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ÓTICA MATRIZ
O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 
(IBGE) está com 34 vagas 

temporárias para o Censo 2022 
abertas para Rio das Pedras. São 
quatro para agente censitário mu-
nicipal e agente censitário supe-
rior e 30 vagas para recenseador. 
As inscrições estão abertas até o 
dia 29 de dezembro, com as provas 
marcadas para 27 de março.

A remuneração do Recen-
seador varia de acordo com sua 
produção e a taxa de inscrição é 
de R$ 57,50. O Agente Censitário 
Superior tem salário de R$ 1.700, 
enquanto que o Agente Censitá-
rio Municipal receberá R$ 2.100, 
ambos com inscrição no valor de 
R$ 60,50. A jornada de trabalho 
é de 40 horas semanais, sendo 8 
horas diárias. Além do salário, os 

agentes censitários terão direito a 
auxílio-alimentação, auxílio-trans-
porte, auxílio pré-escola, férias e 
13º salário proporcionais.

A duração dos contratos é de 5 

meses, podendo ser prorrogado, 
com base nas necessidades de 
conclusão das atividades do Censo 
Demográfico e na disponibilidade 
de recursos orçamentários.

A remuneração do Recenseador varia de acordo com 
sua produção e a taxa de inscrição é de R$ 57,50

https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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Rio das Pedras receberá clínica 
veterinária em contêiner

- MEU PET –

Que venha 2022
- EDITORIAL -

E mais um ano chega ao fim. 
2021 foi de transição econô-
mica por conta da pandemia, 
saindo da paralização, home 
office, estudos à distância para 
a retomada das atividades pre-
senciais. A oferta de emprego 
sobe aos poucos, bem como a 
rotina parece buscar uma nova 
normalidade.

Para Rio das Pedras, a no-
vidade pouco indigesta foi 
o estabelecimento do maior 
período de racionamento já 
registrando, com torneiras 
secas durante 36 horas. Os 
reservatórios de água che-
garam a níveis jamais vistos. 
Para manter a casa em ordem 
e roupas limpas foi preciso 
trocar o dia pela noite, pas-
sar algumas madrugadas nos 
afazeres domésticos.

Embora os estudos meteo-
rológicos apontem para um 
verão com chuvas dentro da 
média histórica, o tempo de 
recuperação das fontes de 
captação de água deve ser 
muito longo. Por tanto, 2022 
continuará sendo de conten-
ção no fornecimento de água 
e exigirá o uso consciente por 
parte do consumidor.

Nas demais áreas, a ex-
pectativa segue sendo de 
dias melhores. Um avanço 
que se faz necessário para 
uma cidade que parece 
estacionada nos rumos do 
progresso. Conversas de 

bastidores dão conta de que 
empresas estão a caminho 
e a oferta de empregos irá 
aumentar. Essa é uma das 
demandas mais urgentes 
para a cidade que, com a 
geração de renda, também 
terá em seu comércio um 
maior fluxo de dinheiro cir-
culando, estimulando seu 
crescimento, gerando mais 
empregos, aumentando 
mais um pouco a renda e 
assim movimentando a en-
grenagem do crescimento.

Comerciantes, que pre-
cisam – e muito – desse au-
mento no poder aquisitivo 
do consumidor, uma vez que 
foram dos que mais sofreram 
com o fecha e abre instituído 
pelo Governo do Estado, pre-
cisam se preparar e planejar 
os próximos passos para não 
perder chances importantes. 
Vários quebraram e fecha-
ram as portas, mas quem se 
manteve na ativa tem certa 
vantagem neste momento 
de retomada e a resiliência 
demonstrada neste ano deve 
ser recompensada.

A esperança de todos é 
que 2022 seja um ano de 
recomeço e crescimento. 
A expectativa é sempre de 
progresso. Mas, para al-
cança-lo, cada um precisa 
fazer a sua parte, a come-
çar pelos administradores 
e governantes.

Participaram do evento o prefeito Marcos Buzeto, Vanessa Botam, 
Nabuco, secretário de Saúde Joaldo Gonçalves e Daniel Gonçalves

E
m cerimônia ocorrida na tar-
de desta quarta-feira (22), no 
Palácio dos Bandeirantes, o 

governador em exercício Rodrigo 
Garcia anunciou a instalação de 
um contêiner para atendimento 
veterinário em Rio das Pedras. 

A estrutura atenderá cães e 
gatos em clínica geral, exames 
laboratoriais e vacinação, com 
a possibilidade de realizar cas-
trações. O Contêiner terá 60m², 
com investimento de R$ 385 mil 
em estrutura, equipamentos e 
mobiliário. 

Ao município caberá disponibi-
lizar terreno para a implementação 
da clínica, assim como a equipe de 
profissionais, como médico vete-
rinário, insumos para a realização 
de procedimentos, infraestrutura 
urbana e autorização junto às au-
toridades para funcionamento e 
acesso da população ao serviço.

Participaram do evento o pre-
feito Marcos Buzeto, vereadores 
Vanessa Botam e Nabuco, além 
dos secretários de Saúde, Joaldo 
Gonçalves, e de Educação, Daniel 
Gonçalves.

A partir de 2022 serão instala-
dos consultórios veterinários mu-
nicipais em 130 municípios. “O Go-
verno de São Paulo está ajudando 
na organização de ações, com um 
programa estruturado, com eixos 
claros e doação de equipamentos. 
Isso vai mobilizar mais a sociedade 
a se preocupar com os pets. Essa é 
a verdadeira boa política pública”, 
disse Rodrigo Garcia.

As obras são realizadas em es-
paços cedidos por cada prefeitura 
com estrutura média de 600 m², 
com consultório de atendimento 
ambulatorial e urgência e emer-
gência, de medicação, internação, 
salas cirúrgicas, e equipamentos 
para ofertar atendimento regio-
nalizado aos animais domésticos 
e orientação à população.

Nestes locais, serão ofereci-
dos serviços gratuitos para cães 
e gatos, como consultas clínicas, 
cirurgias, exames de ultrassom, 
raio-x e endoscopia, laboratório 
de análise clínicas, setor de ur-
gência e emergência, além dos 
serviços de vacinação, castração 
e adoção responsável.
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IBGE abre concurso com 34 vagas em Rio das Pedras
- CENSO 2022 -

VerdadeiroO Anuncie 99825.0105

Compartilhamos com você cada gosta de suor 
durante este ano. E continuaremos juntos em 2022 

na busca pela saúde e qualidade de vida. 
Feliz Natal e um Ano Novo de determinação e foco

O VERÃO ESTÁ 
CHEGANDO, NÃO 
PASSE CALOR!

19 99673.1200

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou dois 

editais de processos seletivos 
para o total de 1.152 vagas 
temporárias para o Censo 2022 
na região de Piracicaba. Ape-
nas para Rio das Pedras são 
34 vagas, sendo quatro para 
agente censitário municipal 
e agente censitário superior 
e 30 vagas para recenseador.

A remuneração do Recen-
seador varia de acordo com 
sua produção e a taxa de ins-
crição é de R$ 57,50. O Agente 
Censitário Superior tem salá-
rio de R$ 1.700, enquanto que 
o Agente Censitário Municipal 
receberá R$ 2.100, ambos com 
inscrição no valor de R$ 60,50.

A Fundação Getulio Vargas 
(FGV) é a empresa organiza-
dora dos processos seletivos. 
As inscrições para todos os 
cargos estão abertas até às 
16h de 29 de dezembro no en-
dereço https://conhecimento.
fgv.br/concursos/ibgepss21.

As inscrições nos processos 
seletivos de 2020 e 2021 não 
são válidas para o novo do 
Censo 2022. Os interessados 
deverão fazer nova inscrição 
e pagar a taxa para participar 
desse novo processo seleti-
vo. O candidato poderá obter 
informações referentes aos 
novos concursos por meio do 
telefone 0800-2834628 ou do 
e-mail ibgepss21@fgv.br.

Para a função de recen-
seador, é exigido ensino fun-
damental completo. O recen-
seador é o responsável por 
fazer o trabalho da coleta de 
dados por meio de entrevistas 
com os moradores. A previ-
são de duração do contrato 
é de até 3 meses, podendo 
ser prorrogado, com base nas 
necessidades de conclusão das 
atividades do Censo Demo-
gráfico e na disponibilidade 
de recursos orçamentários.

A remuneração é calculada 
por produção, com base no 
número de unidades visitadas, 
na taxa de remuneração dos 
setores censitários, no núme-
ro de questionários respon-

didos, no número de pessoas 
recenseadas. A remuneração 
do recenseador é variável e 
não há um piso nem um teto 
de quanto ele poderá rece-
ber - quanto mais entrevistas 
realiza, quanto mais coletas 
ele faz, mais ele recebe. O re-
censeador também terá direito 
a 13º salário e às férias propor-
cionais aos dias trabalhados e 
à produção.

Para as funções de agen-
te censitário, é exigido ensi-
no médio completo. O agente 
censitário municipal gerencia 
o posto de coleta e, durante 
todo o trabalho do Censo De-
mográfico, estará à frente de 
dois tipos de ações: Adminis-
trativas – controle e gestão dos 
recursos humanos e materiais 
do posto de coleta; Técnico-

-operacionais – gestor de uma 
equipe de Agentes Censitários 
Supervisores e recenseadores 
em que acompanhará e orien-
tará a coleta de dados.

O agente censitário su-
pervisor exerce as tarefas de 
supervisão da operação cen-
sitária, com foco nas questões 
técnicas e de informática e 
administrativas. Está subor-
dinado ao agente censitário 
municipal. Sua principal fun-
ção é acompanhar, avaliar e, 
sobretudo, orientar os recen-
seadores durante a execução 
dos trabalhos de campo.

A duração dos contratos 
é de 5 meses, podendo ser 
prorrogado, com base nas ne-
cessidades de conclusão das 
atividades do Censo Demo-
gráfico e na disponibilidade 

de recursos orçamentários.
A jornada de trabalho é de 

40 horas semanais, sendo 8 
horas diárias. Além do salário, 
os agentes censitários terão 
direito a auxílio-alimentação, 
auxílio-transporte, auxílio 
pré-escola, férias e 13º salário 
proporcionais.

As provas objetivas serão 
aplicadas presencialmente 
em 27 de março de 2022 para 
agente censitário municipal, 
agente censitário supervisor 
e recenseador, seguindo os 
protocolos sanitários de pre-
venção da Covid-19.

Como as provas serão rea-
lizadas em turnos diferentes 
- de manhã para recensea-
dor e de tarde para agente 
censitário -, os candidatos 
podem se inscrever para 

ambos os cargos.
As provas para agente 

censitário municipal e agen-
te censitário supervisor será 
objetiva de múltipla escolha, 
com 3h30 de duração, sendo 
10 questões de Língua Portu-
guesa, 10 questões de Racio-
cínio Lógico Quantitativo, 5 
questões de Ética no Serviço 
Público, 15 questões de No-
ções de Administração/Situa-
ções Gerenciais e 20 questões 
de Conhecimentos Técnicos.

A prova para recenseador 
também será objetiva de múl-
tipla escolha, com 3 horas de 
duração, sendo 10 questões de 
Língua Portuguesa, 10 ques-
tões de Matemática, 5 ques-
tões sobre Ética no Serviço 
Público e 25 questões de Co-
nhecimentos Técnicos.
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 Rua Prudente de Moraes, 119-B, Centro      (19) 98169.4157      @Chinnapresentes

NATAL É NA CHINNA PRESENTES!NATAL É NA CHINNA PRESENTES!
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Verão começa com chances de continuar o fenômeno La Niña
- DIAS MAIS LONGOS E QUENTES -

C
omeçou na terça-feira 
(21), às 12h59 (horário 
de Brasília), o verão no 

Hemistério Sul. Marcada pela 
elevação da temperatura em 
todo o país, em função da posi-
ção do Sol mais ao sul, a estação 
tem dias mais longos que as 

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

noites, além de mudanças rá-
pidas nas condições de tempo, 
como chuva forte, queda de 
granizo, vento com intensidade 
(moderada a forte) e descargas 
elétricas. A estação termina no 
dia 20 de março de 2022, às 
12h33, dando lugar ao outono.

De acordo com o prognósti-
co climático divulgado pelo Ins-
tituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet) e o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), as 
chuvas no verão serão acima da 
média na maior parte do país, 
com exceção do extremo sul do 

Rio Grande do Sul, nordeste de 
Roraima e leste do Nordeste.

Segundo o boletim, nas re-
giões Sudeste e Centro-Oeste, 
as chuvas serão ocasionadas 
principalmente pela atuação 
da Zona de Convergência do 
Atlântico Sul (ZCAS), enquanto 
no norte das regiões Nordeste 
e Norte, a Zona de Conver-
gência Intertropical (ZCIT) é 
a responsável pela ocorrência 
de chuvas.

Em média, os maiores volu-
mes de precipitação podem ser 
observados sobre as regiões 
Norte e Centro-Oeste, com totais 
na faixa entre 700 e 1.100 mm.

De acordo com o prognós-
tico, há uma probabilidade 
superior a 60% de que se man-
tenha o fenômeno La Niña du-
rante o verão, podendo atingir 
a intensidade de moderado 
entre este mês de dezembro e 
janeiro/2022.
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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.

Um presente neste Natal
- ARTIGO -

P
resentes para comprar, fes-
tas para preparar e visitas 
para receber. Todas essas 

coisas, ao mesmo tempo, com-
põem a popular festa de natal e 
fazem dela uma das ocasiões mais 
“agitadas e interessantes” do ano.

Apesar das luzes coloridas e 
dos sons festivos que animam essa 
temporada, o natal acaba sendo, 
para muita gente, um tempo de 
solidão, tristeza e vazio na alma. 
A verdade é que, no meio de uma 
festa animada, uma ceia farta e de 
tantos presentes, essa celebra-
ção deixou de lado a sua razão 
maior que é Jesus Cristo, o Filho 
de Deus. Aquele cuja vinda a este 
mundo, profetas já havia predito.

Porque um menino nos nasceu, 
um filho se nos deu, e o principa-
do está sobre os seus ombros, e se 
chamará o seu nome: Maravilhoso 
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eter-
nidade, Príncipe da Paz. Isaías 9.6

É muito bom ganharmos pre-
sentes. É bom ser lembrado pe-

las pessoas que amamos. Porém, 
Cristo é o verdadeiro presente de 
Deus para você! Jesus, que tudo 
criou, veio viver entre nós, baixou 
até nós, andou entre nós, bebeu a 
nossa água, pisou o nosso chão, 
chorou nossas lágrimas.

A virgem conceberá e dará à 
luz um filho, o qual será chamado 
Emmanuel, que traduzido é: Deus 
conosco. Mateus 1.23

O natal é a vinda do Filho de 
Deus ao mundo para ser o nosso 
Salvador. Aquele que veio nos 
reconciliar com Deus.

Natal é Deus descendo até nós, 
é Deus se fazendo homem, é o 
Rei dos reis se fazendo servo, é 
o Eterno entrando no tempo, é o 
Infinito entrando na nossa história, 
é o Santo se fazendo pecado, é o 
Bendito se fazendo maldição por 
nós para nos dar a vida eterna. Que 
verdade gloriosa, é a verdade do 
natal. É preciso entender que natal 
é Jesus, o Filho de Deus. E Ele não 
veio ao mundo apenas para dividir 
a história ao meio, ensinar princí-
pios morais para nortear os rumos 

da história. Ele veio ao mundo para 
salvar a mim e a você.

Reúna sua família e agrade-
ça a Deus por este momento tão 
importante que é celebrado no 
mundo inteiro. Mas coloque o 
aniversariante no centro. Honre 
a Jesus. A não ser que você se 
curve aos pés de Jesus reconhe-
cendo Seu Senhorio, Seu governo, 
Sua autoridade sobre a sua vida, 
então o natal ainda é apenas uma 
festa comum na sua história. Mas 
quando você entende o que o anjo 
disse aos pastores, o natal passa 
a ter um novo colorido, o natal 
passa a ter um novo significado, 
o natal passa a ser uma festa de 
grande alegria, e que vai ser para 
todo povo. Esta é a mensagem 
do natal. Jesus veio ao mundo 
trazendo alegria, paz, salvação, 
perdão, reconciliação, trazendo 
esperança para o nosso coração.

Traga para o centro da sua vida 
Àquele que é o centro do universo, 
Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ce-
lebre o natal reconhecendo Jesus 
Cristo como Filho de Deus, como 

Salvador do mundo, como espe-
rança para sua alma. Àquele que 
vai encher a sua alma de doçura, 
de alegria, de paz, dar significado a 

sua vida, alegrando-se então com 
grande salvação.

Que Deus, em Cristo Jesus te 
abençoe!

Alexandre Teles
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Clube de Campo
de Rio das Pedras

PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANOPROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO

Visite nossas páginasVisite nossas páginas

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

(19) 3493.4068 |    99914.0624

0 KM e 
Semi-Novos

Natal é tempo de reunir a família e Natal é tempo de reunir a família e 
amigos para confraternizar e viver amigos para confraternizar e viver 
momentos de muito amor. Curta e momentos de muito amor. Curta e 

aproveite cada momento com quem você aproveite cada momento com quem você 
ama e que esses instantes se repitam ama e que esses instantes se repitam 

muitas e muitas vezes em 2022.muitas e muitas vezes em 2022.

Vereador Nivaldo do Depósito e famíliaVereador Nivaldo do Depósito e família

Que você e toda sua família festejem o Que você e toda sua família festejem o 
nascimento de Jesus rodeados de felicidade nascimento de Jesus rodeados de felicidade 

e harmonia. Que esta época desperte e harmonia. Que esta época desperte 
em você os melhores sentimentos e eles em você os melhores sentimentos e eles 

venham para ficar no seu coração.venham para ficar no seu coração.

Que receba muito amor, Que receba muito amor, 
carinho e atenção, e esses carinho e atenção, e esses 

sejam seus melhores sejam seus melhores 
presentes deste ano.presentes deste ano.

Neste Natal espalhe sorrisos, Neste Natal espalhe sorrisos, 
ofereça abraços e faça ofereça abraços e faça 

com que a luz desta época com que a luz desta época 
brilhe ainda mais forte de brilhe ainda mais forte de 

esperança e bondade!esperança e bondade!

São os votos de Tutinho, São os votos de Tutinho, 
vice-prefeito de Rio das Pedrasvice-prefeito de Rio das Pedras

Nos dias 24 e 31/12 - aberto até às 18h
Nos dias 25 e 26/12 e 01 e 02/01 - fechado

Nos outros dias, horário de 
funcionamento normal

Feliz Natal e Próspero Ano NovoFeliz Natal e Próspero Ano Novo

O Governo do Esta-
do anunciou, nesta 
quarta-feira (22), a 

liberação de recursos para a 
ampliação de duas Creches 
Municipais: Dona Octavia 

Governo Estadual libera recursos 
para ampliação de creches

- EDUCAÇÃO -

Pardi Schiavon (bairro Santo 
Antônio) e Prof. Nelson Ro-
samilha (Jorge Coury). Em 
cada unidade serão construí-
das duas novas salas de aula 
e um novo banheiro, com in-

vestimento total de R$ 960 mil.
“Este investimento significa 

uma melhor qualidade no dia a 
dia dos estudantes, bem como 
possibilita aumentar a quanti-
dade de crianças atendidas”, 

destacou Daniel Gonçalves, 
secretário da Educação.

O recurso faz parte do Painsp 
(Plano de Ações Integradas do 
Estado de São Paulo). Durante 
o evento, que anunciou o inves-

timento total de R$ 2 bilhões 
para as redes municipais e es-
taduais de ensino, também foi 
divulgado um acréscimo de R$ 
140 milhões no investimento 
para a merenda escolar da rede 
estadual de ensino.

Por meio do PAINSP, im-
plantado em outubro, a Se-
cretaria da Educação do Es-
tado (Seduc-SP) estabeleceu 
um novo formato de parceria 
com os municípios para tornar 
a transferência de recursos téc-
nicos, materiais e financeiros 
mais ágil e desburocratizada.

“Estamos liberando a cons-
trução de 50 escolas e hoje te-
mos como prioridade em São 
Paulo a educação em tempo 
integral. Se lá atrás tínhamos 
talvez alguns prédios sobran-
do, pela estratégia do Gover-
no, vamos ter necessidade de 
construir muitas novas escolas 
para que a gente possa chegar, 
daqui a dois, três anos, e ter 
100% do ensino de São Paulo 
com tempo integral”, afirmou 
Rodrigo Garcia, governador 
em exercício.
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Feliz Natal com paz,
amor e prosperidade.

Bem-vindo,
2022!

Renovados com esperança
e fé estamos prontos para

um novo e abençoado ano. 

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.

Que as dificuldades enfrentadas Que as dificuldades enfrentadas 
no ano de 2021, sejam de no ano de 2021, sejam de 

inspiração para vencermos inspiração para vencermos 
o ano de 2022.o ano de 2022.

Boas festas a Boas festas a 
todos e um feliz todos e um feliz 

ano novo!ano novo!

Vereador NabucoVereador Nabuco

QUER RECEBER O JORNAL PELO WHATSAPP?

 ENVIE ”QUERO O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO

99825.0105

Varejões especiais de festas prometem 
alimentos até 25% mais baratos

- PIRACICABA -

O
s varejões municipais 
de Piracicaba iniciaram 
uma programação espe-

cial nestas duas últimas semanas 
do ano para venda de alimentos 
para as festas de final de ano. 
Desde quarta-feira (22), seguindo 
na quinta (23) e sexta-feira (24) 
e nos dias 29, 30 e 31, acontece 
o Varejão Especial de Festa, na 
Paulista – localizado na avenida 
Dr. Paulo de Moraes, n. 2.110.

Nas quintas-feiras, dias 23 e 30 
de dezembro, o varejão acontece 
das 7h às 19h e nas sextas-feiras, 
24 e 31 de dezembro, das 7h às 
13h. Já na quarta-feira (29), será 
das 14h às 19h30.

A permissionária Cibele Ca-
rolina Mantuan comercializa nos 
varejões municipais há cerca de 
15 anos com banca de frutas na-
cionais e importadas. Ela conta 
que os Varejões Especiais são 
muito aguardados pelos permis-
sionários e clientes ao longo do 
ano. “Traremos frutas da época, 
como uva rosada, abacaxi, pêsse-
go e lichia, com muita qualidade 
e preço baixo”, afirma Cibele.

O desenvolvedor de sites Ivan 
Reis é cliente dos varejões há pelo 
menos seis anos e enfatiza que 
faz suas compras neles semanal-

mente e pretende ir neste fim de 
ano também. “Além de vende-
rem produtos mais frescos e com 
preços melhores que a iniciativa 
privada, sei que é uma maneira 
de ajudar os produtores locais da 
minha cidade”, destaca.

A Secretária Municipal de 
Agricultura e Abastecimento 
aponta que os varejões muni-
cipais são uma alternativa para 
economizar até 25% na compra 
de frutas, legumes, verduras, 
tubérculos e cereais, em com-
paração a mercados e varejões 
da iniciativa privada. Neste Es-
pecial de Festas, o público terá 
à disposição alimentos em alta 
nesta época natalina, além da tra-

dicional praça de alimentação 
com pastel, caldo-de-cana, açaí, 
tapioca e outros.

Nestas datas do Varejão Espe-
cial de Festas, serão alterados os 
horários dos varejões municipais 
que ocorrem nos mesmos dias. 
Os que acontecem às sextas-fei-
ras à tarde nos bairros Alvorada 
e Vila Sônia, e os que ocorrem aos 
sábados nos bairros Piracicami-
rim e Centro, serão antecipados 
para sexta de manhã, nos dias 24 
e 31 de dezembro.

Com exceção dessas datas, os 
varejões municipais funcionarão 
normalmente nas duas últimas 
semanas do ano, de acordo com 
a programação fixa.

Nestas datas do Varejão Especial de Festas, serão alterados os 
horários dos varejões municipais que ocorrem nos mesmos dias
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Desejo que o Natal traga as energias Desejo que o Natal traga as energias 
para que se renove o espírito de para que se renove o espírito de 
empreendedorismo e motivação empreendedorismo e motivação 
necessárias para que 2022 seja necessárias para que 2022 seja 
repleto de vitórias e conquistas.repleto de vitórias e conquistas.

Feliz Natal e um Feliz Natal e um 
ano de muitas ano de muitas 

realizaçõesrealizações
MARCELO TELES, SECRETÁRIO 

DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE RIO DAS PEDRAS

Anuncie

99825.0105
Siga VerdadeiroO

Seu noticiário semanal

Feliz Natal e um Feliz Natal e um 
Ótimo Ano NovoÓtimo Ano Novo

Desejamos que o Natal traga 
muita paz e felicidades para 
todos os momentos de 2022. 

Que haja saúde sempre, 
mas, quando precisar de 
atendimento, estaremos 

prontos para atender com total 
dedicação, empenho e amor 
ao próximo. Cuidar da saúde 
é uma missão que levamos 

muito a sério.

   (19) 99793.0628

BOTAM2
ANOS5

Corte e Conformação de Metais
Telhas Metálicas

A SOLUÇÃO EM TELHAS METÁLICAS
Que o nascimento do Menino Jesus 
cubra todas as famílias com muitas 
bençãos e felicidades, trazendo paz 
e harmonia por todo o não de 2022.

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!
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Se algo ou alguém lhe 
desagradou, busque com-

preender que existem diversas for-
mas de realizar uma mesma tarefa. 
Expresse seu ponto de vista com 
sensibilidade e lembre-se que o ou-
tro tem muito a lhe ensinar.

Touro 21/4 a 20/5
Ao se permitir viver na 
companhia de sua intuição, 

terá uma ótima aliada para ajudar a 
escolher entre os caminhos que se 
apresentam. Abrace sua sensibili-
dade e encontre suas aguardadas 
respostas.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Decisões tomadas agora 
devem ter como base a con-

fiança na colheita de bons frutos. Evite 
maiores desgastes e insegurança. Por 
trás de cada semente que germina, há 
grande poder de vida. O retorno é certo.

Câncer 21/6 a 22/7
Poder se emocionar e or-
gulhar-se de suas próprias 

conquistas é a prova de que o autoa-
mor está em dia. Volte suas atenções 
para si e não tenha medo de enaltecer 
seus méritos. Você merece o lugar que 
ocupa.

Leão 23/7 a 22/8
Quando você quer aprovei-
tar tudo ao mesmo tempo, 

pode acabar gerando uma ansiedade 
que lhe impedirá de aproveitar o mo-
mento presente. Deixe o futuro chegar 
com calma. A potência está no mo-
mento presente.

Virgem 23/8 a 22/9
Ainda que o seu desejo 
seja o de ver tudo correndo 

conforme o planejado, as mudanças 
repentinas são inevitáveis e aconte-
cem para todos. Respeite a instabili-
dade inerente a vida e movimente-se 
com o fluxo.

Libra 23/09 a 22/10 
Você se sente cada vez 
mais confortável com o me-

recido reconhecimento de seu traba-
lho. Atente-se para o que ainda pode 
estar bloqueando seu caminho e que 
você poderia facilmente se livrar. O 
mundo é seu.

Escorpião 23/10 a 21/11
Quem sabe cuidar de si, 
cuida melhor dos outros, 

afinal, é aprendendo a nos amar que 
saberemos amar alguém por intei-
ro. Zele por suas necessidades para 
poder seguir se dedicando à quem 
precisa de você.

Sagitário 22/11 a 21/12
A sabedoria para desenvolver 
um presente seguro pode 

estar guardada no seu passado. Visite 
suas memórias e redescubra as tantas 
fases que você já viveu aqui. Permita-se 
aprender com o que já passou.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Um amor verdadeiro para 
você é aquele que guarda 

sentimentos reais e seguros, e para 
isso ser possível é fundamental ha-
ver entrega e plena confiança entre 
as partes. Invista na força de suas 
relações.

Aquário 22/1 a 19/2
Múltiplos interesses apon-
tam para infinitos cami-

nhos. Será importante agora manter 
sua produção em acordo com seus 
valores. Filtre as oportunidades e crie 
métodos. A concentração lhe levará 
mais longe.

Peixes 20/2 a 20/3
Quando a vida lhe propor-
ciona boas oportunidades 

para recomeçar, é preciso ter cora-
gem para aproveitá-las plenamen-
te sem olhar para trás. Acolha com 
alegria a chance de um novo ciclo. 
Renasça todo dia.

- GASTRONOMIA  -

Peru com molho agridoce

email: francisco_martim@hotmail.com

19 99218.8629

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

INGREDIENTES
• 4 colheres (sopa) de açúcar
• 1 xícara (chá) de vinagre de vinho 
tinto
• Suco de 2 laranjas ácidas
• Suco de 1 limão
• Casca de 1/2 laranja em tiras
• Casca de 1/2 limão em tiras
• 250 ml de caldo do cozimento do 
peru ou caldo de galinha
• 1 colher (sopa) de amido de mi-
lho dissolvido em ½ xícara (chá) de 
água
• Sal
• 1 cálice de licor Curaçau
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1 colher (sopa) de geleia de la-
ranja
• 1 peru temperado assado (3,5 kg)

MODO DE PREPARO
Derreta o açúcar em fogo médio até 
ficar com cor de caramelo.
Adicione o vinagre e deixe evaporar.

Plínio LanchesPlínio Lanches

De terça a domingo, das 18h30 às 22h30

Disk Entrega  • Celular /       (19) 99642.3313

Qualidade e excelente atendimento

Informamos nossos amigos e clientes que 

estaremos fechado dia 24, 25/12 e do dia 30/12 

à 09/01 com retorno previsto para o dia 10/01

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

Faça seu orçamento 
pelo        99973.0345

Fones: Fones: (19) (19) 3493.4122 3493.4122 
ou 3493.1035ou 3493.1035

@politintas1       @tintaspoli

PROMOÇÃO DE FIM DE ANOPROMOÇÃO DE FIM DE ANO
QUER RECEBER O JORNAL 

PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105

Que neste Natal o Menino Jesus Que neste Natal o Menino Jesus 
transporte muito amor, paz e transporte muito amor, paz e 
luz para os lares de cada um luz para os lares de cada um 

Feliz Natal e Próspero Ano NovoFeliz Natal e Próspero Ano Novo

Transportadora Ana LúciaTransportadora Ana Lúcia

Massa Corrida 
Suvinil 25 kg

R$ 73,00

Tinta Acrílico Fosco 
Suvinil Completo 

Branco 18L

R$ 439,00

Apresente o recorte deste anúncio e pague 
o valor a vista em até 12x nos cartões

Feliz Natal e um Próspero Ano NovoFeliz Natal e um Próspero Ano Novo

Junte os sucos e as tiras de casca 
e deixe ferver até reduzir à metade.
Coe e leve de volta ao fogo com o 
caldo e o amido dissolvido, mexendo 
sempre, até encorpar.

Ajuste o sal, regue com o licor e es-
pere evaporar.
Misture a manteiga, retire do fogo e 
acrescente a geleia de laranja. Sirva 
sobre o peru.
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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 pia de 1,50 m, com a pedra preta 
(não acompanha gabinete). R$ 300. En-
trar em contato: (19) 99709-8911

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
Casa parcialmente mobiliada no Bom Jesus com 3 quartos sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, 

cozinha, lavanderia, garagem coberta p/ 4 carros, quintal com Ótima Localização - R$ 600.000,00
Apartamento parcialmente mobiliado no Edifício Serafina Luca Marino no CENTRO com 3 

quartos sendo 1 suíte, wc social, sala dois ambientes, cozinha com área de serviço, garagem 
p/ 1 carro coberto - R$ 280.000,00 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
Apartamento parcialmente mobiliado no Edifício Serafina Luca Marino no CENTRO com

 3 quartos sendo 1 suíte, wc social, sala dois ambientes, cozinha com área de serviço, 
garagem p/ 1 carro coberto - R$ 1.200,00

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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PISCINA MOR PISCINA MOR 
1.000 LITROS1.000 LITROS

R$ 250,00

R$ 55,00

BONECA JUDY BONECA JUDY 
SONS DE BEBÊSONS DE BEBÊ

R$ 44,00
COGUMELO COGUMELO 

TCHUCO TCHUCO 
BABYBABY 

R$ 45,00

R$ 49,99

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 31/12/2021

R$ 179,00
CADA

PATINETE PATINETE 
DM POWERDM POWER

VENTILADOR 
BRITÂNIA MEGA 
TURBO 50 CM

TAÇA GYN 
FANTASY 4 POR

LASANHEIRA 4 LITROS

R$ 149,90BARRACA DINOSSAURO OU 
PRINCESA + 100 BOLINHAS

R$ 10,00
TULIPA ACRÍLICA 2 PORTULIPA ACRÍLICA 2 POR

R$ 1,49

TALHER SIMONAGGIO 
BELIZE AVULSO

CADA

R$ 15,00

TAÇA CHAMPAGNE 
ACRÍLICA 4 POR

R$ 265,00
R$ 119,90

CHURRASQUEIRA 
ELÉTRICA TOK GRILL

R$ 55,00
CADEIRA BISTRÔ CADEIRA BISTRÔ 

CADA R$ 85,00

CADEIRA PRAIA CADEIRA PRAIA 
MOR ALUMÍNIOMOR ALUMÍNIO

R$ 4,99

PRATO DE 
VIDRO FUNDO 
PRIMAVERA

CADA

A época mais linda de todas; a data mais 
encantada e colorida. Desejo a todos uma 

celebração mágica e abençoada pelo 
Senhor. Deus preparou mais um Natal 
repleto de amor e paz para todos nós.
Vamos aproveitar com muita alegria e 

intensidade esta data tão marcante e cheia 
de simbolismo. Lembre-se que a mensagem 

do Natal é a de salvação e esperança.
Feliz Natal e um Ano Novo de muita Paz.

Chegou o Natal

Deputado Roberto Alves


