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Comércio tem horário especial 
para o fim de ano

- NATAL E ANO NOVO -

Rua Osório Martins, nº 602, Bom Jesus, Rio das Pedras
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beto_locacoes@hotmail.com
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19 97406-3154

C
om o objetivo de estar 
mais junto aos clientes, 
sendo que muitos deles 

trabalham até às 18 horas, a 
Acirp anunciou que os lojistas 
de Rio das Pedras ampliarão 
o período de atendimento. Se 
segunda à sexta-feira, entre os 
dias 6 e 10, o comércio estará de 
portas abertas até às 19 horas. 
Na semana seguinte, entre 13 e 
17, as lojas irão atender por uma 
hora a mais – até às 20 horas. Nos 
sábados, dias 11 e 18, o atendi-
mento será até às 18 horas.

Na semana do Natal o aten-
dimento será ampliado ainda 
mais. Já no domingo, dia 19, 
o comércio atenderá das 9 às 
13 horas. Entre os dias 20 e 23, 
lojas abertas até às 21 horas, 
e na véspera de Natal (dia 24) 
o comércio irá atender até às 
18 horas.

Nos dias seguintes ao Natal 
o comércio volta com o aten-
dimento em horário normal. 
Apenas no dia 31 de dezembro 
(véspera de Ano Novo), o aten-
dimento será até às 13 horas.
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Rio das Pedras

Empresas doam instrumentos 
para projeto de música

- SCHOOL MUSIC -

Nas compras de Natal, 
prestigie o comércio local

- EDITORIAL -

O período que antecede 
ao Natal é o mais agitado 
para o comércio varejista. 
É momento de comprar 
presentes para a família 
toda, se presentear, re-
novar algumas peças do 
guarda-roupas, comprar 
aquele perfume, óculos, 
brinquedos para as crian-
ças. Para o comerciante é o 
período de maiores vendas 
e, para o cliente, é hora 
de aproveitar as ofertas e 
descontos oferecidos.

Contudo, o comerciantes 
de Rio das Pedras sofre com 
a proximidade de Piracica-
ba. Muitos preferem ir a ci-
dade vizinha para rodar na 
Rua Governador, procurar 
horas por vaga de estacio-
namento, encarar grandes 
filas para, no final, pagar o 
mesmo preço ou até do que 
gastaria em Rio das Pedras. 
Ou ainda vão ao shopping 
para fazer compras sob o 
pretexto de passear e gas-
tam com estacionamento e 
produtos mais caros. Isso 
sem contar com o combus-
tível para ir até lá.

O comércio de Rio das 
Pedras oferece produtos de 
qualidade, com preço com-
petitivo. Para comprovar, 
basta pesquisar e compa-
rar os valores. Se encontrar 
mais barato, com certeza 
haverá margem para nego-
ciação – o que é mais difícil 
em Piracicaba.

Os comerciantes e lojistas 
são amigos ou conhecidos, é 
sempre oportunidade para 
colocar o papo em dia e ou-
vir boas dicas de compras. 
As opções de crediário pró-
prio é outro diferencial – o 
que também não é feito na 
cidade vizinha.

Quer mais um motivo 
para comprar em Rio das 
Pedras? O giro de capital 
na cidade. O dinheiro cir-
cula na cidade, aumenta a 
demanda por serviços nas 
lojas, crescendo também a 
oferta de empregos. Mais 
empregos, mais renda cir-
culando na cidade, que só 
tem a crescer com isso.

Pense nisso, valorize o 
comércio local. Todos têm 
a ganhar com isso!

O 
Projeto School Music 
ou Escola de Música 
continua tendo reco-

nhecimento das empresas de 
Rio das Pedras e, nesta semana, 
ganhou uma bateria doada pela 
transportadora Ana Lúcia, pelas 
mãos do empresário Leandro 
Penatti. No final de Outubro, 
a Polícia Militar havia feito a 
entrega de 20 flautas.

Também já contribuíram com 
a Escola de Música o Depósito 
de Bebidas Souza Diniz com a 
doação de uma bateria, Almei-
da Créditos com cinco flautas 
doces, Stefani Metalúrgica com 
dois violões, Sam Gás com uma 
caixa de repique, Michel Mecâ-
nica com um chimbal de bate-
ria, Lojão da Prudente com um 
violão, Auto Elétrica Jó com um 
teclado, Léo Chaves com um pe-
dal de bumbo, Kiosque do Açaí 
com um pedestal de bateria, 
Holly Calhas comum suporte 
de bateria, TG Personalizados 
com uma caixa de repique, Di 
Galinha Posto com um violão, 
professora Juliana Folha com 
um teclado, Alinhacenter Wal-
mir com um teclado, Eletro Rio 
com uma caixa de repique, Loja 
Nova com um teclado e Auto 
Elétrica Nossa Senhora Apare-
cida também com um teclado. O 
projeto conta ainda com o apoio 
da diretora Milena Chabregas 
ao ceder a Escola Municipal 
Prof.ª Maria Apparecida Aguiar 
Degaspari para a realização das 
aulas e do jornal O Verdadeiro 
na divulgação das ações.

“Sou grato à Deus por es-
sas parcerias, por contar com 
pessoas que nos ajudam neste 
projeto. Nosso trabalho é feito 
de forma séria, queremos tirar 
as crianças da rua e do celular e 
ensinar algo de bom. Eu tenho 
em casa vários instrumentos 
meus. Uma menina me procu-
rou nessa semana dizendo que 
já sabia tocar, mas não tinha ins-
trumento. Peguei um saxofone 

Atendendo em média 50 alunos por final de 
semana, as aulas acontecem aos sábados

meu e entreguei para ela. A feli-
cidade que ela ficou e saber que 
algo que eu tenho está servindo 
para alguém é enorme”, desta-
cou Otoniel Nogueira, maestro 
do projeto.

Atendendo em média 50 alu-
nos por final de semana, as aulas 
acontecem aos sábados na es-
cola do bairro Vitório Cezarino 
(Sem Terra), sempre das 13 às 
15 horas. Alguns equipamen-
tos são levados para casa pelos 
estudantes, que recebem um 
termo de responsabilidade para 
o uso dos instrumentos para que 

devolvam em perfeito estado 
caso o aluno deixe o projeto. Os 
maiores permanecem no escola. 
O Projeto School Music é orga-
nizado há mais de 10 anos por 
Otoniel Nogueira.

A Escola de Música sobrevive 
de apoio e doações particulares. 
O organizador do Projeto tam-
bém investe com a impressão 
em sua casa da apostila doada 
aos alunos, assim como das par-
tituras entregues aos alunos. 
Quem desejar participar do pro-
jeto pode obter mais informa-
ções pelo número 99604-3563.
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Comércio tem horário 
especial para o fim de ano

- NATAL E ANO NOVO -

D
ezembro é o mês mais 
aquecido para o comér-
cio varejista por conta 

das festividades de Natal e Ano 
Novo. As compras vão desde 
itens para a decoração de fim 
de ano, passando por presentes 
para a família, roupas para pas-
sar as festas e férias, até mesmo 
a troca de carros e casas. Além 
do espírito natalino, o 13º salário 
injeta recursos que provocam 
maior giro econômico.

Com o objetivo de estar mais 
junto aos clientes, sendo que 
muitos deles trabalham até às 18 
horas, a Acirp anunciou que os 
lojistas de Rio das Pedras amplia-
rão o período de atendimento. 
Se segunda à sexta-feira, entre 
os dias 6 e 10, o comércio estará 
de portas abertas até às 19 horas. 
Na semana seguinte, entre 13 e 
17, as lojas irão atender por uma 
hora a mais – até às 20 horas. Nos 
sábados, dias 11 e 18, o atendi-
mento será até às 18 horas.

Na semana do Natal o aten-
dimento será ampliado ainda 
mais. Já no domingo, dia 19, o 
comércio atenderá das 9 às 13 
horas. Entre os dias 20 e 23, lojas 
abertas até às 21 horas, e na vés-
pera de Natal (dia 24) o comércio 
irá atender até às 18 horas.

Nos dias seguintes ao Natal 
o comércio volta com o aten-
dimento em horário normal. 
Apenas no dia 31 de dezembro 
(véspera de Ano Novo), o aten-
dimento será até às 13 horas.

“Nosso comércio oferece de 
tudo que o consumidor possa 
procurar. A ampliação do horário 
de atendimento possibilita aos 
que trabalham durante o horário 
comercial ter mais tempo para 
procurar, pesquisar e encontrar 
os presentes que desejam. Um 
dos diferenciais em Rio das Pe-
dras é conhecer os vendedores, 
os donos e gerentes das lojas, 
ter a possibilidade de negociar 
e buscar a melhor opção. Muitas 
vezes os clientes preferem ir ao 
shopping em Piracicaba para 

comprar um mesmo produto 
que está disponível aqui em nos-
sa cidade, pagando estaciona-
mento, gastando combustível e 
muitas vezes com o valor mais 
caro”, ressaltou Irineu Cassela, 
presidente da Acirp (Associação 
Comercial e Industrial de Rio 
das Pedras).

Luzes de Natal – A Acirp e Se-
cretaria da Cultura irão premiar 
estabelecimentos comerciais e 
residências com as melhores de-
corações de Natal. No projeto 
Luzes de Natal, a Prefeitura vai 
reconhecer as casas com as de-
corações amis bonitas, enquanto 
que a Associação Comercial fará 
o mesmo com os comerciantes 
que enfeitarem a fachada dos 
estabelecimentos.

Desde o dia 1º de dezembro 
uma comissão especial está per-
correndo as ruas da cidade para 
fotografar e avaliar as decorações 
natalinas. As casas e empresas 
que estiverem decoradas já esta-
rão automaticamente participan-
do do concurso. Contudo, para 
quem quiser ter certeza de que 

está participando, pode entrar 
em contato com a página oficial 
da Prefeitura de Rio das Pedras 
no Facebook e enviar uma men-
sagem com seu endereço.

“O Natal sempre é cheio de 
boas lembranças para a maioria 
das pessoas, família reunida, pre-
sentes, comidas especiais e tudo 
sempre num cenário muito ca-
prichado. Naturalmente muitas 
pessoas já gostam de decorar a 
casa e deixa-la toda num clima 

A Acirp e Secretaria da Cultura irão premiar estabelecimentos 
comerciais e residências com as melhores decorações de Natal

especial. O capricho e a deco-
ração que você já tem todo ano, 
além de deixar a cidade mais 
iluminada e bonita nesta época, 

pode ainda te trazer um presente 
sendo o ganhador do concur-
so Luzes de Natal”, explicou Zé 
Ferreira, secretário de Cultura.



SIGA-NOS NO

@jornaloverdadeiro

VerdadeiroO
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 A Prefeitura de Rio das Pedras confirmou o cancelamento 
das festividades de Carnaval em 2022

Comprar ou Vender
Faça bons negócios

CRECI 036743-J

Rua Lacerda Franco, 199
Centro, Rio das Pedras

Loteamento Jardim Boa Vista
- na entrada da cidade -

LOTES DE 300M² COM ENTRADA PARCELADA 
E MAIS 120 MESES PARA PAGAR

Loteamento com poço artesiano, área verde, 
jardim, playground, arborização etc.

VENDAS COM SEGURANÇA E CONFIANÇA 
É NA IMOBILIÁRIA MORAES INTERNET

BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

Rio das Pedras não terá 
Carnaval em 2022

- SEM FOLIA -

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

A 
Prefeitura de Rio das Pe-
dras confirmou o cancela-
mento das festividades de 

Carnaval em 2022. O motivo é a 
pandemia da Covid-19. Em nota, 
o Executivo afirmou que a inicia-
tiva visa evitar mais uma onda de 
contágio, além de ser uma forma 
de respeitar os 105 cidadãos rio-pe-
drenses que perderam a vida para 
o coronavírus. Embora ainda não 
haja uma previsão de gastos que as 
festividades custariam, a Prefeitura 
afirmou que irá destinar os recursos 
do Carnaval para apoiar a Saúde e 
a Educação do município.

Questionada, a Prefeitura afir-
mou não possuir uma definição a 
respeito de atividades alternativas 
para o Carnaval, como a realiza-
ção de lives com shows. “Existem 
planos, mas nenhum fechado ain-
da”, explicou o Departamento de 
Comunicação.

Na região, nenhum município 
confirmou a realização de festas 
de Carnaval no próximo ano. O 
Conselho de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Piraci-
caba (RMP) se reuniu para deba-
ter vários assuntos, entre eles a 
realização de Carnaval. O grupo 

levou em conta os decretos atuais 
referentes a eventos e, por isso, até 
agora não estão permitidas festivi-
dades que não se enquadram nos 
quesitos, que são limite de público, 
protocolos e controle sanitário.

A RMP ainda deve debater 
novamente o assunto com a atua-
lização da resolução vigente. Al-
guns municípios ainda aguardam 
a decisão do conselho para defi-
nir se farão eventos relacionados 
ao Carnaval.

Algumas cidades já definiram 
que não haverá festa e outras estão 
avaliando a situação. São os casos 
de Charqueada, Cosmópolis, Elias 
Fausto, Rafard e Santa Bárbara 
d’Oeste, além de Rio das Pedras. 
Águas de São Pedro, Capivari, Cor-
deirópolis, Nova Odessa, Piracicaba 
e Saltinho irão avaliar a situação.

Em Piracicaba, a prefeitura diz 
que a última resolução do Governo 
do Estado de São Paulo só permite 
eventos com limite de público, ou 
seja, com controle sanitário. ”Por-
tanto, as festividades que não se 
enquadram nesses quesitos, não 
estão permitidas até o momento.” 
A administração informou, ain-
da, que nos próximos dias essa 

resolução pode ser alterada e a 
realização ou não do Carnaval 2022 
está condicionada a essa alterações 
e a decisões do município. Por 
enquanto não há definição.

Já em Limeira, a prefeitura in-
formou que não serão realizados 
eventos relacionados ao Carnaval 
em 2022. ”A decisão tem como 
objetivo principal a preservação 
da saúde pública. Eventos parti-
culares que sigam as regras de-
terminadas pelo Estado podem 
acontecer”, diz a nota.

A Prefeitura de Santa Bárbara 
d’Oeste também optou pelo cance-
lamento da festa. A administração 
diz que considerou o cenário de 
incerteza para o início do ano e, 
portanto, o calendário de eventos 
não prevê realização de Carnaval. 
Os eventos para o primeiro semes-
tre em 2022 serão menores e em 
espaços abertos.

Ao contrário do interior, em 
São Paulo, o prefeito Ricardo Nu-
nes (MDB) afirmou que a festa 
deve acontecer sem restrições 
sanitárias. A prefeitura estima que 
será a maior edição do evento rea-
lizada na cidade. Cerca de 15 mi-
lhões de pessoas são esperadas.
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Reapresentação
- PASSE DE LETRA -

Regulamento: O sorteio será composto das seguintes rodadas: 1ª rodada: serão sorteados diversos vale compras no valor de R$ 300,00 cada, onde os(as) ganhadores(as) utilizarão os vales nas empresas referente a urna sorteada. 2ª rodada: 20 (vinte) vale compras no valor de R$ 500,00 cada*. 3ª rodada: 05 (cinco) vale compras no valor de R$ 1.000,00 cada*. 
4ª rodada: 01 (um) vale compra no valor de R$ 5.000,00. * Estes vales da 2ª, 3ª e 4ª rodadas serão distribuídos aos(às) ganhadores(as) em vouchers no valor de R$ 100,00 até dar o valor total do respectivo valor ganho e serão entregues listagens de todos os estabelecimentos participantes aos(às) ganhadores(as) onde poderão utilizar tais vouchers nas empresas 
que desejarem por bens ou serviços. A Promoção é válida de 20/12/2021 a 31/12/2021. A apuração será no dia 15/01/2022, às 20h00. A definição do local ou por meio de LIVE será divulgada nas páginas do Facebook e Instagram da ACIRP (acirp_riodaspedras) próximo a data da apuração em decorrência das alterações de regras da Pandemia do Covid-19.

Olá alvinegros apostólicos ro-
manos, sejam todos muito bem 
vindos ao nosso espaço semanal, 
sempre com a democracia e a 
verdade a frente, a gratidão a 
Deus por poder exercer o direito 
a expor meus pensamentos, elo-
gios e críticas sem ter que pedir 
a “benção” a ninguém antes é 
para mim meu maior tesouro. 
Gratidão eterna!!

O elenco do profissional do 
XV de Piracicaba se reapresen-
ta dia 06/12 no Barão de Serra 
Negra para começar os traba-

lhos visando o inicio da próxima 
temporada. O clube irá disputar a 
taça São Paulo de futebol Jr. que 
acontece entre 02/01 a 25/01, o 
paulista da série A2 que vai de 
26/01 a 17/04 e a copa paulista 
que começa no final de Julho e 
se finaliza em Novembro. 

Para a “copinha” de garotos o 
XV já está treinando e o coman-
dante Denis Augusto vem muito 
bem a frente da categoria, no 
clube desde as divisões menores, 
já está ambientado com todos, co-
nhece cada pedaço do gramado 
e os garotos que hoje estão no 
elenco respeitam e obedecem 
a risca todas as determinações 
de seu treinador, se não tives-
se sido assim não chegaria tão 
longe no último paulista sub-20 
frente a equipes com estruturas 
muito melhores que temos aqui 
no Nhô-Quim.

Os garotos sempre tem como 
a “vitrine maior da categoria” 
essa competição que conhece seu 

vencedor no aniversário da maior 
e mais importante cidade do país, 
São Paulo tem o privilégio de 
poder contar com esse presente 
anualmente. A oportunidade de 
aparecer e mostrar seu poten-
cial para o “mundo”, é a maior 
motivação de todos os garotos e 
as comissões técnicas de todos 
os clubes participantes, nada 
passa despercebido aos olhos 
de empresários e investidores, 
assim com é muito fácil detectar 
os famosos “clubes de empresá-
rios” que “compram” um escudo 
para desfilar sua mercadoria, 
e do mesmo jeito que chega 
rápido, vai embora ainda com 
mais velocidade após o término 
da competição, já vivemos isso 
por aqui, e quero acreditar que 
não será mais o planejamento 
da atual gestão.

Já a série A2 é sempre um 
ponto de interrogação, após o 
título de 2011 quando venceu 
o Guarani de Campinas dentro 

do Barão “lotado”, que explodiu 
após Marlon Ferreira converter 
a última penalidade, o Nhô-Quim 
subiu e conseguiu se equilibrar 
na A1 até 2016. A partir de então 
o centenário clube bateu na trave 
até 2021, foram eliminações tris-
tes e doídas, difíceis de aceitar, 
algumas merecidas, outras nem 
tanto, treinadores “pop star”, 
outros focados, mas o “quase” 
até então foi o assunto principal.

O planejamento e principal-
mente o “profissionalismo” são 
as marcas mais acentuadas na 
gestão atual, não que outros co-
mandos passados não tivessem 
buscado tal trabalho, mas é visí-
vel o aumento de profissionais 
capacitados para a captação e 
desenvolvimento de jogadores 
e comissão técnica. Rodolfo Ge-
raldi, Marco Gama e Luciano 
Dias estão no rumo e destino 
certo, a manutenção de mais de 
60% do elenco para 2022, assim 
como toda a comissão técnica 

já foi um grande passo. Só um 
detalhe, tirando estes três nomes 
que são as cabeças pensantes do 
“futebol profissional” do alvine-
gro piracicabano, o que sobra é 
só figuração e aparências, não 
se engane!

A copa paulista com certe-
za será muito bem trabalhada, 
ninguém tira do pensamento e 
planejamento de Rodolfo que 
o XV tem que estar no cenário 
nacional antes do tempo de seu 
mandado acabar, ele quer en-
tregar (ou não), o bastão da pre-
sidência para outro candidato 
com o clube figurando na elite 
do paulista e no cenário nacional, 
quem viver verá!

Mande seu recado pelo e-mail: 
luizcollection@yahoo.com.br ou 
pelo Whatsapp (19) 99639-2028

 Luiz Tarantini é repórter es-
portivo, comentarista esportivo, 
marketing comercial, colunista e 
louco pelo Nhô-=Quim.

Luiz Tarantini
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
É importante zelar pela organiza-
ção do cotidiano como caminho 

para estabilidade. Isso porque a semana co-
meça com a Lua transitando pelo setor das 
rotinas e da saúde no Signo de Áries. Em 
breve a Lua Nova na área espiritual vai dar 
fôlego pra você iniciar novos percursos.

Touro 21/4 a 20/5
Você está mais sensível às ne-
cessidades de geral. Bem #Girl-

Power! Já na reta final da semana,  ao pas-
sar pelo setor íntimo, a Lua Nova dá frescor 
a suas ideias, motivando a lutar por seus 
sonhos. Partiu, amiga!

Gêmeos 21/5 a 20/6
Seus relacionamentos tendem 
a se fortalecer durante essa se-

mana. Empatia e zelo nas parcerias no eixo 
família-intimidade. E esse trânsito conduz 
ao fortalecimento do círculo de confiança 
para geral. No fim da semana, durante a Lua 
Nova, as afinidades podem se ressignificar… 
E os laços afetivos também.

Câncer 21/6 a 22/7
Período para aperfeiçoar os 
interesses nas parcerias. Isso 

contribui para elevar a qualidade da vida 
cotidiana, já que a Lua transita entre o setor 
comunicativo e o de relacionamentos, fican-
do nova ao passar pela casa das rotinas. 

Leão 23/7 a 22/8
Dias de aperfeiçoamento de 
suas habilidades para lidar com 

as questões práticas da vida. Isso porque a 
Lua transita entre o setor material e o do 
cotidiano. Mais para o fim da sua semana, 
além de zelar por processos mais dinâmicos, 
se mostra mais aberta a ações coletivas.

Virgem 23/8 a 22/9
Tempo para aquisição de novos 
conhecimentos, até uma maior 

estrutura da vida em família. Isso porque 
a Lua transita entre o Signo de Virgem e 
o setor dos prazeres, passando pela fase 
nova na área doméstica. Se liga que mais 
pro fim da semana, o intercâmbio cultural 
ganha corpo.

Libra 23/09 a 22/10 
Momento envolve a ideia de se 
libertar de situações que não fa-

zem mais sentido na sua vida e fortalecer o 
convívio com as pessoas. Isso porque o céu 
astrológico destaca a Lua no eixo crise-família. 
Mais para o fim da semana, procura trocar 
ideias em prol de mudanças, visto que a Lua 
Nova logo estará na casa da comunicação.

Escorpião 23/10 a 21/11
Seu senso de coletividade tá 
ativo no começo da semana, 

amiga, e isso leva você a se engajar em um 
processo contínuo de muita troca de conhe-
cimento, pois o céu astrológico dá destaque 
à Lua no segmento amizades-comunicação 
no Signo de Escorpião.

Sagitário 22/11 a 21/12
O céu astrológico destaca suas 
habilidades de gestão, que po-

dem a contribuir com o aprimoramento da 
rotina e dos recursos materiais. Isso porque 
até domingo a Lua transita no eixo traba-
lho-finanças no Signo de Sagitário.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Momento pode exigir tomada 
de postura diante daqueles 

seus assuntos de interesse, sabia? Isso por-
que a Lua transita entre o setor espiritual e 
o Signo de Capricórnio. Já mais pro fim da 
sua semana, desafios são superados com a 
mente aberta a mudanças.

Aquário 22/1 a 19/2
Identifique aspectos da sua vida 
que pedem uma limpeza. Papo 

de traçar estratégias que vão ajudar você 
a superar situações obsoletas, pois até do-
mingo a Lua transita entre o setor íntimo 
e o de crise.

Peixes 20/2 a 20/3
Seu olhar é dirigido pras pes-
soas que desempenham um 

papel de importância na sua vida, pois o 
céu astrológico destaca o trânsito lunar 
entre o setor de relacionamentos e o de 
amizades, contribuindo com um afinamen-
to dos interesses. 

- GASTRONOMIA  -

Frango ao iogurte e laranja com farofa

Conserto • Manutenção
Reparo

Assistência técnica 
para FOGÃO

(19) 99738.9305
(19) 3493.7588

email: francisco_martim@hotmail.com

19 99218.8629

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

INGREDIENTES
• 1 frango inteiro (2,3 kg)
• Sal e pimenta-do-reino
• 1 laranja-pera
• 5 dentes de alho picados
• 1 xícara (chá) de suco de laranja
• 1 colher (sopa) de azeite de oliva
• 1 pote de iogurte natural (170 g)
• 1 colher (sopa) de páprica doce ou pi-
cante
• 1 colher (sopa) de gengibre fresco ra-
lado
• 1 colher (sopa) de raspas de laranja

FAROFA
• 1/3 de xícara (chá) de manteiga
• 3 dentes de alho picados
• 1 pimenta dedo-de-moça pequena 
sem sementes picada
• 1 cebola média picada
• 3 xícaras (chá) de farinha de milho flo-
cada
• Sal
• 1/3 de xícara (chá) de cebolinha verde 
em rodelas finas

MODO DE PREPARO
1. Em um refratário, tempere o frango 
com sal e pimenta a gosto e coloque a 
laranja inteira dentro de sua cavidade.
2. Em uma tigela, misture os ingredientes 

restantes e besunte toda a ave.
3. Cubra com papel-alumínio e deixe em 
repouso na geladeira por 30 minutos.
4. Leve o refratário coberto com o papel 
ao forno médio preaquecido (180 °C) 
por 40 minutos, até a carne ficar macia.
5. Retire o papel e asse por mais uns 30 
minutos ou até dourar, regando com o 
molho que se formou (se secar, adicione 
um pouco de água). Sirva com a farofa.

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!!!

TINTAS 
AUTOMOTIVAS, 
RESIDENCIAIS 
E INDUSTRIAIS

SISTEMA 
DE ENVASE 
DE SPRAY 
LAZZURIL

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

FAROFA
6. Derreta a manteiga em fogo baixo e 
refogue o alho até começar a dourar.
7. Adicione a pimenta e a cebola e refo-
gue até amaciar.
8. Junte a farinha e mexa constante-
mente por 5 a 7 minutos, até ficar cro-
cante.
9. Tempere com sal e finalize com a ce-
bolinha verde.
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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

Salão de 270m² na rua José Emílio Bet-
tiol, 891, São Cristóvão II. 3493-1498

Alugo apartamento no Guarujá com três 
quartos, dois banheiros, garagem, 100 
metros da praia. Fone: (19) 99705-4711

Vende geladeira  440 litros Electrolux 
frost free. 99613-1504

Aluga se chácara. 99613-1504

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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Rio das Pedras tem finais de futebol 
e vôlei em torneios regionais

- ESPORTES - 

A
s primeiras competições 
esportivas após a libera-
ção de atividades ama-

doras no Estado de São Paulo 
estão chegando ao fim e Rio das 
Pedras tem se destacado. No fu-
tebol, o Riopedrense faz a final 
da Copa Superliga na categoria 
Veteranos. Já no vôlei, a catego-
ria Adulto Feminino joga a final 
da Liga de Voleibol de Sorocaba 
e Região.

Futebol – Invicto até o mo-
mento, o Riopedrense não teve 
vida fácil nas semifinais da Copa. 
No domingo (27), no campo do 
Vila Fátima, enfrentando a equi-
pe do Rezende, o Riopedrense 
venceu por 3 a 2 com gols de 
Danilo Sacramento, Matheus 
Hansen e Léo Aro.

Com a vitória a equipe faz a fi-
nal contra o Jaraguá, no próximo 
domingo (5), no Estádio Barão 

da Serra Negra, em Piracicaba. 
A entrada é 1kg de alimento não 
perecível, exceto sal. O jogo terá 
transmissão exclusiva na página 
do Facebook do Portal Nova 15 
a partir das 7:45.

Além dessa partida, acon-
tecem mais duas finais. Pela 
Taça Prata jogam, às 10 horas, 
Lago Azul e Parcolanda. Já no 
duelo mais esperado, Náutico 
enfrenta a equipe tradicional 
do Vera Cruz.

Os ingressos podem ser tro-
cados em Rio das Pedras, na 
sede Riopedrense, na Rua Ara-
desco Bianchim, n. 64, das 9 as 
18 horas. A equipe conta com 
o apoio de Usinagem Trevizan, 
Portal Nova 15, O Saboroso, LL 
Elétrica, Padaria Bom Jesus, O 
Verdadeiro, Bar Matheus Paxá e 
Lojão da Prudente.

Vôlei – A equipe Adulta Fe-

minina do Projeto Voleibol de 
Rio das Pedras faz a final da Taça 
de Prata da Liga de Voleibol de 
Sorocaba e Região contra o time 
de Jundiaí, na casa das adversá-
rias. A partida está marcada para 
quarta-feira (8), às 20 horas, com 
transmissão ao vivo pela página 
do Facebook do Projeto Voleibol 
de Rio das Pedras.

A competição também conta 
com a participação de equipes de 
Campinas, Taubaté, Guarulhos, 
Pilar do Sul e Pindamonhanga-
ba. Esta é a quinta participação 
de Rio das Pedras no torneio, 
mesmo tendo poucos recursos 
financeiros para isso, contan-
do com o trabalho voluntário e 
apoio de pais e responsáveis por 
jogadores das equipes infantil 
e mirim. As empresas Botam 
Telhas, SAB Borsato e SOS Auto 
Peças patrocinam a equipe rio-
-pedrense. A Prefeitura de Rio 

das Pedras apoia o projeto com 
a disponibilização de transporte.

Pela categoria Infantil Femini-
no, a equipe do Projeto Voleibol 
de Rio das Pedras faz a disputa 

pelo terceiro lugar da Liga de 
Voleibol de Sorocaba e Região 
contra o selecionado de Itararé. 
O jogo será no sábado (4), às 
14h30, em Itararé.

Invicto até o momento, o Riopedrense não 
teve vida fácil nas semifinais da Copa

A equipe Adulta Feminina de Rio das Pedras faz a final da Taça de Prata 
da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região contra o time de Jundiaí

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

VENTILADORES E PISCINAS

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

VENTILADOR 
PARA CARRO

Temos vários 
modelos de 
ventiladores 

e piscinas

Imagens ilustrativas

Ofertas válidas até 11/12

de desconto à vista ou em 
até 10x no cartão sem juros10%


