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Hospital promove palestras de 
prevenção ao câncer de próstata

- NOVEMBRO AZUL -
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O 
Hospital e Maternida-
de São Vicente de Pau-
lo promoveu palestras 

em seu anfiteatro a respeito do 
Novembro Azul e o câncer de 
próstata. Foram passadas infor-
mações sobre as causas, sinto-
mas e tratamentos da doença. 

O preconceito e recusa de boa 
parte da população masculina 
em se consultar preventivamente 
também foi tema de debate.

Mutirão – A Secretaria da Saú-
de irá promover, no próximo sá-
bado (27), um mutirão de atendi-

mentos com médicos urologistas 
com o propósito de prevenir o 
câncer de próstata, em alusão 
ao Novembro Azul. A partir das 
8 horas serão distribuídas 150 
senhas para atendimento junto ao 
Centro Médico de Especialidades 
Dr. Francisco Gorga Filho.
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Mutirão do Novembro Azul terá 
150 exames no Centro Médico

- PRÓSTATA -

A primeira doença a 
vencer é o preconceito

- EDITORIAL -

O mês de novembro é 
marcado pela cor azul, o 
que simboliza a luta con-
tra o câncer de próstata 
entre os homens. Este é 
o segundo tipo de câncer 
que mais mata no Brasil. 
Algo que poderia ser tra-
tado precocemente caso 
o diagnóstico viesse cedo. 
Mas, para isso, é preciso 
passar por consulta, pelos 
exames corretos.

O mais assertivo ainda 
é o exame de toque re-
tal, uma vez que permite 
o contato direto com a 
próstata e faz com que o 
médico sinta se há o au-
mento no órgão. O acesso 
é pelo anus e, para alguns, 
fere a masculinidade.

Contudo, o homem 
em que leva como lema 
“bumbum que mamãe 
passou talco ninguém 
coloca a mão” corre sério 
risco de morrer cedo pela 
simples ignorância. Prefe-
re deixar seus familiares, 
esposa, filhos e netos para 
manter o orifício corruga-
do intacto.

Se o receito por fazer o 
exame chegar, olhe para 
aqueles que lhe amam e 
encontro o verdadeiro 
propósito de se cuidar. 
Não faça falta, não falta 
com aqueles que lhe que-
rem ver bem. Se não por 
você, faça por eles.

Não perca a oportuni-
dade de ver seus filhos 
crescerem mais alguns 
anos. Lá na frente, com 
certeza eles irão preci-
sar das suas palavras de 
sabedoria, de uma boa 
conversa para os fazer 
enxergar qual o melhor 
caminho ou simplesmente 
para um abraço paterno 
que só você pode oferecer.

Por isso, fica o apelo: 
se não por você, faça por 
aqueles que te amam! Se 
cuide!

Se você tem mais de 50 
anos ou tem 45 e histórico 
de câncer de próstata na 
família, procure um médi-
co. Faça o exame de toque 
e o PSA. Se descoberto 
cedo, o câncer tem altos 
índices de cura.

A Secretaria da Saúde irá 
promover, no próximo 
sábado (27), um mutirão 

de atendimentos com médicos 
urologistas com o propósito 
de prevenir o câncer de prós-
tata, em alusão ao Novembro 
Azul. A partir das 8 horas serão 
distribuídas 150 senhas para 
atendimento junto ao Centro 
Médico de Especialidades Dr. 
Francisco Gorga Filho.

Para realizar o atendimen-
to, foram preparados quatro 
consultórios, onde estarão dois 
médicos que farão exames de 
toque retal e encaminhamento 
para exame de sangue PSA. O 
público alvo são homens com 
idade a partir de 50 anos ou 
com mais de 45 anos caso haja 
histórico familiar de câncer de 
próstata.

No Brasil, o câncer de prós-
tata é o segundo mais comum 
entre os homens (atrás apenas 
do câncer de pele não-melano-
ma). Em valores absolutos e 
considerando ambos os sexos, 
é o segundo tipo mais comum. 
Mais do que qualquer outro 
tipo, é considerado um câncer 
da terceira idade, já que cerca 
de 75% dos casos no mundo 
ocorrem a partir dos 65 anos. 
Com o diagnóstico precoce, as 
chances de cura são de 90%.

Palestra – O Hospital e Ma-
ternidade São Vicente de Paulo 
promoveu palestras em seu an-
fiteatro a respeito do Novembro 
Azul e o câncer de próstata. 
As orientações foram passadas 
pela dr.ª Renata Carvalho, pela 
enfermeira Jucimara Pereira e 
pelo dr. Allan Spada Maimone.

Foram passadas informações 
sobre as causas, sintomas e tra-
tamentos da doença. O pre-
conceito e recusa de boa parte 
da população masculina em 
se consultar preventivamente 
também foi tema de debate.

O Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo promoveu 
palestras em seu anfiteatro a respeito do Novembro Azul

Disk Entrega de Água: 
97401.1114 ou 99771.6926

Não fique sem água! 
Galão de 10 e 20 litros

SD
Bebidas
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Açaí
Iolá

PROVE O 
DELICIOSO

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

ÓTICA MATRIZ

Escolha em nossa vitrine externa 
qualquer produto com 50% OFF

Planejamento

Olá Alvinegros apostólicos ro-
manos, sejam todos muito bem 
vindos ao nosso espaço, aqui o 
esporte e principalmente o glo-
rioso E. C. XV de Piracicaba sem-
pre serão nossos assuntos prefe-
ridos, mas como bom esportista e 
sempre aberto a novidades, caso 
você leitor do O VERDADEIRO 
tenha algum assunto ou tema 
que queira discutir por aqui é 
só nos encaminhar no e-mail: 
luizcollection@yahoo.com.br.

Recebi nesta última quarta 
feira 24 no programa “Passe de 
Letra” pela Rádio Difusora AM 
650, o treinador Luciano Dias 
do E.C. XV de Piracicaba, diga-
-se de passagem, que do alto de 
seus 108 anos completados nes-
te mês, o Nhô-Quim está muito 
bem obrigado!  Luciano muito 
solícito e simpático respondeu as 
perguntas deste velho corneta e 
dos ouvintes do programa, com 
muita tranquilidade, seriedade 
e transparência. Em nenhum 
momento desviou dos assuntos 
abordados, e foi muito prático e 
sincero em suas respostas. Pa-
rabéns ao “professor” por isso.

O planejamento continua sim, 

toda comissão técnica foi man-
tida, e aproximadamente 60% 
do elenco já foi feita a manuten-
ção com renovações, voltas de 
empréstimos e garotos da base 
comandada por Denis Augusto 
já poderão aparecer no time prin-
cipal após a Taça São Paulo de 
Futebol Jr. Marco Gama executi-
vo de futebol já havia dado essas 
informações “em primeira mão” 
na rádio logo após a eliminação 
do Nhô-Quim da copa paulista e 
cumpriu sua promessa.

É claro que alguns nomes de 
atletas a serem contratados para 
posições pontuais já estão com 
negociações avançadas, mas não 
é inteligente colocar em público 
quem são esses atletas, pois o 
valor de luvas e salários teria 
uma supervalorização assim 
que outras equipes soubessem 
que o XV estaria interessado em 
tais nomes. Coisas do mercado 
da bola, que é há algum tempo 
uma área suja e com pessoas 
não muito bem intencionadas. 
Podemos afirmar com certeza 
a respeito de informações que 
a frase “quanto menos é mais” 
nunca teve tanto sentido.

Agora para o torcedor fica a 
expectativa da reapresentação 
do elenco dia 06/12 e quem sabe 
já com as caras novas, os treina-
mentos se iniciam visando a série 
A2 2022, que será com certeza um 
a das edições mais disputadas 
dos últimos dez anos. Em 2011 
o Nhô-Quim se deu bem e até 

ganhou uma partida de comemo-
ração no dia 12/12/21 a partir das 
08h00min no Barão de Serra Ne-
gra o “JOGO DAS ESTRELAS”. 
Campeões do título brasileiro da 
série C de 1995 x campeões do 
título paulista da A2 2011, e na 
preliminar os veteranos do Nhô-
-Quim orquestrados por Arnaldo 
Bortoleto x Seca Litro do amigo 
Marcelo “Chocolate”. 

Uma festa imperdível no palco 
principal do esporte em Piraci-
caba o Estádio Barão de Serra 
Negra, a entrada é um quilo de 
alimento não perecível que serão 
transformados em cestas básicas 
e destinadas a famílias cadas-
tradas do projeto “Cristificar”. 
Tem como ficar fora de uma festa 
deste porte? Grandes empre-
sas já colocaram seu nome no 
manto sagrado da comemoração 
que tem como homenageado 
principal “Paulo Moraes” que 
dedicou parte de sua vida ao 
XV, e também ex-presidentes 
que deixaram seus nomes gra-
vados na centenária história do 
Nhô-Quim.

Então dia 12/12 no “Barão” é a 
oportunidade para você torcedor 
rever grandes nomes que vesti-
ram a zebrada mais importante 
do planeta e com ela conquista-
ram títulos e trouxeram ainda 
mais glórias e estrelas para o 
centenário e glorioso E.C. XV de 
Piracicaba. Uma festa enorme, 
pensada, trabalhada e construída 
para você torcedor Piracicabano.

Luiz Tarantini
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CASAS 
• Casa perto do Macone - 2 ter-
renos de 330m cada com 2 quartos, 
sala, cozinha, WC. Cômodos grandes 
- ótimo negócio R$ 470.000,00
• 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 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 
localização - 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 quar-
tos (1 suíte), sala, cozinha, wc, varan-
da, em andar alto - R$ 550.000,00 

•Cond. Vivendas de Java - Ótima! 
Venda ou troca por de menor valor.

TERRENOS
• São Cristóvão 4 lotes juntos, com 
casa e piscina. Apenas R$ 700.000,00
• Loteamento Boa vista - Lotes de 
300m2 com pequena entrada e 120 me-
ses para pagar. Venha escolher o seu lote.
• 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

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.O VERÃO ESTÁ 

CHEGANDO, NÃO 
PASSE CALOR!

19 99673.1200

Uso de máscaras ao ar livre não será obrigatório
- A PARTIR DE 11 DE DEZEMBRO -

O Governador João Do-
ria anunciou a flexibi-
lização do uso de más-

caras no estado de São Paulo 
em áreas abertas. A medida, 
que começa a valer a partir 
do dia 11 de dezembro, está 
amparada em orientação do 
Comitê Científico do Estado e 
em dados positivos de avan-
ço da vacinação e do cenário 
epidemiológico. O uso das 
máscaras continua obrigató-
rio em ambientes fechados e 
no transporte público.

“Ao ultrapassar os 75% da 
população totalmente imu-
nizada, o Governo de SP vai 
retirar a obrigatoriedade do 
uso de máscaras ao ar livre 
a partir do dia 11 de dezem-
bro”, destacou Doria. “Toma-
mos esta medida baseados 
em evidências científicas, que 
demonstram queda superior 
a 90% de internações em re-
lação ao pico da pandemia, e 

a aceleração da vacinação no 
Estado que mais vacina no 
Brasil”, completou.

O novo decreto que trata-
rá da flexibilização do uso de 
máscaras deve ser editado e 
publicado no Diário Oficial do 
Estado nas próximas semanas. 
“Nas áreas internas e nas áreas 
de transporte público, inclusi-
ve nas estações, mesmo que a 
céu aberto, o uso de máscara 
continuará sendo obrigató-
rio”, pontuou o Governador.

Um ponto analisado pelos 
especialistas para a tomada de 
decisão foi o impacto de 100% 
da capacidade de público em 
eventos culturais, esportivos 
e de lazer que está vigente em 
SP desde o dia 1º de novem-
bro. As análises não identi-
ficaram aumento no cenário 
epidemiológico nos últimos 
20 dias, demonstrando que 
a vacinação e as medidas de 
proteção mantiveram o con-
trole da pandemia.
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Vereadores apresentam emendas 
impositivas para Orçamento 2022

- PROJETOS -

0 KM e Semi-Novos
Visite nossas páginas

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

(19) 3493.4068 |    99914.0624

O
s vereadores da Câ-
mara Municipal de Rio 
das Pedras apresenta-

ram emendas impositivas ao 
orçamento para o exercício de 
2022, que estima receita e fixa 
a despesa em R$ 157 milhões. 
Criada em 2017, a alteração na 
legislação permitiu que o Le-
gislativo indique a aplicação de 
1,2% da Receita Corrente Líqui-
da (RCL). Para o próximo ano, 
cada parlamentar pode indicar 
R$ 97.632,50 para aplicar na área 
da saúde e o mesmo valor para 
infraestrutura. A não execução 
das emendas implicará em cri-
me de responsabilidade por 
parte do prefeito.

O presidente da Câmara, 
Edison Marconato, indicou 
que todo o valor de sua emen-
da para a saúde seja aplicado 
na compra de órtese, próteses, 
cadeiras de rodas entre outros 
conforme a necessidade do Ser-
viço Social. Para infraestrutura, 
destinou R$ 50.157,50 para a 
compra de 68 caixas d’água 
de 500 litros com o kit de ins-
talação para pessoas de baixa 
renda; R$ 7.475  para constru-
ção de calçada entre a horta 
comunitária do Pombal e a área 
de residências do bairro; R$ 25 
mil para a compra de uma aca-
demia ao ar livre a ser instalada 
na Vila Kennedy; e R$ 15 mil 
para a aquisição de um campo 
de bocha a ser construído no 
Codespaulo.

Joaquim Afonso, Zé do 
Paulo e Bé Cecote destina-
ram as emendas para custeio 
da saúde, conforme necessida-
de da Secretaria Municipal de 
Saúde. Os três parlamentares 
se uniram para acumular R$ 
292.897,50 destinados à infraes-
trutura para aquisição de sete 
câmaras de alta definição; três 
televisores de 55”; um televisor 
de 40” e uma geladeira de 460L 
a serem destinados a Guarda 
Civil Municipal, no valor apro-
ximado de R$ 160 mil; refor-
ma geral do Espaço Amigo, no 
Lucia Taranto Marrano (Nosso 
Teto), no valor de R$ 45; R$ 25 
mil para a reforma da Creche 
Municipal Irene Miori Zandoná, 
no Nosso Teto; R$ 30 mil para 

a reforma da quadra polies-
portiva da E. M. Prof.ª Angela 
Regina Sacaro Oriqui”, no Vi-
tória P. Cezarino (Pombal); R$ 
32.897,50 para aquisição e troca 
de bebedouro de inox, troca 
de calha, rufos e pingadeiras e 
reforma geral da E. M. Maria 
Apparecida Aguiar Degaspari, 
no Vitório Cezarino (Sem Terra).

Nabuco indicou para a saúde 
a compra de duas unidades de 
sistema de senhas de atendi-
mento na TV Software, totem 
e impressora de senhas com 6 
tipos de atendimentos ou mais a 
serem instalados nas UBS Pastor 
Augustinho Gomes (São Pedro) 
e na UBS Dr. Matheus Gabriel 
Bonassa (São Cristóvão I), no 
valor de R$ 8 mil; aquisição de 
duas unidades de aparelho de 
eletrocardiograma com todos 
os acessórios para as UBS do 
São Pedro e São Cristóvão, no 
valor de R$ 14 mil; R$ 26.632,50 
para a realização de dedetização 
com produtos para combater a 
proliferação de baratas, perni-
longos e escorpiões em bueiros 
de toda a cidade; ; R$ 49 mil para 
a castração de caninos e felinos.

Na infraestrutura, Nabuco 
apontou o uso de R$ 20 mil 
para a compra de um parque de 
recreação infantil para o Jardim 
Ouro Fino, assim como R$ 8 mil 
para instalação de ponto de ôni-
bus e R$ 20 mil para uma acade-
mia ao ar livre para o bairro; R$ 
8 mil para a instalação de ponto 
de ônibus em frente ao parque 
infantil do Bom Jardim; R$ 15 
mil para a compra de uma caixa 
de areia, balanço de madeira, 
escorregadores e gangorras 
para a Creche Ângela Tararam 
Ganassim (Codespaulo); R$ R$ 
15 mil para aquisição de equi-
pamentos a serem instalados 
na Creche Municipal Bruna 
Maniasi Zepeline (Centro); R$ 
11.632,50 para a compra de 
equipamentos para o Centro 
de Educacional de Assistência 
ao Deficiente (CEAD).

Nivaldo do Depósito indi-
cou o valor destinado à saúde 
para a compra de aparelhos 
auditivos, cadeiras de rodas, 
camas hospitalares, óculos e 
medicamentos conforme neces-

sidade do Serviço Social. Em 
infraestrutura, destinou R$ 26 
mil para reforma e pintura da 
cobertura de policarbonato na 
CEI Nelson Rosamiglia (Dona 
Rosina); R$ 5 mil para compra 
de mesas e bancos para a E. M. 
Ângela Sacaro Oriqui; R$ 23 mil 
para uma academia ao ar livre 
a ser instalada no São Pedro 
e mais R$ 23 mil para outra 
academia para o Sem Terra; 
R$ 9 mil para um parque de re-
creação infantil ao Luiz Massud 
Coury; aquisição e instalação de 
cobertura dos corredores E. M. 
Pastor Antônio Rubia (Bom Jar-
dim); R$ 5.632,50 para reforma 
das instalações elétricas da E. 
M. Prof.ª Claudete Aparecida 
Guidolim Nicolai (Bom Jardim).

Vanessa Botam indicou, 
para a infraestrutura, melho-
rias complementares às recen-
tes obras realizadas no Ginásio 
Municipal de Esportes Pedro 
Walter Guidolim, no valor de 
R$ 69.520,64 para aquisição e 
assentamento de piso no me-
sanino, instalação de refletores 
e pequenos reparos, instalação 
de escada em “L” com degraus 
fechados em aço carbono, ins-
talação de rede de proteção no 
entorno da quadra, além da re-

tirada, aquisição e instalação de 
vidro cenelado nas seis janelas 
da fachada; R$ 8.720,00 para a 
reforma da quadra de areia lo-
calizada no Centro Educacional 
Raul Cesar Urbano e sua amplia-
ção para 13,50 metros x 23 me-
tros; iluminação do acesso e da 
quadra poliesportiva anexa à E. 
M. Prof.ª Ângela Regina Sacaro 
Oriqui no valor de R$ 9.517,30; 
R$ 5.630,00 para melhorias na 
Creche Municipal Ângela Ta-
raram Ganassim; R$ 3.011,96 
também para melhorias na E. 
M. Prof. Augusto Elias Salles; 
R$ 1.500 para melhorias na Cre-
che Municipal Padre Geraldo 
Moreira Cezar.

Na saúde, a vereadora desti-
nou as emendas para a compra 
de três unidades de Detector Fe-
tal de Mesa no valor de R$ 38.700 
para as UBS do São Pedro, São 
Cristóvão e Luiz Massud Coury; 
R$ 58.932,,50 para o custeio de 
cirurgias oftalmológicas.

Já os vereadores Professor 
Geraldo e Max Prestes uni-
ram seus recursos para desti-
nar à saúde a compra de dez 
aparelhos de PA completo com 
Osteto, quatro Dopller Vascular, 
dois aparelhos de ECG, fraldas 
de climentação anferil, bolsa 

coletora de urina, itens de far-
mácia básica, exames de sangue 
e exames de imagem no valor 
de R$ 94 mil; R$ 20 mil para a 
aquisição de dois climatizado-
res de vacinas a serem instala-
dos nas UBS do São Pedro e do 
São Cristóvão I; R$ 10 mil para 
geradores de energia elétrica a 
serem instalados também nas 
duas UBS; R$ 30 mil para a com-
pra de materiais para pronto 
atendimento a serem utilizados 
nas duas UBS; R$ 41.625,50 para 
castrações de caninos e felinos.

Para a infraestrutura, os par-
lamentares indicaram a cons-
trução de um campo de futebol 
ou uma quadra poliesportiva, 
compra de um parque de re-
creação infantil e uma pista de 
caminhada para a área de lazer 
do bairro Alvorada no valor de 
R$ 99 mil; R$ 69.265,50 para 
a construção de dois banhei-
ros, ampliação das salas para 
consulta, bem como a amplia-
ção e construção de cobertura 
para entrada principal para a 
UBS do São Pedro; R$ 27 mil 
para a instalação de cobertura 
com toldos a serem instalados 
na entrada principal da E. M. 
Prof.ª Claudete Aparecida Gui-
dolim Nicolai.



VARIEDADES SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2021Rio das Pedras | Edição 106306

HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Ainda sob os efeitos de um 
eclipse que acabou de aconte-

cer, ariano, você pode estar bastante refle-
xivo sobre seus valores e conquistas. É um 
momento intenso, mas você pode se sentir 
com mais tempo para refletir e tomar deci-
sões importantes.

Touro 21/4 a 20/5
Muita coisa pode estar sendo 
mexida em sua vida, taurino, e 

é importante estar consciente das mudanças 
que estão acontecendo e do que você deseja 
para o seu futuro. Suas emoções seguem à 
flor da pele, mas isso é bom para você enten-
der melhor o que sente.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Olhar para dentro é essencial, ge-
miniano. Entenda o que está sen-

tindo e o que deseja. Você pode resolver um 
assunto do passado e se sentir mais leve. As 
coisas tendem a ficar mais tranquilas a partir 
dessa semana em alguns temas. Novidades 
em suas parcerias.

Câncer 21/6 a 22/7
Cuide de suas verdadeiras ami-
zades, canceriano, mas não se 

deixe levar por quem não é assim tão impor-
tantes para você. Tente ligar menos para o 
que os outros falam ou pensam e priorize o 
que você considera relevante. É hora de se 
colocar mais em primeiro lugar.

Leão 23/7 a 22/8
Os assuntos de trabalho estão 
entre os mais importantes da 

semana, leonino, e é importante cuidar dos 
seus melhores projetos de perto, atento ao 
que está mudando, às portas que se fecham 
ou se abrem. Talvez alguma mudança seja 
realmente necessária.

Virgem 23/8 a 22/9
Pensar no futuro é uma forma 
de compreender o que é ou não 

importante neste momento, virginiano. É 
uma boa semana para sonhar um pouco 
mais alto e fazer planos para o futuro. Os 
assuntos pessoais, domésticos, também es-
tão evidenciados.

Libra 23/09 a 22/10 
Um ótimo momento para repen-
sar hábitos e padrões, libriano. 

Se quer mudar alguma coisa, o astral está 
favorável. Pense em como ser mais saudável 
e em como se colocar mais em primeiro lugar, 
independente do que os outros vão pensar 
de você.

Escorpião 23/10 a 21/11
Relacionamentos estão em desta-
que, escorpiano. É importante cui-

dar das boas relações e valorizar as melhores 
conexões. Se as mudanças são necessárias, é 
importante que sejam feitas. É fundamental 
que você também tenha consciência do que 
você mesmo pode mudar.

Sagitário 22/11 a 21/12
Um novo ciclo começa a partir de 
agora, sagitariano, com a chega-

da do Sol, seguido por Mercúrio, no seu signo 
solar. É hora de renovar as esperanças e dar 
passos novos na direção dos seus sonhos e fu-
turos. Um novo ano está começando pra você.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Apesar do tanto de coisas pra 

fazer e dos possíveis desafios, capricorniano, 
é fundamental que tenha tempo para se di-
vertir, fazer coisas que gosta e lembrar de ser 
feliz . Algo de muito bom pode acontecer e 
você pode sentir um certo alívio. Antigas do-
res podem se curar.

Aquário 22/1 a 19/2
Essa pode ser uma semana boa 
e importante pra você, aquariano. 

Algo antigo pode se resolver, uma leveza pode 
dominar. Assuntos pessoais ainda podem mexer 
com suas emoções, mas é um bom momento 
para resolver também essas questões internas.

Peixes 20/2 a 20/3
Um ótimo momento para rever a 

forma como tem lidado com todas as ques-
tões, pisciano, inclusive repensando conceitos, 
ideias e planos. A comunicação está mais for-
te e você tende a conseguir se colocar com 
mais atitude e firmeza.

- GASTRONOMIA  -

Frango assado ao leite

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

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

INGREDIENTES
• 6 dentes de alho levemente amassados
• 20 unidades de pimenta-do-reino em 
grãos levemente amassadas
Meio maço de sálvia
• 1 litro de leite
• 100 gramas de sal
• 1 frango inteiro
• 1 limão siciliano cortado em rodelas
Modo de Preparo - Marinada 
Em uma frigideira, coloque 6 dentes de alho 
levemente amassados, 20 pimentas-do-reino 
em grãos levemente amassadas, meio maço 
de sálvia e leve ao fogo médio para aquecer 
e liberar os aromas, por cerca de 1 minuto.
Transfira para uma tigela, adicione 1 litro de 
leite, 100 gramas de sal e misture até dis-
solver o sal.
Coloque nesta marinada 1 frango inteiro 
com o peito para baixo e deixe na geladeira 
de um dia para o outro.
Modo de Preparo - Frango assado ao leite
1. Depois deste tempo de 24 horas de ma-
rinada, retire o frango da mistura e peneire 
o leite.
2. Coloque os temperos que ficaram na pe-
neira e 1 limão siciliano cortado em rodelas 
dentro do frango.
3. Com um papel absorvente seque a parte 
de fora do frango, em seguida junte as asas, 

pegue um barbante amarre as asas e as co-
xas do frango.
4. Coloque uma assadeira vazia no forno 
a 220 graus Célsius por mais ou menos 15 
minutos.
5. Retire a assadeira do forno, regue 1 fio de 
azeite, coloque o frango com o peito para 
cima e volte novamente a assadeira ao forno 
por 40 minutos.
6. Desligue o forno e sem abrir a porta deixe o 
frango por mais 40 minutos lá dentro.
7. Abra o forno e transfira o líquido que se 
formou na assadeira para uma molheira, re-
tirando o excesso de gordura.

Faça seu orçamento 
pelo        99973.0345

)(19) 3493.4122 
3493.1035

@politintas1      @tintaspoli      

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

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!!!

8. Sirva o frango em seguida com arroz.
Dicas
Para servir: sirva o frango banhando-o com o 
líquido que você reservou na molheira: o prato 
ficará ainda mais suculento e saboroso;
Para acompanhar: além do arroz, o tomate cere-
ja é uma ótima sugestão de acompanhamento.

Com 
Ofertas 

Imperdíveis! 
 Nos siga nas 

redes sociais: 
@tintaspoli

Black Friday
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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 Santana Quantum 2001, bran-
ca, passada à álcool - 9.9825-0271

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 grande com quarto, sala, cozi-
nha, WC e garagem, na rua Rafael Taranto, 
nº 5, Nosso Teto. R$ 100 mil. 99423-0254

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$ 1.500,00 - Jardim São Cristóvão I, 1wc, 2dts, 1suíte, 2vgs ------------- 20382  
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$ 950,00 - Centro, 3dts, 1suíte, wc para empregada, 1vgs ---------------- 2536
R$ 500,00 - Centro, 4dts, 1suíte, 1wc, cozinha, 15 andar, 2vgs --------------- 710

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.
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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

A SOLUÇÃO EM TELHAS METÁLICAS

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

HORÁRIO ESPECIAL BLACK FRIDAY
Sexta até 19h - Sábado até às 16h

VENTILADOR DE MESA
VENTISOL 30CM ECO SUPER

DE: R$149,90 POR

R$ 139,90
FRITADEIRA SEM ÓLEO

SUPREMA AGRATTO 3,6L
DE: R$ 446,00 POR

R$ 399,00

PATINETE DM
ALUMÍNIO 3 RODAS

DE: R$ 195,90 POR:

R$ 149,90
R$ 115,00

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

KIT BANQUETA MOR 2 
PEÇAS CORES SORTIDAS DE: 

R$ 69,80 POR

R$ 59,99
MINI PROCESSADOR 

CRDINHA BELLA CASA DE: 
R$ 42,50 POR

R$ 27,77

PISCINA MOR 1.000 LITROS
DE: R$ 289,90 POR:

R$ 250,00

R$ 29,90

BONECA 
SAPEKINHA FAZ 

XIXI DE: 
R$ 42,00 POR:

R$ 17,00

BABY CAR ORANGE
DE: R$ 22,50 POR:

R$ 79,90

MOP MOR POCKET
DE: R$ 89,90 POR:

R$ 99,99

CAIXA TÉRMICA MOR 
34 LITROS DE: 

R$ 121,00 POR:

PIPOQUEIRA ELÉTRICA
AGRATTO DE: 

R$ 129,90 POR:

PANELA PRESSÃO 
CLOCK 4,5 LITROS 

POLIDA DE: R$ 
136,00 POR:

R$ 49,90

PIPOQUEIRA RAMOS
BABY DE: R$ 57,50 POR

R$ 129,90

Tudo em até 10x sem juros no cartão

Tire os planos do papel e garanta 
os melhores preços hoje!


