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Vanessa Botam recebe veículo 
para Conselho Tutelar

- NA ALESP -

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

TUDO PARA SUA REFORMA OU CONSTRUÇÃO!

ALUGUEL DE
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betolocacoes.com.br

)19 3493-2633
beto_locacoes@hotmail.com
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Removedor 30kg
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Compressor

Máquina 
de Solda

19 97406-3154

G
raças ao intermédio 
do deputado federal 
Guiga Peixoto (PSL), 

a vereadora Vanessa Botam 
(PV) conquistou um veículo 
Fiat Siena para atender às 
necessidades do Conselho 
Tutelar. A parlamentar rio-
-pedrense fez a solicitação 
quando esteve no gabinete 
de Guiga em Brasília. 

“Agradeço imensamente 
ao deputado Guiga Peixoto 
por atender ao meu pedido 
para que Rio das Pedras possa 
ter maior controle de nossas 
crianças e adolescentes, para 
protegê-los em situação de 
violência”, ressaltou a verea-
dora Vanessa Botam.

ÓTICA MATRIZ
Venha se surpreender. 
Aqui na Ótica Matriz

Jóias
Pratas
Semi jóias

Relógios 
Óculos de grau
Óculos de sol

A ministra Damares Alves participou da solenidade de entrega, junto 
com o ministro Marcos Pontes, de Ciência, Tecnologia e Inovações
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Rio das Pedras

Dr. Fernando recebe título por atuação em 
defesa do estado democrático de direito

- GRÃ CRUZ DE SAINT YVES DE TREGUIER -

Rio das Pedras é destaque 
em várias áreas

- EDITORIAL -

Rio das Pedras tem se 
destacado nos mais diver-
sos segmentos e as razões 
são as melhores possíveis. 
No âmbito esportivo, o 
Riopedrense conquistou o 
título inédito da Copa Su-
perliga de Veteranos, que 
reuniu tradicionais times 
de Piracicaba e região. A 
conquista chegou de for-
ma invicta, por um time 
formado por medalhões 
como Danilo Sacremento e 
Matheus Hansen, mesclado 
com atletas reconhecidos 
por seu talento em cam-
peonatos de Rio das Pedras. 

O vôlei também fez sua 
parte e conquistou a me-
dalha de prata na Liga de 
Voleibol de Sorocaba e Re-
gião. Mais do que o reco-
nhecimento pelo esforço, 
o Projeto Voleibol de Rio 
das Pedras tem um trabalho 
voluntário de desenvolver 
noções de cidadania por 
meio do esporte, onde os 
jogadores – desde os mais 
novos – têm suas responsa-
bilidades e deveres, como 
manter o ginásio bem con-
servado, cuidar do material 
esportivo e se engajar auxi-
liando aos recém-chegados.

Na área jurídica, o desta-
que veio em forma de título, 
reforçando a comenda re-
cebida no ano anterior. Dr. 

Fernando de Oliveira An-
tônio, ex-vereador e agora 
dedicado no campo advo-
catício, recebeu o título de 
Comendador da Sociedade 
Brasileira de Heráldica e 
Humanística e Grão-Mestre 
do Sodalício Heráldico In-
ternacional. A honraria foi 
ofertada por seu trabalho 
em defesa do Estado De-
mocrático de Direito.

Já o meio político, o des-
taque ficou por conta do 
recebimento de um veículo 
para servir ao Conselho 
Tutelar. Mais do que isso, 
ter uma vereadora sendo 
bem recebida por dois mi-
nistros, muito bem aparada 
por um deputado federal, 
como Vanessa Botam foi, 
é sinal de reconhecimento 
ao bom trabalho que tem 
sido desenvolvido em ape-
nas um ano de mandato. 
E, para quem não sabe, a 
ministra Damares Alves é 
rio-pedrense, prima da pri-
meira dama Sueli Buzeto.

Esses são alguns dos 
destaques entre tantos 
outros já vistos recente-
mente. Rio das Pedras tem 
grandes valores, muitos re-
conhecidos, outros tantos 
ainda no anonimato. A ci-
dade tem em seus talentos 
a essência para retomar a 
sua doçura.

O 
advogado Fernando de 
Oliveira Antônio rece-
beu o título de Comen-

dador da Sociedade Brasileira 
de Heráldica e Humanística 
e Grão-Mestre do Sodalício 
Heráldico Internacional,  as 
“Insígnias Superiores da Grã 
Cruz da Soberana Ordem do 
Mérito Saint Yves de Treguier”, 
conhecido como patrono da 
Justiça. O título é um reconheci-
mento diante da atuação do Dr. 
Fernando (vereador na gestão 
2017-2020) na defesa do Estado 
Democrático de Direito. A ce-
rimônia foi realizada no Salão 
Nobre da Câmara Municipal 
de São Paulo.

Em 2020, Dr. Fernando já 
havia recebido a comenda e, 
neste ano, foi congratulado 
com a Grã Cruz de Saint Yves 
de Treguier. O ex-vereador é 
pós-graduado em Direito do 
Trabalho e Direito Processual 
do Trabalho, com extensão em 
Recuperação Judicial e Falên-
cias (FGV), atuou no Direito 
Público junto a Prefeitura Rio 
das Pedras, passando para o 
Direito Privado. Auxiliou de for-
ma administrativa e jurídica a 
Paróquia do Senhor Bom Jesus 
na construção da Capela de São 
Judas Tadeu e reforma da Igre-
ja Nossa Senhora Aparecida e 
Capela São Francisco de Assis. 
Enquanto vereador, presidiu as 
comissões de Justiça e Redação 
e de Segurança Pública.

A Sociedade Brasileira 

de Heráldica e Humanística

Fundada em 13 de março de 
1959, sob a inspiração do he-
raldista Comendador Dr. Enzo 
Silveira, a Sociedade Brasilei-
ra de Heráldica e Humanística 
instituição sem fins econômi-
cos e lucrativos, presidida pelo 
Comendador Grão-Colar Dom 
Galdino Cocchiaro.

A entidade objetiva desen-
volver atividades culturais, edu-
cacionais, ecológicas, cívicas 
filantrópicas, honoríficas, e a 
orientação heráldica e vexilo-
lógica à organizações militares 
e civis quando na concepção 
de seus Brasões e Escudos de 
Armas, Bandeiras, símbolos, e 
uniformes, além de literalmente 
ingerir na “reconstrução” de 
centenas de Brasões e Escu-
dos de Armas de municípios 
brasileiros, que se encontram 
em desacordo com as leis in-
ternacionais e as convenções 
da Ciência e da Arte Heráldica.

Dr. Fernandor foi congratulado com 
a Grã Cruz de Saint Yves de Treguier
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Riopedrense é campeão no 
futebol; vôlei conquista a prata

- ESPORTES -

A
s equipes esportivas de 
Rio das Pedras seguem 
levando o nome da cima 

para os lugares mais altos do 
pódio. No último final de se-
mana, futebol e vôlei fizeram 
as finais de seus respectivos 
campeonatos.

No gramado do Estádio 
Barão de Serra Negra, em Pi-
racicaba, o Riopedrense con-
quistou o título da 1ª Copa 
Superliga de Veteranos. Com 
as arquibancadas lotadas, a 
equipe de Rio das Pedras so-
brou e venceu o Jaraguá por 
3 a 0, com gols de Glauber, 
Danilo Sacramento e Alex. O 
Riopedrense se sagrou cam-
peão invicto e de forma inédita.

Além do troféu da competi-
ção, o time recebeu uma placa 
em homenagem por elevar o 
nome da cidade nas competi-
ções, ofertada pela vereadora 
Vanessa Botam. Entre as au-
toridades presentes no está-
dio, estiverem o Presidente da 
Câmara Edison Marconato e o 
vereador Nivaldo do Depósito. 
Os parlamentares Zé do Paulo 
e Nabuco, que não puderam 
estar presentes, desejaram boa 
sorte e boas vibrações antes 
da partida.

A diretoria agradece a pre-
sença de todos os torcedores 
presentes e salienta a importân-
cia do apoio ao futebol amador, 
visto que mais uma vez a equi-
pe coloca Rio das Pedras em 
destaque no esporte da região, 
fazendo duas finais seguidas 
(2019 e 2021 – em 2020 não hou-
ve campeonato por conta da 
pandemia).

Vôlei vice – A equipe do Pro-
jeto Voleibol de Rio das Pedras 
conquistou o vice campeonato 
da Taça de Prata da Liga de Vo-
leibol de Sorocaba e Região, 
categoria Adulto Feminino. A 
final foi disputada no Ginásio 
do Bolão, em Jundiaí, na quar-
ta-feira (8), contra as donas da 

O VERÃO ESTÁ 
CHEGANDO, NÃO 
PASSE CALOR!

19 99673.1200

Disk Entrega de Água: 
97401.1114 ou 99771.6926

Não fique sem água! 
Galão de 10 e 20 litros

SD
Bebidas

casa que venceram por 3 sets a 0.
Além de Rio das Pedras e 

Jundiaí, participaram da com-
petição equipes de Campinas, 
Taubaté, Guarulhos, Pilar do Sul 
e Pindamonhangaba. Essa foi a 
quinta participação do Projeto 
Voleibol na competição que, 
mesmo com poucos recursos, 
conta com o trabalho voluntário 
de atletas, pais e responsáveis 

de alunos que participam das 
atividades.

Já a equipe Feminina Infantil 
do Projeto Voleibol ficou com 
o quarto lugar da Liga de Vo-
leibol de Sorocaba e Região. 
As meninas de Rio das Pedras 
são das categorias Pré-Mirim e 
Mirim, enfrentando atletas de 
duas categorias acima. O apren-
dizado foi grande e a equipe teve 

momentos de triunfo, como na 
partida contra Taubaté onde a 
líbero rio-pedrense Beatriz Pon-
tes foi eleita a destaque do jogo.

A diretoria do Projeto des-
taca que as aulas continuam 
sendo realizadas no Ginásio 
Municipal, nas quadras das 
escolas dos bairros Vitória P. 

Cezarino (Pombal) e Lúcia Ta-
ranto Marrano (Nosso Teto). 
As atividades são voltadas 
para crianças a partir de 6 
anos e não tem limite de idade. 
Para participar, os interessa-
dos podem entrar em contato 
por meio das redes sociais do 
Projeto: @voleibolrdp.
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CASAS 
• Bom Jesus - com abrigo, sala, 
cozinha, 2 quartos, WC, em terreno 
de 10x30m - R$ 250 mil.
• Casa perto do Macone - 2 
terrenos de 330m cada com 2 
quartos, sala, cozinha, WC. Cômodos 
grandes - ótimo negócio R$ 
470.000,00
• 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
• 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
• São Cristóvão 4 lotes juntos, com 
casa e piscina. Apenas R$ 700.000,00
• 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
• Quinta do Engenho - lote de esquina 
(12x25m) em excelente localização. 
R$ 100 mil.
• Raul Coury - 12x30m, ótima 
localização - R$ 150 mil.
• São Cristóvão (5x27m) - R$ 85 mil.
• Santa Maria VI, com 532m² - 
R$ 165 mil.
• Jardim Boa Vista, na entrada da 
cidade, lotes de 12x25m - pequena 
entrada e mais 120 parcelas.

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.

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

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

 Rua Prudente de Moraes, 119-B, Centro      (19) 98169.4157      @Chinnapresentes

NATAL É NA CHINNA PRESENTES!

 Pisca-Pisca

R$ 14,99

Projetor
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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.

Vanessa Botam recebe veículo 
para Conselho Tutelar

- NA ALESP -

G
raças ao intermédio do 
deputado federal Guiga 
Peixoto (PSL), a vereadora 

Vanessa Botam (PV) conquistou 
um veículo Fiat Siena para atender 
às necessidades do Conselho Tu-
telar. A parlamentar rio-pedrense 
fez a solicitação quando esteve no 
gabinete de Guiga em Brasília. A 
cerimônia de entrega ocorreu na 
Alesp (Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo) no domingo 
(5), quando o (MMFDH) Ministé-
rio da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos fez a entrega de 
uma Van dos Direitos à Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo e 
de outros 81 veículos a conselhos 
tutelares de municípios paulistas.

A ministra Damares Alves 
participou da solenidade de 
entrega, junto com o ministro 
Marcos Pontes, de Ciência, Tec-

nologia e Inovações. Os deputa-
dos federais Roberto de Luce-
na (PODE) e General Peternelli 
(PSL), e o deputado estadual Te-
nente Nascimento (PSL) também 
participaram do evento.

“Agradeço imensamente ao 
deputado Guiga Peixoto por aten-
der ao meu pedido para que Rio 
das Pedras possa ter maior con-
trole de nossas crianças e ado-
lescentes, para protegê-los em 
situação de violência”, ressaltou 
a vereadora Vanessa Botam.

“É uma felicidade muito 
grande disponibilizar um veí-
culo para o Conselho Tutelar, 
porque nós somos empregados 
da população e essa é mais uma 
conquista para Rio das Pedras, 
um carro para a melhora cons-
tante na qualidade de vide de 
nossas crianças e adolescentes”, 

declarou Guiga Peixoto.
A ministra Damares Alves des-

tacou que a criança tem que ser 
prioridade absoluta sempre: “a 
infância está em risco no país e 
precisamos falar claramente sobre 
isso. Por mais que a gente faça, 
ainda vai ser pouco”.

O secretário Nacional dos Di-
reitos da Criança e do Adolescen-
te, Maurício Cunha, ressaltou a 
importância da equipagem. “O 
Conselho Tutelar tem que estar 
em boas condições de trabalho, 
equipado e os conselheiros preci-
sam estar capacitados, pois são os 

nossos braços lá na ponta, junto à 
população. As duas coisas execu-
tando pelo Governo Federal. Isto 
porque disponibilizamos a Escola 
Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Endica), que 
oferece formação totalmente gra-
tuita e virtual”, contou o secretário.

A ministra Damares Alves participou da solenidade de entrega, junto com o ministro Marcos Pontes
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Rua Prudente de Moraes, 426, Centro, Rio das Pedras

Faça seu orçamento 
pelo        99973.0345

Fones: (19) 3493.4122 
ou 3493.1035

@politintas1       @tintaspoli

Massas, texturas e 
graffiatos da GOLD GRAF! 

Consulte-nos

HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Mais atenção para que os desa-
fios não desestruturem relações 

sólidas, o que pede autocontrole e calma. 
A Lua em trânsito no setor de amizades 
forma conjunção com Saturno e Júpiter, e 
quadratura com Urano e Marte, apontando 
conflitos em grupo alimentados por postu-
ras intolerantes.

Touro 21/4 a 20/5
Busque cultivar equilíbrio emo-
tivo e agir com bom senso. Ati-

tudes extremistas tendem a abalar de forma 
significativa suas parcerias profissionais, 
como alerta a aspectação lunar com Saturno, 
Júpiter, Urano e Marte entre o setor do traba-
lho, seu signo e a casa dos relacionamentos.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Como alerta a tensão com Ura-
no e Marte, procure evitar que a 

revolta e o radicalismo que afloram no con-
fronto com os problemas afetem seus planos. 
Nesta fase, o encontro da Lua com Saturno e 
Júpiter tende a levar ao aprofundamento e à 
consolidação de ideais de vida.

Câncer 21/6 a 22/7
Tente não deixar que a intole-
rância lhe faz banir de sua vida 

amigos cujos valores atritem com os seus, 
como alertam Urano e Marte tensionados. O 
setor íntimo recebe a conjunção lunar com 
Saturno e Júpiter, podendo levar ao amadu-
recimento de temas sobre a vida privada.

Leão 23/7 a 22/8
O bem-estar coletivo exige postu-
ras conciliadoras, sem prejudicar 

a individualidade. Questões territoriais que en-
volvem seus pares no cotidiano doméstico e de 
trabalho são apontadas pelos aspectos que a 
Lua forma com Saturno, Júpiter, Urano e Marte, 
o que pede exercício contínuo de diplomacia.

Virgem 23/8 a 22/9
Os acontecimentos podem que-
brar paradigmas. A gestão do 

cotidiano tende a esbarrar na dificuldade de 
empreender ideias inovadoras, visto que o ape-
go a padrões e o medo de mudanças se retroa-
limentam, como sugerem os aspectos da Lua 
com Saturno, Júpiter, Urano e Marte.

Libra 23/09 a 22/10 
É possível que você se mostre se-
letiva no trato interpessoal e no 

usufruto do lazer, mesmo podendo gastar em de-
masia, dada a tensão com Urano e Marte. Mais 
disciplina no orçamento! Adotar postura exigente 
tende a lhe conduzr a elevar o padrão de suas 
vivências, inclusive do ponto de vista social.

Escorpião 23/10 a 21/11
Cuidado com a possibilidade de 
impor seus pontos de vista, pois 

Urano e Marte tensionados afetam o trato in-
terpessoal. O compromisso com a vida familiar 
se eleva com a Lua conjunta a Saturno e Júpiter 
e deixa o cotidiano doméstico melhor estrutura-
do, inclusive com hábitos positivos.

Sagitário 22/11 a 21/12
É preciso se lembrar que você 
não é dona da verdade, pois 
Urano e Marte tensionados 

pedem respeito às diferenças. A conjunção 
lunar com Saturno e Júpiter tende a lhe fa-
zer adotar postura segura na extroversão do 
pensamento, sobretudo fazendo uso de ar-
gumentos racionais e dados confiáveis.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Procure ter autocontrole e pon-
derar antes de agir para evitar 

imprudências. Um turbilhão emocional pode 
afeta sua relação com as responsabilidades e 
lhe deixa predisposta a ações impulsivas com 
o dinheiro, pois a Lua conjunta a Saturno e 
Júpiter forma quadraturas com Urano e Marte.

Aquário 22/1 a 19/2
Busque não se deixar levar pelo 
descontrole e evitar nutrir pensa-

mentos radicais. O excesso de preocupações 
frente a desafios lhe faz adotar postura alta-
mente agressiva que contrasta com o seu habi-
tual comportamento, como alerta a Lua unida a 
Saturno e Júpiter e tensionada a Urano e Marte.

Peixes 20/2 a 20/3
Tente evitar ações precipitadas e 
identificar as fontes dos proble-

mas. Você poderá passar por desafios deli-
cados que colocam em xeque planos outrora 
consolidados, trazendo-lhe a sensação de 
estar à deriva, pois a Lua encontra Saturno e 
Júpiter na área de crise e forma quadraturas.

- GASTRONOMIA  -

Pernil ao molho de maracujá

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!!!

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.

Nova parceria:QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105
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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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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
Tire os planos do papel e garanta 

os melhores preços hoje!

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

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 18/12/2021

Acesse: www.lojasnacionalpresentes.com.br |     (19) 99646-1602
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CONJUNTO MESA + 4 
POLTRONAS ARQPLAST PRETA R$ 385,00

R$ 350,00

R$ 299,90

ÁRVORES DE 
NATAL CACTO

de desconto 
à vista

30%

CONJUNTO MESA + 4 
CADEIRAS ARQPLAST PRETA

CONJUNTO MESA + 4 
POLTRONAS AZUL MOR


