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ÓTICA MATRIZ
O Hospital São Vicente de 

Paulo retomou, nesta 
terça-feira (14), a reali-

zação de cirurgias eletivas. Logo 
no primeiro dia foram agenda-
das 28 consultas pré-operatórias, 
sendo que 21 compareceram 
e foram encaminhados para a 
realização de exames e agen-
damento de cirurgia. O hospital 
retorna com as cirurgias de pe-
quena e média complexidade, 
com avaliações agendadas para 
cirurgião geral, seguindo para 
as demais especialidades de 
acordo com a demanda envia-
da pela Secretaria de Saúde. O 
Conselho Municipal da Saúde 
e o secretário Joaldo Gonçalves 
de Oliveira visitaram o novo 
centro cirúrgico.
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Rio das Pedras

Hospital volta a fazer cirurgias eletivas
- SÃO VICENTE DE PAULO -

Dias melhores 
para a saúde

- EDITORIAL -

O período de pandemia 
não tem sido fácil para ne-
nhum setor da sociedade. 
As empresas viram a maté-
ria prima sumir e a produ-
ção ser interrompida mui-
tas vezes. Os comerciantes 
precisaram caprichar na 
criatividade para vender 
com as portas fechadas. 
Na educação, professores 
se desdobrando entre aulas 
online e poucos alunos no 
presencial – estudantes que 
tiveram muita dificuldade 
de aprendizado.

Contudo, a área que 
mais sofreu foi a saúde. 
Foram milhares de vidas 
ceifadas, famílias destruí-
das com a perda de mais 
de um membro do seio 
familiar em curto espaço 
de tempo. Os profissionais 
da saúde também sofreram 
demais, deixaram o conví-
vio de filhos, pais, esposas 
e maridos por medo de le-
var a doença para a casa. 
Lutar tanto para salvar a 
vida de desconhecidos e, 
no final, ver mais uma vida 
se perder.

A batalha, que parecia 
impossível, está virando. O 
número de mortes e contá-
gio cai a cada dia. A neces-

sidade de leitos de UTI para 
pacientes Covid reduziu. 
As cirurgias eletivas sus-
pensas por determinação 
do Governo do Estado vol-
taram a ser realizadas.

Durante a pandemia, 
muitos pacientes precisa-
ram de cirurgias, pois esta-
vam ou ainda estão sofrendo 
com enfermidades que, em-
bora não ofereçam risco de 
vida, causam enorme dor, 
impossibilitando o trabalho 
ou estudo. Muitos deixaram 
de comer, entraram em de-
pressão, perderam emprego 
e até mesmo a família.

Esse quadro também 
está mudando pouco a 
pouco. Nesta semana, o 
Hospital São Vicente de 
Paulo voltou a abrir as por-
tas de seu centro cirúrgico 
com salas reformuladas e 
equipamentos modernos. 
O corpo clínico também vai 
sendo formado de modo a 
atender as necessidades da 
população rio-pedrense e 
da região.

Os muitos pacientes que 
sofreram por outras enfer-
midades durante a pande-
mia agora têm a luz no fim 
do túnel. Dias melhores já 
estão aí, bem próximos.

O VERÃO ESTÁ 
CHEGANDO, NÃO 
PASSE CALOR!

19 99673.1200

À convite da direção do 
Hospital São Vicente 
de Paulo, o secretário 

da Saúde, Joaldo Gonçalves de 
Oliveira, junto com membros do 
Conselho Municipal da Saúde, 
visitaram as instalações do Cen-
tro Cirúrgico na terça-feira (14). 
Na mesma data foram retomadas 
as cirurgias eletivas no hospital.

Logo no primeiro dia foram 
agendadas 28 consultas pré-ope-
ratórias, sendo que 21 compare-
ceram e foram encaminhados 
para a realização de exames e 
agendamento de cirurgia. O hos-
pital retorna com as cirurgias de 
pequena e média complexidade, 
com avaliações agendadas para 
cirurgião geral, seguindo para as 
demais especialidades de acordo 
com a demanda enviada pela 
Secretaria de Saúde.

O corpo de cirurgiões do hos-
pital é composto por cirurgião 
geral, ginecológico, pediátrico 
e vascular. Em breve também 
haverá disponibilidade de cirur-
gião ortopédico, oftalmologista, 
plástico e muito mais.

“Podemos ver que a saúde 
está evoluindo e deu um passo 
importantíssimo para atender 
a população rio-pedrense. Os 
pacientes que forem atendidos 
aqui na cidade se sentirão mais 
seguros e confortáveis, podendo 
ainda contar com o apoio fami-
liar mais de perto, com certeza 
estarão em boas mãos”, afirmou 
a enfermeira Valdirene Garcia, 
presidente do Conselho Muni-
cipal da Saúde.

O período em que as cirur-
gias eletivas ficou suspenso 
foi obrigatório pelo hospital 
em virtude do atendimento 
a determinação do Governo 
Estadual, durante o período 
da pandemia causada pela Co-
vid-19. Por outro lado, a direção 
do hospital implantou leitos de 
UTI e Enfermaria exclusivos 
para atendimento aos pacientes 

contaminados pelo Coronavi-
rus.  Mesmo com muito poucos 
recursos financeiros, foi possí-
vel o atendimento de mais de 
400 pacientes na área Covid, 
sendo a maioria moradores de 
Rio das Pedras.

“Por conta da pandemia de 
Covid-19, as cirurgias eletivas 

foram suspensas em hospitais 
de toda a região. Rio das Pedras 
ganhou um centro cirúrgico 
moderno e bem equipado para 
melhor atender à população e 
ajudar a reduzir a demanda que 
ficou reprimida por conta do 
coronavírus”, destacou Joaldo 
Gonçalves de Oliveira.

O hospital retorna com as cirurgias de pequena e média complexidade
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VAMOS
TREINAR?

CHEGANDO

Câmara entrega títulos de cidadão rio-pedrense
- HOMENAGENS -

A Câmara de Vereadores 
realizou, na segunda-
-feira (13), a 33ª e últi-

ma sessão ordinária deste ano 
legislativo. Sem contar com a 
apresentação de intervenções 
dos vereadores, a sessão foi logo 
encerrada para realização da so-
lenidade de entrega dos Títulos 
de Cidadão Rio-pedrense.

Embora tenham sido aprova-
das em junho, as homenagens 
foram entregues nesta semana 
por conta do avanço no com-
bate a pandemia de Covid-19. 
O objetivo do título é declarar 
como rio-pedrenses pessoas 
nascidas em outros municípios 
e que tenham feito ou fazem a 
diferença no dia-a-dia de Rio 
das Pedras, contribuindo para 
seu progresso e tornando a ci-
dade melhor.

Assim, foram homenageados 
com o título de Cidadão Rio-pe-
drense pelo vereador Edison 
Marconato (PSDB), os senhores 
Dr. Jorge Luiz Martins e Maria 
de Lurdes da Silva (Irmã Nena). 

O vereador Jeandre Deive 
Roncato (PSDB) concedeu a 
honraria à Maria Aparecida Ta-
vano Petrini e a Marco Antônio 
Scarasati Vinholi, secretário de 
Desenvolvimento Regional do 
Estado de São Paulo.

Já o parlamentar Joaquim 
Afonso (PSB) outorgou o título 
ao Adeildo da Silva e ao Pedro 
Lopes, pelos serviços prestados 
à nossa cidade.

Célio Roberto Benatti e Da-
niele da Silveira foram os esco-
lhidos pelo vereador Sergio Ro-
berto Cecotte para recebimento 
da comenda de honra, enquanto 
o parlamentar Max Prestes dos 
Santos rendeu tributo ao empe-
nho e empreendedorismo do 
José Queiroz, que muito con-
tribuiu para o desenvolvimento 
de Rio das Pedras.

A vereadora Vanessa Botam 
(PV) destinou a concessão dos 
títulos de Cidadão Rio-pedrense 
à Cely Pontes, por seu intenso 
trabalho em prol dos esportes 
locais e também ao deputado 
federal “Guiga” Peixoto (PSL), 
pelo apoio e interesse na solu-
ção dos problemas da cidade.

VerdadeiroO Anuncie 99825.0105
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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

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?

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

NATAL É NA CHINNA PRESENTES!

 Pisca-Pisca

R$ 14,99

Projetor

Governo do Estado anuncia 
investimentos em Rio das Pedras

- POUPATEMPO E VERBA -

O vice-governador e se-
cretário de Governo do 
Estado de São Paulo, 

Rodrigo Garcia (PSDB), anun-
ciou a instalação de novas uni-
dades do Poupatempo em três 
cidades da região de Piracicaba. 
Segundo o anúncio, os novos 
postos serão instalados em Ira-
cemápolis, Rio das Pedras e 
São Pedro. 

A intenção é realizar cerca 
de 130 atendimentos por dia 
em cada um deles. O objetivo é 
viabilizar os projetos por meio 
de convênios entre os governos 
estadual e municipal, cabendo 
às prefeituras a participação nas 
indicações e escolhas dos locais 
e infraestrutura dos imóveis. A 
parceria permite ainda a inclu-
são de serviços municipais nos 
canais digitais do Poupatempo.

Investimentos do Estado – 

Durante a abertura do muti-
rão Retoma SP, em Piracicaba, 
Garcia anunciou também a 
aplicação de R$ 33,2 milhões 
em recursos do Estado em 
projetos de retomada eco-
nômica, programas sociais, 
infraestrutura urbana e me-
lhorias habitacionais para a 
região de Piracicaba.

Para Rio das Pedras, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Regional, foi auto-
rizado o convênio para asfaltar 
ruas de terra no valor de R$ 2 
milhões. O repasse será feito 
por meio do programa Nossa 
Rua é uma parceria inédita 
entre o Governo do Estado e 
Prefeituras para investimento 
público conjunto em pavimen-
tação. Outro convênio firmado 

com Rio das Pedras por meio 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Regional é para o 
repasse de mais R$ 250 mil.

Questionada, a Prefeitura 
não informou quais serão as 
vias de terra que receberão 
asfalto, nem onde será apli-
cado o recurso de R$ 250 mil. 
A Administração Municipal 
também não informou onde 
será instalada a unidade do 
Poupatempo em Rio das Pe-
dras.

Av. Carolina Mendes Thame 

– Uma das possibilidades de 
via ainda de terra em Rio das 
Pedras é a Avenida Caroli-
na Mendes Thame, no bairro 
Recanto dos Universitários. 
No começo do ano o prefeito 
Marcos Buzeto recebeu uma 
comissão de moradores em 
seu gabinete, em reunião in-
termediada pela vereadora 
Vanessa Botam. Na ocasião, 
havia sido prometido o asfalto 
para a via até o aniversário da 

cidade, em julho. Contudo, até 
o momento, o asfalto não foi 
realizado.

Outra possibilidade seria 
a utilização de um emprés-
timo bancário já autorizado 
pela Câmara de Vereadores 
na gestão anterior. Contudo, 
o atual governo descartou a 
hipótese. Enquanto a situação 
não é resolvida, os moradores 
convivem com a poeira em 
dias secos e com a lama em 
dias chuvosos.
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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.

Natal terá Papai Noel em dose dupla
- BOM VELHINHO -

O Natal está chegando e uma 
das visitas mais aguarda-
das é do bom velhinho. Fo-

ram anunciadas duas chegadas de 
Papai Noel em Rio das Pedras, uma 
promovida pela Acirp (Associação 
Comercial e Industrial de Rio das 
Pedras) e outra pela Secretaria de 
Cultura e Turismo, com apoio do 
Fundo Social de Solidariedade.

A programação elaborada 
pela Prefeitura começa no dia 18 
(sábado), com desfile de carros 
antigos que irão dar uma caro-
na para o Papai Noel até a praça 
da Igreja Matriz, onde haverá o 
show gospel de Waylon. Será a 
chance para tirar fotos com o bom 
velhinho em um lindo cenário, 
com a Igreja Matriz iluminada e 
um enorme Papai Noel. No dia 
seguinte a apresentação será com 
o sertanejo Wagner Rosada.

No dia 21 (terça-feira), Patati 
e Patatá irão alegrar as crianças, 
enquanto que Paulo Baiano irá se 
apresentar no dia 22 (quarta-feira). 

No dia 23 (quinta-feira), o elenco 
da Paixão de Cristo irá desfilar e 
encenar um presépio vivo. Todas 
as apresentações terão início às 20 
horas, na praça da Igreja Matriz.

Já no Natal da Acirp terá a che-
gada do Papai Noel a bordo do 
Buzolino – ônibus turístico com 
personagens infantis para alegrar 
toda a família. Na segunda-feira 
(20), às 19 horas, o passeio come-
çará em frente a Associação e irá 
percorrer a Rua Prudente de Mo-
raes e corredores comerciais de 
todos os bairros. Os passeios, que 
também serão realizados entre os 
dias 21 e 23, das 18h30 às 20h30, 
são gratuitos e o uso de máscaras 
é obrigatório.

Decoração de Natal – Mesmo 
com restrições orçamentárias seve-
ras, a Prefeitura de Rio das Pedras 
investiu na iluminação de alguns 
pontos para deixar a cidade em 
clima de Natal. O percurso começa 
junto ao Portal Pilé Degaspari para 

quem chega à cidade pela Rodovia 
Vereador Valério Pedro da Silveira 
Martins. Além dos contornos do 
portal, o letreiro com o nome de 
Rio das Pedras, fixado na rotatória 
próxima, também ganhou luzes.

A mangueiras de Led seguem 
envolvendo as árvores da Avenida 
Elias Cândido Ayres até a Ladeira 
José Leite de Negreiros, em fren-
te a Prefeitura. A Administração 
Municipal doou o material para 
iluminar os contornos da Igreja 
Matriz, que ganhou vida nova 
mesmo durante a noite.

“Nossa proposta era iluminar 
a Rua Prudente de Moraes e al-
gumas rotatórias também. Mas, 
devido ao pouco tempo, não será 
possível instalar a iluminação. De 
toda forma, nosso objetivo é deixar 
a cidade com o espírito natalino, 
estimular a união entre os irmãos 
rio-pedrenses e levar um pouco 
mais de alegria para a população”, 
destacou José Ferreira, secretário 
da Cultura e Turismo.
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HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
O dia que deverá come-
çar com uma certa dose 

de preguiça poderá lhe atravessar 
com uma profusão de demandas. 
Apronte-se o quanto antes e esteja 
à frente de qualquer imprevisto. Na 
dúvida, adapte-se.

Touro 21/4 a 20/5
Enquanto você se apre-
senta com sua habitual 

solidez, sua mente trabalha como 
um detetive de interiores e ilumina 
sentimentos complexos. A transfor-
mação é a chave do momento. Tudo 
está no seu devido lugar.

Gêmeos 21/5 a 20/6
A variedade de opções po-
derá lhe afastar de decisões 

cruciais. Pergunte-se o que está lhe 
prendendo e diferencie o seu desejo 
das expectativas alheias. Escute a sua 
intuição que crescerá ao longo do dia.

Câncer 21/6 a 22/7
Hoje será importante de-
sacelerar e olhar diferentes 

ângulos da mesma situação. Há opor-
tunidades em todo lugar, observe com 
calma. Descanse com a certeza de que 
há tempo suficiente para tomar suas 
decisões.

Leão 23/7 a 22/8
O fato de você estar con-
fiante e ciente de seus dese-

jos não impede que boas companhias 
enriqueçam a realização dos mesmos. 
Abra-se para a cooperação e colha 
frutos ainda mais preciosos. Aprecie a 
união.

Virgem 23/8 a 22/9
Hoje você desejará ganhar 
o mundo, mas será difícil 

escapar do conforto do seu lar. Dedi-
que-se a atividades que lhe expandam 
os horizontes, mesmo que protegido 
em seu ninho. Viajar é mais do que se 
deslocar.

Libra 23/09 a 22/10 
As conexões emocionais 
serão intensas hoje e um 

simples encontro poderá despertar 
o impulso de misturar-se. Abra ca-
minho para intimidade, mas tome 
cuidado com o desejo de controle. 
Entregue-se ao mistério.

Escorpião 23/10 a 21/11
Hoje será importante dar 
atenção às necessidades 

daqueles com quem divide um cui-
dado mútuo. Compartilhe recursos e 
receberá um tanto. Talvez, a segurança 
que você busca seja por sorrir junto e 
com calma.

Sagitário 22/11 a 21/12
A disciplina será funda-
mental para que o dia ca-

minhe de maneira produtiva. Porém, 
é importante atentar-se ao excesso 
de rigor para não coibir sua esponta-
neidade. Corra atrás de seus objetivos 
com prazer.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Hoje você poderá ser sur-
preendido por imprevistos 

que despertarão, sobretudo, a sua fé. 
Esteja atento aos sinais do universo 
e não perca as oportunidades ao seu 
dispor. Você está exatamente onde 
deveria.

Aquário 22/1 a 19/2
Se você estiver incerto a 
respeito de algo neste mo-

mento, confie nos seus instintos e 
coloque os receios de lado. Por mais 
que o futuro próximo esteja indefi-
nido, sua sabedoria sabe para onde 
lhe conduzir.

Peixes 20/2 a 20/3
Nos momentos de dispersão 
e falta de foco, o contato 

com coisas palpáveis poderá lhe trazer 
de volta para a realidade. Dê tempo ao 
tempo e coloque atenção plena nas 
suas atividades hoje. Escute e aprenda.

- GASTRONOMIA  -

Sonho de pavê

email: francisco_martim@hotmail.com

19 99218.8629

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

INGREDIENTES
Primeiro creme
• 1 colher (sobremesa) de amido de milho
• 1 lata de leite condensado + a mesma 
medida de leite
• 3 gemas peneiradas
• 4 gotas de essência de baunilha
Segundo creme
• 2 xícaras (chá) de leite (400 ml)
• 2 colheres (sopa) de amido de milho
• 2 colheres (sopa) de cacau em pó
• 5 colheres (sopa) de açúcar

MONTAGEM
• 250 g de biscoitos champanhe
• 1 xícara (chá) de leite (200 ml)
• 8 bombons Sonho de Valsa cortados 
ao meio
• 3 claras
• 3 colheres (sopa) de açúcar
• 1 lata de creme de leite gelado sem soro

MODO DE PREPARO
Primeiro creme
Dissolva o amido no leite, junte os de-
mais ingredientes e leve ao fogo médio, 
mexendo sempre, até engrossar.
Espere amornar, mexendo de vez em 
quando para não formar película, e des-
peje em refratário retangular transparen-
te. Reserve.

SEGUNDO CREME
Dissolva o amido no leite, junte os de-
mais ingredientes e leve ao fogo até 
engrossar.
Espere amornar, mexendo de vez em 
quando para não formar película, e uti-
lize.

MONTAGEM
Espalhe um pouco de bombom picado 
sobre o primeiro creme e cubra com bis-
coitos champanhe ligeiramente umedeci-
dos no leite.
Distribua o segundo creme, espalhe um 

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!!!

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

pouco de bombom picado e cubra com 
biscoitos levemente umedecidos.
Misture as claras com o açúcar e leve 
ao banho-maria, mexendo sempre, até 
amornar bem (60 ºC ou o tempo sufi-
ciente para não queimar o dedo), sem 
deixar cozinhar.
Bata na batedeira até obter picos firmes 
e incorpore o creme de leite, batendo ra-
pidamente.
Cubra o pavê e decore com o restante do 
bombom picado.
Leve à geladeira por no mínimo 4 horas 
antes de servir.

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105

Grafiato Gold Graf 
Premium na Promoção!

R$ 55,00
À vista 

Apenas 

Barrica de 23 kg
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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 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
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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PISCINA MOR 
1.000 LITROS

R$ 250,00

R$ 149,90

R$ 55,00

BONECA JUDY 
SONS DE BEBÊ

R$ 44,00
COGUMELO 

TCHUCO 
BABY 

R$ 69,90

CESTO FECHADO 
PLASNEW 97 LITROS

R$ 45,00

R$ 19,00

BANQUETA 
ARQPLAST PRETA 

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 24/12/2021

R$ 179,00
CADA

PATINETE 
DM POWER

BARRACA DINOSSAURO OU 
PRINCESA + 100 BOLINHAS

VENTILADOR 
BRITÂNIA MEGA 
TURBO 50 CM

TAÇA GYN 
FANTASY 4 POR

R$ 65,00

FAQUEIRO TRAMONTINA 
IPANEMA 30 PEÇAS

R$ 10,00
TULIPA ACRÍLICA 2 POR

R$ 44,80

JOGO DE 
PRATO 

6 PEÇAS

R$ 1,49

TALHER SIMONAGGIO 
BELIZE AVULSO

CADA
R$ 33,00

CAIXA ISOPOR 21 LITROS

R$ 15,00

TAÇA CHAMPAGNE 
ACRÍLICA 4 POR

R$ 265,00

R$ 119,90

CHURRASQUEIRA 
ELÉTRICA TOK GRILL

R$ 65,00CAIXA TÉRMICA 
SOPRANO 12 LITROS

R$ 99,90CAIXA TÉRMICA 
MOR 34 LITROS

R$ 69,90CAIXA TÉRMICA 
MOR 18 LITROS

Nunca será somente futebol........
- PASSE DE LETRA -

Olá alvinegros apostólicos ro-
manos, sejam todos muito bem 
vindos ao nosso espaço semanal, 
independente, livre, leve e solto 
aonde a democracia e pluralidade 
de opiniões sempre será nosso 
foco principal.

Nesta semana tivemos a prova 
concreta de que está frase anti-
ga do título desta coluna é muito 
assertiva para todas as gerações 
até os dias atuais, o futebol nos 
proporciona momentos únicos 
com fatos isolados ou em massa 
que renovam as esperanças em 
dias melhores para o esporte que é 

ainda o mais popular do mundo.
No domingo passado dia 12/12, 

aconteceu no estádio Barão de 
Serra Negra em Piracicaba um 
evento festivo para a comemo-
ração dos dez anos do título do 
XV de Piracicaba pela série A2 
do campeonato paulista. Marlon 
Tadeu Ferreira convidou seus 
antigos companheiros para uma 
simples partida comemorativa, 
mas o negócio tomou uma pro-
porção imensa, aonde mais de 
noventa atletas desfilaram seu 
futebol em duas partidas reunin-
do os veteranos do Nhô-Quim, 

campeões brasileiros da série C de 
1995, amigos do “Seca Litro” e os 
campeões do Nhô-Quim de 2011.

Decidiu-se então que o torce-
dor poderia participar doando um 
quilo de alimento não perecível e 
foi arrecadada meia tonelada que 
transformados em cestas básicas 
vão fazer o natal de mais de cento 
e cinquenta famílias cadastradas 
no projeto “Cristificar” muito mais 
alegre. Homenagens a persona-
lidades que contribuíram para o 
crescimento do alvinegro piraci-
cabano também foram entregues, 
Renato Bonfíglio, Adilson Maluf, 
Luis Beltrame, André Ferreira, 
Fernando Galvão, Lili e muitos 
outros  foram lembrados, mas  a 
homenagem principal ficou reser-
vada a Paulo Moraes, que dedicou 
parte de sua vida ao XV e marcou 
uma época com sua personalida-
de forte e sincera. A homenagem 
foi entregue a seu filho “Jubão” e 
família com todos os atletas reu-
nidos batendo palmas, chorando 
e enaltecendo o nome do amigo, 
isso é só futebol??

Na grande final da copa do 

Brasil, os atléticos mineiro e pa-
ranaense se enfrentaram nesta 
quarta feira 15/12 na arena Curiti-
ba,  os mineiros que já tinham uma 
grande vantagem, pois venceram 
o primeiro confronto em minas 
pelo placar de 4x0, mais uma vez, 
mesmo  fora de casa venceram  
com sobras pelo placar final de 
2x0 que somados no agregado 
acabou 6x0 para o Galo mineiro.

O que surpreendeu a todos 
foi a reação da torcida do fura-
cão, que até meados do segundo 
tempo sofriam nas arquibancadas 
vendo seus atletas sem nenhum 
poder de reação, totalmente do-
minados pela excelente equipe 
mineira, ai começou a magia do 
futebol, inexplicavelmente os tor-
cedores paranaenses começaram 
a entoar cânticos de torcida e a 
fazer uma linda e inesquecível 
festa para seus jogadores, reco-
nhecendo a superioridade do 
adversário e comemorando a 
temporada que foi muito satisfa-
tória para o furacão com o título 
da copa sul-americana. 

Os jogadores rubro-negros 

não deixaram por menos, e ao 
final da partida enquanto os jo-
gadores do time mineiro come-
moravam o título da competição 
de um lado, do outro os atletas 
do furacão comemoravam com a 
torcida a temporada vitoriosa que 
o Atlético construiu ao longo do 
ano, uma cena que emocionou a 
todos os presentes até mesmo o 
mais badalado jogador brasileiro 
da temporada o incrível Hulk, se 
rendeu ao amor puro da torcida 
paranaense com seu time e fez 
uma referência a tal postura e 
atitude em sua entrevista ao final.

Que sirva de exemplo para os 
outros noventa e nove por cento 
de clubes do Brasil e do mundo, 
que nas derrotas saem disparando 
críticas e procurando culpados. Que 
o nosso futebol possa voltar a ser 
a referência alegre e de qualidade 
técnica que encantou o mundo ao 
ponto de uma equipe brasileira, fa-
lamos do Santos de Pelé, parar uma 
guerra, então jamais  devemos ser 
os protagonistas do início de outras!

“Nunca foi e nem será somente 
futebol”

Luiz Tarantini


