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Câmara convoca secretário de Obras 
para falar sobre Tanquão

- AINDA SOBRE A REPRESA -

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

TUDO PARA SUA REFORMA OU CONSTRUÇÃO!
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EQUIPAMENTOS
betolocacoes.com.br

)19 3493-2633
beto_locacoes@hotmail.com
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Compressor
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de Solda

19 97406-3154

A
pós convocação feita 
pela vereadora Vanessa 
Botam para que o supe-

rintendente do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) e 
o secretário de Meio Ambiente 
fosse à Câmara prestar esclare-
cimentos a respeito das obras 
realizadas junto à Represa do 

Bom Jesus, mais conhecida 
como “Tanquão da Painco”, nes-
sa semana foi a vez do vereador 
Nabuco convocações e o se-
cretário e o fiscal da Secretaria 
de Obras para falar a respeito 
da empreitada.

“O motivo da convocação é ti-
rar dúvidas que a população traz 

para nós vereadores referente a 
obra e não sabemos responder”, 
afirmou Nabuco, justificando a 
convocação. Durante a sabatina 
feita na Câmara a Rafael Bonas-
sa, secretário de Meio Ambiente, 
muitas das dúvidas levantadas 
seriam de competência da Se-
cretaria de Obras.
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Rio das Pedras

PF faz apreensões e apura suposta 
venda de dinheiro falso pela internet

- EM RIO DAS PEDRAS -

Castelinho de dúvidas
- EDITORIAL -

Dúvidas ainda pairam 
sobre a execução das 
obras para ampliação do 
reservatório de água do 
Bom Jesus. E os questio-
namentos não são poucos, 
mesmo após o secretário 
de Meio Ambiente e o ex 
(talvez futuro) superinten-
dente do SAAE passarem 
quase duas horas falando 
a respeito do tema na Câ-
mara de Vereadores.

Muitas informações 
foram passadas, várias 
pontos esclarecidos, mas 
outros tantos ficaram na 
gaveta da Secretaria de 
Obras, que dessa vez foi 
a convocada para falar a 
respeito da empreitada.

Informações dos saba-
tinados pelo Legislativo 
apontam outras tantas 
questões que precisam 
ser respondidas, como a 
realização de uma obra 
pública sem o projeto de 
engenharia estar finaliza-
do, sem a precisão do que 
será realizado e qual obje-
tivo se pretende alcançar. 
Colocar a colher no mon-
te de areia é brincadeira 
de criança para montar 
um castelinho. Fazer uma 
obra com tais proporções 
sem um mínimo de plane-

jamento é questionável.
Não atoa que a popula-

ção faz várias perguntas 
aos vereadores, posta fo-
tos e vídeos, manda men-
sagens para o jornal da 
cidade e conversa entre 
si para tentar entender o 
que está sendo feito.

Junte a isso a execução 
de uma obra particular na 
mesma área onde a im-
pressão que se tem é que 
um coleguinha tira um 
balde de areia de um lado 
e o outro amiguinho já 
esse mesmo balde de volta 
no espaço do coleguinha. 
E, segundo dito durante 
o esclarecimento feito à 
Câmara, tal obra não tem 
(ou não tinha) alvará que 
permita a movimentação 
de terras ou qualquer in-
tervenção no local.

Para piorar, aos mora-
dores vizinhos não pai-
ram somente dúvidas, 
mas também muita poeira 
levantada pelos maquiná-
rios e caminhões – muito 
embora tenha reduzido 
consideravelmente a mo-
vimentação no local, tam-
bém sem grandes expli-
cações passadas ao povo 
rio-pedrense.

A Polícia Federal (PF) de 
Piracicaba investiga su-
posto esquema de venda 

de cédulas de dinheiro falso na 
internet. Nesta terça-feira (9), 
a corporação apreendeu oito 
cédulas falsificadas em três en-
dereços de Rio das Pedras, em 
cumprimento de mandados de 
busca e apreensão.

As ações integram a Operação 
Finória, voltada à repressão ao 
crime de moeda falsa. A inves-
tigação teve início quando uma 
vítima relatou ter anunciado seu 
celular em rede social e que uma 
mulher comprou o aparelho en-
tregando cinco cédulas de R$ 
50 e três de R$ 100 falsificadas. 
Uma mulher, que se identificou 
ao telefone como Raquel, man-
teve contato com a vítima via 
aplicativo de mensagens de rede 
social, afirmou estar interessada, 
quando então marcaram encon-
tro para finalizar o negócio.

A falsária efetuou o pagamento 
do valor combinado mediante a 
entrega de cinco cédulas de R$ 
50,00 e três de R$ 100,00, cujas 
numerações em cada valor eram 
coincidentes. A vítima, porém, 
só percebeu a fraude depois 
que a falsária já havia deixado 
o local. Instaurado o inquérito, 
as providências de polícia judi-
ciária tomadas culminaram com 
a identificação de um casal da 
cidade de Rio das Pedras.

Quando do cumprimento dos 
mandados, a mulher foi localizada 
e ao ser entrevistada a respeito 
dos fatos confirmou de plano ter 
adquirido cédulas falsas pela in-
ternet em mais de uma ocasião, 
assim como confirmou a compra 
do celular da vítima, conforme 
acima narrado.

A investigação agora prosse-
gue voltada a identificar a origem 
das cédulas, ou seja, quem as está 
falsificando e distribuindo pela 
internet. O crime de moeda falsa, 
previsto no artigo 289 do Código 
Penal, prevê pena em de reclusão 
de 3 a 12 anos, e multa.

Nesta terça-feira (9), a corporação apreendeu oito cédulas 
falsificadas em três endereços de Rio das Pedras
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- EDUCAÇÃO -

A Acipi (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Piracicaba) lançou ontem 

(terça-feira) a FAC (Faculdade 
do Comércio) da entidade com 
previsão de funcionamento para 
o primeiro trimestre de 2022. 
Conforme o presidente da asso-
ciação, Marcelo Cançado, o pro-
cesso seletivo deve ser aberto até 
o fim de novembro para cursos 
do primeiro semestre de 2022. As 

Acipi lança sua faculdade; 
vestibular vai ser neste mês

aulas tem previsão de início entre 
fevereiro e março. “Não temos 
uma data definida ainda, mas, no 
máximo, deve começar no início 
de março”, informa Cançado.

Serão ministrados quatro 
cursos de graduação: Gestão 
Logística, Sistemas de Internet, 
Gestão de RH e Gestão Comer-
cial. “Nosso objetivo, com a ins-
tituição, é oferecer capacitação 
de qualidade para quem deseja 
ingressar ou se aprimorar, se es-

pecializando nos segmentos do 
comércio, que estão em constante 
transformação. Com isso, o foco 
é abordar conhecimento atualiza-
do, que acompanhe as evoluções 
de um dos setores que mais se 
desenvolve no país”, ressaltou o 
presidente da Acipi.

Os cursos da FAC Acipi são 
reconhecidos pelo MEC (Minis-
tério da Educação). Criada com 
a proposta de qualificação ino-
vadora e inteligente nos setores 
de comércio, varejo e serviços, o 
viés da educação bem como da 
infraestrutura disponibilizada 
é o de conectar e preparar o 
profissional para as novas de-
mandas do mundo digital.

Por meio das iniciativas da 
ACSP (Associação Comercial de 

Visite nossas páginas

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

(19) 3493.4068 |    99914.0624

0 KM e 
Semi-Novos

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!!!

São Paulo) e Facesp (Federação 
das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo), os alunos 
serão inseridos em um ambiente 
empresarial, desenvolvendo-se 
como gestores e empreendedo-
res para dominar as necessida-
des atuais do mercado.

No evento de lançamento da 
faculdade também foi divulgada 
a pesquisa de satisfação feita 
com as 6.000 associadas. A in-
tenção é a de conhecer melhor 
quem são os empresários para 
ofertar melhores benefícios ao 
seu público.

Os cursos da FAC Acipi são reconhecidos pelo MEC
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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

Câmara convoca secretário de 
Obras para falar sobre Tanquão

- AINDA SOBRE A REPRESA -

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
•Casa Jorge Coury - abrigo, canil, 
jardim, 3 quartos (1 suíte), WC social, 
cozinha, lavanderia, sala - ótima locali-
zação - R$ 450.000,00
•Alberto Zepelin - 2 quartos, sala, 
cozinha, WC, quintal, salão e sobrado 
para acabar - R$ 190.000,00
•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
•Lote Borsato - com alicerce pronto 
R$ 35.000,00 de entrada e parcelas de 
R$ 680,00 - R$ 22.000,00 (já pago)
•Condomínio Vivendas de Java - 
R$ 100.000,00 - excelente localização
•Santa Maria III - Lote comercial - 
R$ 130.000,00
•Condomínio Quinta do Engenho - 
lote plano esquina 12x25m  R$ 7.800,00 
de entrada e R$ 1.285,00 mensais
•Santa Maria - plano excelente
 localização - 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.
•Raul Coury - 12x30m, ótima localiza-
ção - R$ 150 mil.

Comprar ou Vender
Faça bons negócios

CRECI 036743-J

Rua Lacerda Franco, 199
Centro, Rio das Pedras

IMÓVEIS PARA VENDA

A
pós convocação feita 
pela vereadora Vanes-
sa Botam para que 

o superintendente do SAAE 
(Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto) e o secretário de Meio 
Ambiente fosse à Câmara pres-
tar esclarecimentos a respeito 
das obras realizadas junto à 
Represa do Bom Jesus, mais 
conhecida como “Tanquão da 
Painco”, nessa semana foi a vez 
do vereador Nabuco convoca-
ções e o secretário e o fiscal da 
Secretaria de Obras para falar 
a respeito da empreitada.

“O móvito da convocação é 
tirar dúvidas que a população 
traz para nós vereadores re-
ferente a obra e não sabemos 
responder”, afirmou Nabuco, 
justificando a convocação.

Durante a sabatina feita 
na Câmara a Rafael Bonassa, 
secretário de Meio Ambien-
te, muitas das dúvidas levan-
tadas seriam de competência 
da Secretaria de Obras. Além 
disso, embora o então vereador 
Emerson Vieira tenha escla-
recido dúvidas a respeito do 
período em que esteve à frente 

da autarquia, o SAAE não enca-
minhou nenhum representante 
de forma oficial.

De acordo com o ex-supe-
rintendente do SAAE, Emerson 
Vieira, o projeto para ampliação 
da represa ainda não foi concluí-
do. A previsão é que o reserva-
tório seja aumentado em 4 ou 5 
metros em sua largura, além de 
ter a retirada de grande quan-
tidade de terra nos fundos da 
área. “Acredito que irá dobrar a 
capacidade de armazenamento 
de água”, destacou.

A autorização da Cetesb 
(Companhia Ambiental do Es-
tado de São Paulo), segundo 
Vieira, se estende para a limpe-
za das margens do reservatório 
dos fundos da área, próxima a 
fazenda. O prazo para execu-
ção venceu no dia 27 de ou-
tubro, com a possibilidade de 
prorrogação por mais 90 dias. 
A estimativa é que a limpeza 
também seja feita na margem 
próxima a empresa Painco, com 
o desassoreamento e instalação 
de alambrado para proteger al-
gumas árvores que são nativas 
e estão no local.

Uma dúvida recorrente é 
quanto ao aterramento feito 
em áreas onde estariam lotes de 
propriedade particular. Segun-
do informou Emerson Vieira, a 
Prefeitura não autorizou o ater-
ramento, inclusive tendo noti-
ficado o proprietário quanto 
da irregularidade e embargou 
a obra por falta de alvará. Du-
rante os esclarecimentos feitos 
na Câmara, dúvidas a respeito 
da obra particular ficaram pen-
dentes, também devendo ser 
respondidas pela Pasta convo-
cada por Nabuco.

Embora mais tímida, a mo-
vimentação de maquinários 
voltou a acontecer na represa 
após alguns dias se trabalhos 
interrompidos.

A convocação deve ser feita 
pelo presidente da Câmara, 
Edison Marconato, atendendo 
a solicitação feita pelo verea-
dor Nabuco, conforme regi-
mento interno. O Executivo 
tem 15 dias para se manifestar 
e comparecer em uma sessão 
ordinária para responder às 
questões levantadas pelos par-
lamentares.

A autorização da Cetesb, segundo Vieira, se estende para a limpeza 
das margens do reservatório dos fundos da área, próxima a fazenda
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Açaí
Iolá

PROVE O 
DELICIOSO

Vanessa Botam pede 
ampliação da UBS São Pedro

- INDICAÇÃO -

A vereadora Vanessa Botam 
(PV), durante a tribuna livre 
da 29ª sessão da Câmara Mu-

nicipal de Rio das Pedras, utilizou a 
palavra para apresentar e comentar 
suas indicações apresentadas nesta 
semana. A reunião ocorreu nesta 
última segunda-feira (7).

Entre suas propostas apresenta-
das ao executivo está a ampliação da 
UBS Pastor Augustinho Gomes do 
Nascimento, no bairro São Pedro. 
A parlamentar expôs a situação de 
falta de privacidade que as pacientes 
estão sujeitas pela ausência de um 
vestíbulo e banheiro no consultório 
ginecológico.

“É um consultório minúsculo, 
fazendo a paciente se despir na 
frente do médico e sem a mínima 
privacidade”, disse a vereadora que 
completou afirmando ainda sobre o 
constrangimento de usar o sanitário 
externo quando é necessária a coleta 
de urina para exame.

Outra melhoria indicada por Va-
nessa Botam é a ampliação da recep-
ção da unidade de saúde. “Com o es-
paço no terreno que há na frente da 
UBS é possível dobrar seu tamanho. 
Atualmente o local comporta poucas 
pessoas e os pacientes muitas vezes 
precisam aguardar do lado externo 
da unidade – onde foi improvisada 
uma tenda – para acomodar todos”, 
ressaltou.

Outra indicação, a parlamentar 
pediu reparos imediatos na Ave-
nida Carolina Mendes Thame, no 
Bairro Recanto Universitário, no 
sentido de nivelar e cascalhar o 
pavimento. “Com as poucas chuvas 
que tivemos o local ficou cheio de 

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.

Construção Civil 
Tudo em construções e acabamento

19 99788.0571 • 98102.1841

MS
Construções- ME

Neste dia 11 de novembro 
o Sr. Carlos Cardoso, 

carinhosamente conhecido 
como Carlão, faz aniversário. 

Sua esposa Valdete, filha 
Priscila, neto Davi e genro Ivan 

o parabenizam e desejam 
muita saúde e anos de vida.

Aniversário

lama e buracos. Já que a prefeitura 
não fez o asfalto, conforme foi pro-
metido pelo prefeito em reunião 
ocorrida em seu gabinete, que ao 
menos faça o cascalhamento para 
minimizar os transtornos dos mo-
radores”, alertou Botam.

Vanessa encerrou seu pronun-
ciamento, abordando a necessidade 
de poda para elevação na de galhos 

das árvores situadas no calçadão 
junto à antiga linha da Fepasa, entre 
a Avenida Jacinto Barrichello e a Rua 
Nicolino Parisse, na divisa dos bair-
ros Bom Jesus e Jorge Coury, uma 
vez que os galhos estão muito baixos. 
Também há vários pontos da calçada 
que estão quebrados e placas de 
concreto que foram levantadas pelo 
crescimento das raízes das árvores.
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Quando o assunto for grana, tenha 
atenção principalmente com as 

contas, as despesas e os impostos. Pense bem 
antes de agir ou falar, sobretudo no trabalho. A 
Lua Crescente pode ativar seus contatos e favo-
recer interesses com amigos e conhecidos. Com 
a paquera, tudo vai correr bem!

Touro 21/4 a 20/5
Domine a teimosia e seja mais 
paciente com os amigos. A Lua 

traz esperanças. Cuidado para não cair em 
armadilhas com o dinheiro. Se ficar de boa e 
não botar lenha na fogueira, os atritos devem 
passar bem longe do campo sentimental.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Mais atenção à saúde! Pratique 
a arte da paciência para não se 

estressar durante a semana. A Lua Crescente 
indica novidades com grana. Pode rolar um 
crush com muito envolvimento e romance. 
Se estiver comprometida, os astros preveem 
muita química entre quatro paredes.

Câncer 21/6 a 22/7
A melhor coisa nesse momento é 
falar menos e diminuir o drama, 

tanto em casa como no trabalho. O Sol traz 
sorte para as finanças e força para a saúde. 
Risco de se envolver em rolos amorosos com 
gente complicada. Para as comprometidas, 
boa fase no amor.

Leão 23/7 a 22/8
O trabalho e a saúde vão contar 
com good vibes, mas não se es-

queça de segurar o dinheiro. Gastos em casa, 
desavenças e bate boca podem atrapalhar um 
pouquinho a paz durante a semana. Paquera 
com colega de trabalho ou crush conhecido 
tem grandes chances de dar certo. Se joga!

Virgem 23/8 a 22/9
A sorte está com você. Tenha 
paciência: na hora certa, tudo 

vai prosperar. Risco de discussões no traba-
lho e nas relações pessoais, por isso tente 
controlar seu humor. Atenção dobrada ao 
lidar com documentos, assinaturas e prazos. 
Com o par, tudo certo, mas fique de olho na 
concorrência.

Libra 23/09 a 22/10 
Se apegue ao equilíbrio para conse-
guir lidar com perrengues e dinhei-

ro? No trabalho, dias favoráveis e promissores. 
Saúde? Protegida. No entanto, pode pintar dra-
ma na vida pessoal pelo seu jeito ciumento. Um 
crush disputado pode ficar caidinho por você, só 
não estrague o lance com cobranças!

Escorpião 23/10 a 21/11
Energia no topo! Mercúrio e 
Marte elevam sua vitalidade: você 

vai agilizar seus interesses e mandar bem no 
trabalho, mas pode rolar treta no serviço ou 
com nas relações pessoais. No amor, garantia 
de momentos felizes.

Sagitário 22/11 a 21/12
Boas energias para as suas finan-
ças! Não vai faltar estímulo para 

lidar com grana e encher o bolso. Não caia na 
conversa de gente trambiqueira e não confie 
em qualquer pessoa. Em se tratando de as-
suntos do coração, seja paciente e modere seu 
temperamento.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Você estará mais popular e seus 
interesses vão fluir numa boa. 

Cuide da saúde e foque no trabalho. Pense 
bem antes de gastar ou fazer dívidas. Good 
vibes com o par! Você tem tudo para fis-
gar o crush dos sonhos. Olho aberto com 
falsianes que podem botar olho gordo na 
sua felicidade.

Aquário 22/1 a 19/2
A vontade de ficar na sua tende a 
prevalecer essa semana. Não tro-

que os pés pelas mãos ao administrar interes-
ses profissionais. Fofocas podem atrapalhar as 
paqueras e você terá que se empenhar para 
ganhar o crush. Já com o par, podem alcançar 
metas importantes.

Peixes 20/2 a 20/3
A palavra é disposição. No traba-
lho você receberá boas notícias. 

Aborrecimentos, despesas e mudanças inespe-
radas podem tirar seu foco. Cuidado ao tomar 
decisões sobre dinheiro e interesses domésti-
cos, mantenha o equilíbrio. Não deixe nenhu-
ma desavença familiar estremecer a relação. 

- GASTRONOMIA  -

Xis Costela

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

Faça seu orçamento 
pelo        99973.0345

)(19) 3493.4122 
3493.1035

@politintas1      @tintaspoli      

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

ACRÍLICO FOSCO TRADIÇÃO 
LUKSCOLOR BRANCO/GELO/PALHA 18 L. 

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

INGREDIENTES
• Costela: 1 costela minga com aproxi-
madamente 500 g, com osso 
• Sal grosso 
• 3 cebolas cortadas em tiras

SANDUÍCHE 
• 1 pão de hambúrguer ou francês
• Maionese a gosto
• Milho a gosto
• Ervilha a gosto
• Alface picada a gosto
• Tomate picado em cubos a gosto
• Queijo mussarela a gosto
• Costela desfiada a gosto

MODO DE PREPARO
Costela: Em uma assadeira, coloque a 
costela inteira, com os ossos para bai-
xo, e salgue-a com sal grosso de forma 
bem generosa, em todos os lados.
Leve ao forno, preaquecido em 300°C 
(temperatura máxima do forno) por 
aproximadamente 30 minutos.
Tire do forno e bata o sal (não precisa 
lavar).
Leve à panela de pressão, cubra com a 
cebola e acrescente água.

Em fogo baixo, esperar levantar fervura 
e feche a panela, mantendo na pressão 
por 40 minutos.
Espere esfriar e desfie.

Sanduíche: Corte o pão ao meio e 
passe uma porção generosa de maione-
se em ambas as partes. 
Adicione milho, ervilha, tomate, coste-
la desfiada, alface e cubra com queijo 
mussarela. 
Leve à prensa até o pão ficar dourado e 
o queijo, derretido.

R$ 290,00
À vista 

R$ 305,00
A prazo até 12x 

nos cartões
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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$ 250.000,00
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$ 110.000,00
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.



CIDADES SEXTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 202108 Rio das Pedras | Edição 1061

R. Prudente de Morais, n.° 401, Centro - 3493-1427  |  R. Lúcia Keller Segato, n.° 28, Bela Vista - 3493.3112

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 26 DE NOVEMBRO
Ou enquanto durarem os estoques

BLACK

FRIDAY

ESQUENTA

VENTILADOR VENTISOL 
ECO 30 CM

R$ 139,90

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

PATINETE 3 RODAS 
PATRULHA RADICAL OU 
SONHO DE PRINCESA

R$ 149,90

Acesse: www.lojasnacionalpresentes.com.br |     (19) 99646-1602

CADEIRA PRAIA MOR 
INFANTIL 

R$ 65,00
CADA

GUADA-SOL 
MOR 1,5M REF. 3542

R$ 39,99

PISTOLA DE ÁGUA DMT5409
+ R$1,00 GANHE UM ÓCULOS MOR

R$ 62,90

BANQUETA MOR 
(CORES SORTIDAS) 2 POR

R$ 59,90

CAIXA TÉRMICA SOPRANO 
35 LITROS + R$ 15,00 LEVE 

UMA CAIXA 5 LITROS

R$ 111,00
BANDEJA TRAMONTINA 

DOBRÁVEL

R$ 29,90

VARAL DE CHÃO 
MOR REF. 6004

R$ 69,90

ASPIRADOR ROBÔ MULTILASER 

R$ 66,00
10X DE

NO CARTÃO


