudi-
car o seu humor. Você e o par podem alcan-
çar aqueles sonhos que vêm planejando há 
tempos. Se estiver só, um novo crush chega 
para abalar as estruturas.

Peixes 20/2 a 20/3
Sua intuição será tudo nesse mo-
mento. Cuidado com amigos que 

só estão se aproveitando da sua boa intenção. 
Fique atenta: boas notícias devem animá-la. Se 
estiver investindo em algum relacionamento, o 
clima é de pura sintonia. Caso esteja sozinha, 
terá novidades interessantes no seu caminho.

- GASTRONOMIA  -

Posta e lombo de filhote 
da Rua do Porto

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

APROVEITE, É SÓ NESSA SEMANA!

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

R$ 220,00

Eucatex Alto 
Rendimento e Cobertura

A vista
Cores prontas ou 

cores claras feitas na máquina

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

INGREDIENTES
1 posta de filhote; 1 lombo de filhote; 
50g de manteiga; 2 conchinhas de al-
caparras; Tempero do Tio; Pimenta-ro-
sa (opcional); Alface, tomate e limão 
para decorar.

TEMPERO DO TIO
Sal grosso; Tomilho; Mostarda em grãos; 
Pimenta calabresa; Salsinha desidrata-
da; Alho desidratado; Cebolinha desi-
dratada; Cebola desidratada; Orégano; 
Erva-doce; Noz-moscada; Manjerona; 
Alecrim seco; Sálvia seca; Louro seco; 
Segurelha; Manjericão francês seco. 
Basta misturar todos os ingredientes. A 
quantia equivale a 1 copo americano. 
Triture tudo em um processador.

MODO DE FAZER O 
MOLHO DE ALCAPARRAS
Deixe as alcaparras de 3 a 4 horas em 
um recipiente com água para que fiquem 
menos salgadas. Depois, derreta 50g de 
manteiga em uma panela. Por fim, adi-
cione as alcaparras à manteiga. Reserve.

MODO DE FAZER O PEIXE
Coloque a posta de filhote na churras-
queira em fogo baixo e deixe por 10 
minutos até soltar um pouco de água; 
Polvilhe o Tempero do Tio a gosto. 
Aperte bem para aderir; Vire a posta 
e polvilhe o tempero do outro lado. 
Aperte bem; Espere 30 minutos e vire; 

Aguarde mais 30 minutos e vire nova-
mente; Repita o procedimento para o 
lombo; Após retirar a posta e o lombo 
da churrasqueira, arrume-os em uma 
bandeja com a alface, o tomate e o li-
mão; Regue com o molho de alcaparras 
para finalizar; Se desejar, polvilhe uma 
pitada de pimenta-rosa.
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VerdadeiroOAnuncie 99825.0105

Tapete de sala semi novo 97125.6676 

Francisco Jardineiro - limpeza de lotes - 
99857.6196 

Babá ou doméstica - 98915.8659

Eletricista em geral, faço pequenos reparos 
e hidráulico também. 99879-3495, Sílvio.

Silvio Eletricista faço reparos em telha-
dos e calhas ZAP (19) 99879.3495

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

Vendo terreno, de 360m², no Condomí-
nio Vivendas de Java. Ótima localiza-
ção. (19) 98116-6099 ou 99783-5151

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

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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OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 27 DE NOVEMBRO
Ou enquanto durarem os estoques

PANELA DE PRESSÃO LARES 2,5 LITROS POLIDA

R$ 54,50
À VISTA R$ 59,90

A PRAZO

BLACK

FRIDAY

ESQUENTA

VENTILADOR COLUNA 
VENTISOL 30CM

R$ 185,00
R$ 19,90

ESPREMEDOR 
GANGORRA CLINCK

R$ 5,90

LÁPIS DE COR L&L
12 CORES

R$ 19,90
36 CORES

R$ 39,90

BOMBA GALÃO ELÉTRICA 
EURO SLIM

R$ 25,50

CAIXA PLÁSTICA 
PARAMOUNT

R$ 65,00
25 Litros

10 Litros

MÁQUINA CUPCAKE 
MAKER BRITÂNIA

R$ 199,00R$ 15,00
À VISTA R$ 16,90

A PRAZO

PISCA-PISCA 100 LÂMPADAS 
BRANCO OU COLORIDO

R$ 29,90

MINI PROCESSADOR 
WELLMIX

R$ 188,00 PANELA DE PRESSÃO 
RAMOS CONECTA 4,5 LITROS 

ANTIADERENTE

Carlos Sampaio envia R$ 150 mil para a 
saúde a pedido do vereador Nivaldo

- NA CONTA -

O deputado federal Carlos 
Sampaio (PSDB) encami-
nhou para Rio das Pe-

dras verba de R$ 150 mil para 
ser aplicado em custeio da saúde 
pública. A solicitação da emenda 
foi feita pelo vereador Nivaldo do 
Depósito (PSDB), que esteve com 
o parlamentar para agradecer o 
repasse.

“A saúde é um dos setores que 
mais precisa de atenção por parte 
do poder público. É onde sempre 
existe a necessidade de inves-
timentos para que a prestação 
dos serviços para a população 
seja a melhor possível. Levei essa 
demanda para o deputado Carlos 
Sampaio, que de imediato aten-
deu a solicitação e já encaminhou 
o recurso para Rio das Pedras”, 
afirmou Nivaldo do Depósito ao 
agradecer o empenho do depu-
tado federal.

De acordo com o vereador, 

a saúde é o serviço mais utiliza-
do pela população e o estado de 
pandemia fez com que os gastos 
se elevassem com a realização de 
campanhas de prevenção, uti-
lização de itens para higiene e 
sanitização, como álcool em gel, 
luvas, máscaras e jalecos. Além 
disso, para manter os atendimen-
tos habituais como o fornecimen-
to de medicamentos, realização 
e consultas e exames é preciso 
grandes investimentos.

Nivaldo do Depósito aprovei-
tou a conversa com o deputado 
para solicitar mais recursos para 
outras melhorias em Rio das Pe-
dras. Também para a saúde, pediu 
a destinação de R$ 250 mil para 
a reforma do Centro Médico de 
Especialidades Dr. Francisco Gor-
ga Filho. “Faz muito tempo que o 
local não passa por uma reforma 
completa. Ali são realizados os 
atendimentos médicos de espe-

cialidades, encaminhamentos de 
exames, curativos, bem como a 
farmácia municipal e a farmácia 
de alto custo estão no mesmo 
local. A quantidade de pacientes 
que procuram por atendimento é 
muito grande, por isso precisa de 
uma atenção especial”, explicou 
o vereador.

Outra carência identificada 
pelo parlamentar rio-pedrense 
e que precisa de investimentos 
é o sistema de abastecimento 
de água. “Vimos durante este 
racionamento que a prefeitura 
precisou utilizar caminhões-pi-
pa de terceiros para auxiliar na 
distribuição de água. Assim, pe-
diu o apoio do deputado Carlos 
Sampaio para viabilizar verba 
de R$ 250 mil para a compra de 
um caminhão-pipa. Pelo valor do 
veículo, será preciso uma contra-
partida do município, mas tenho 
certeza de que o investimento irá 

valer a pena”, completou Nivaldo.
As verbas solicitadas serão in-

cluídas no orçamento para poste-
riormente serem encaminhadas 
ao município. A expectativa do 
vereador é que o recurso esteja 
disponível no começo de 2022.

“Em nome da população de Rio 

das Pedras, agradeço muito ao 
deputado federal Carlos Sampaio 
por já ter encaminhado R$ 150 mil 
para a saúde e que se comprome-
teu a conquistar mais R$ 500 mil 
para a saúde e abastecimento de 
água”, finalizou o vereador Nival-
do do Depósito.


