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Procura por atendimento Covid 
é dez vezes maior em Janeiro

- NA UBS -
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O
s reflexos das festas de 
final de ano estão aflo-
rando em Rio das Pe-

dras, assim como tem ocorrido 
em todo o Brasil. Na cidade, no 
dia 31 de dezembro, não tinha 
sido confirmado nenhum caso 
novo do Covid-19 e os pacien-
tes em isolamento domiciliar 
eram dez e assim permaneceu 
até o dia 2 de janeiro. Nesta 
quinta-feira (6), os casos de 
pacientes em isolamento já 
são 80 em Rio das Pedras e 
os suspeitos para somam 55.

(19) 3493-2287
Parcelamos seu IPVA 2022 

em até 18x iguais

De acordo com a direção 
do Hospital São Vicente 
de Paulo, que administra o 
Pronto Socorro Municipal, 
a busca por atendimento 
mais do que dobrou nesta 
primeira semana do ano. Já 
a procura por testes de Covid 
junto à UBS Dr. Matheus Ga-
briel Bonassa subiu da mé-
dia diária de seis pacientes 
para 30 buscas espontâneas 
e mais 30, em média, encami-
nhados pelo Pronto Socorro 
para realizar o teste.

A quantidade de pessoas com sintomas de síndrome gripal cresceu muito nos últimos dias
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Rio das Pedras

Procura por atendimento Covid 
é dez vezes maior em Janeiro

- NA UBS -

Onda repentina, mas 
não inesperada

- EDITORIAL -

Depois de tanto tempo en-
carcerado no isolamento impos-
to pela pandemia do Covid-19, 
a vacinação trouxe alento com 
a queda constante e consistente 
do número de casos e mortes 
pela doença no Brasil. As pes-
soas foram voltando aos poucos 
para a normalidade de antes, 
vislumbrando o dia de estar li-
vre das máscaras e poder sorrir 
para o próximo novamente.

Contudo, esse relaxamento 
chegou ao extremo durante as 
festas de final de ano, com as 
confraternizações entre amigos e 
colegas de trabalho, ceia de Natal 
em família e festas de réveillon. 
As pessoas aproveitaram para 
reencontrar quem não viam há 
muito tempo. Abraços sufocados 
encontraram braços desejados, 
lábios voltaram a tocar boche-
chas fofinhas e rosadas que até 
então estavam cobertas. A tão 
combatida aglomeração acon-
teceu em diversos lugares. O 
porto seguro das vacinas trouxe 
segurança. Ledo engano.

Infectologistas alertavam 
para os cuidados necessários, 
diziam que a vacina protege sim, 
mas dos casos mais graves do 
Covid, evitando a maioria das 
internações hospitalares. Mas, 
da doença, ninguém estava livre. 
Para agravar o quadro, a velha 
(não tão antiga assim) Influenza 
resolveu voltar a mostrar a cara, 

aumentando ainda mais os casos 
de síndromes gripais, confun-
dindo sintomas e diagnósticos.

Mais uma vez, como forma 
de prevenção, o isolamento 
social foi sugerido. Governos 
foram pressionados a cance-
lar shows da virada e eventos 
para que as aglomerações não 
acontecessem. Mas viagens 
já estavam marcadas, hotéis 
e voos programados. “Se não 
tem festa, vamos descansar – 
mas sempre tem uma festinha”, 
pensaram muitos.

E os primeiros resultados 
desse breve momento de ale-
gria estão mostrando a sua cara. 
Filas enormes em busca de aten-
dimento médico nas unidades 
de saúde – e não são apenas 
da Rede SUS que estão cheias, 
os convênios médicos também 
estão abarrotados, com filas de 
espera intermináveis.

Os especialistas, mais uma 
vez, alertam: o pior está por 
vir. Farmácias já estão desa-
bastecidas e fornecedores sem 
matéria prima para suprir a 
demanda crescente. A nova 
onda de Covid deve continuar 
a subir rapidamente.

E, o que vem pela frente? 
Carnaval!

Que o bom senso prevaleça 
de todos os lados para que esse 
susto fique apenas no susto e 
não chegam às UTIs novamente.

A quantidade de pessoas com sintomas de síndrome 
gripal cresceu muito nos últimos dias

O
s reflexos das festas de 
final de ano estão afloran-
do em Rio das Pedras, as-

sim como tem ocorrido em todo 
o Brasil. Na cidade, no dia 31 de 
dezembro, não tinha sido con-
firmado nenhum caso novo do 
Covid-19 e os pacientes em isola-
mento domiciliar eram dez e assim 
permaneceu até o dia 2 de janeiro. 
Na segunda-feira (3) surgiram 31 
novos casos positivos. Foram mais 
24 positivos no dia seguinte e mais 
11 na quarta-feira (5). Nesta quinta-
-feira (6) foram confirmados mais 
22 casos positivos de Covid em 
Rio das Pedras, levando o número 
de pacientes em isolamento para 
80 e o de casos suspeitos para 55.

A quantidade de pessoas com 
sintomas de síndrome gripal cres-
ceu muito nos últimos dias e o 
medo de contrair o Covid provo-
cou uma grande corrida em busca 
de atendimento médico nas uni-
dades de saúde. De acordo com 
a direção do Hospital São Vicente 
de Paulo, que administra o Pronto 
Socorro Municipal, a busca por 
atendimento mais do que dobrou 
nesta primeira semana do ano. 
Já a procura por testes de Covid 
junto à UBS Dr. Matheus Gabriel 
Bonassa subiu da média diária 
de seis pacientes para 30 buscas 
espontâneas e mais 30, em média, 
encaminhados pelo Pronto Socor-
ro para realizar o teste.

“O medo do Covid fez as pes-
soas buscarem atendimento mé-
dico a cada surgimento de sinto-
mas gripais. Contudo, é preciso 
estar alerta e evitar riscos desne-
cessários como se aglomerar nas 
unidades de saúde, podendo sim 
se contaminar com o vírus caso a 
pessoa não esteja. A orientação 
é para que, no caso de coriza, a 
pessoa deve ficar em casa. Se tiver 
coriza e febre, continue em casa, 
mas em alerta. Caso apresen-
te coriza, febre e tosse, procure 
atendimento médico nas unida-
des básicas. Se também estiver 
com falta de ar, aí sim é o caso 
de procurar o Pronto Socorro”, 
explicou Joaldo Gonçalves de Oli-
veira, secretário da Saúde, que 
completou: “as pessoas preci-
sam ter cautela e estar atentas 

aos sinais de gripe. Nessa época 
do ano é comum casos de gripe 
comum. Ir ao Pronto Socorro e 
UBS sem a real necessidade é 
correr um risco desnecessário 
de contrair a Covid. De qualquer 
forma, para aumentar a capaci-
dade de atendimento em nossa 
rede, disponibilizamos o aten-
dimento médico exclusivo para 
casos Covid das 12 às 16 horas, 
de segunda à sexta-feira, e das 7 
às 12 horas aos sábados junto a 
UBS Dr. Matheus Bonassa”.

Outro reflexo da epidemia de 
gripe é a corrida às farmácias em 
busca de antivirais. Embora uma 
parte tenha ido aos estabeleci-
mentos realizar as compras dos 
produtos após consulta e reco-
mendação médica, outra foi por 
contra própria, sem orientações 
de profissionais, o que faz es-
pecialistas em saúde alertarem 

sobre o uso indevido.
Isso fez com que alguns me-

dicamentos começassem a faltar 
nas farmácias. “Não tem para 
vender e não tem para comprar. 
Nenhum dos fornecedores, não 
tem previsão”, explicou o farma-
cêutico Eder de Oliveira.

“Pelo uso indiscriminado de 
antiviral é possível ter resistência 
do vírus a certos medicamentos, 
a gente vê isso com bactéria, mas 
isso existe para vírus também. 
Pelos protocolos do Ministério da 
Saúde, o uso só estaria indicado 
em pacientes de maior risco para 
complicação pela infecção pelo 
vírus influenza. Então, a rigor, 
não são todas as pessoas com 
indicação. Isso pode levar sim a 
um desabastecimento e falta da 
medicação para quem precisa, de 
fato”, ressaltou o médico infecto-
logista André Bueno.
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Meninos do Nhô-Quim
- PASSE DE LETRA -

O
lá alvinegros apos-
tólicos romanos, 
que prazer iniciar 

o ano de 2022 aqui baten-
do papo com vocês, é uma 
alegria imensurável e um 
orgulho fazer parte da 
família “Passe de Letra”. 
Nossas linhas após estes 
dez anos conquistaram 
adeptos e seguidores que 
nos incentivaram a cres-

Clube de Campo
de Rio das Pedras

Venha curtir suas merecidas férias!Venha curtir suas merecidas férias!
Piscina, quiosques Piscina, quiosques 
para churrasco, campos para churrasco, campos 
de futebol, quadras de futebol, quadras 
de vôlei de areia, de vôlei de areia, 
poliesportiva e tênis, poliesportiva e tênis, 
campo de bocha e campo de bocha e 
muito mais!muito mais! Ligue na secretaria do clube 

e saiba mais: (19) 3493.2343

cer e projetar novos caminhos 
paralelos. 

Hoje figuramos na mídia es-
crita, em áudio e vídeo, uma 
conquista tremenda para quem 
não se encaixa em grupinhos. 
Nossa linha de conduta de 
debater opiniões será sempre 
reta e verdadeira, não temos o 
porquê ficar em cima do muro, 
não existe dinheiro que nos 
cale ou nos faça mudar de opi-
nião, a não ser que esta esteja 

equivocada, ai humildemente 
pedimos desculpas, nos retra-
tamos e seguimos em frente.

Para o novo ano que se inicia 
espero poder noticiar grandes 
jogos, vitórias e conquistas do 
Nhô-Quim. Este clube cente-
nário já passou da hora de ser 
coadjuvante de instituições de 
menos peso e tradição, chegou 
a vez de a torcida alvinegra 
piracicabana gritar mais alto e 
com mais emoção sobre acesso 
e títulos.

O futebol pragmático e pre-
visível de anos passados já não 
mais sustenta tanto amor vindo 
das arquibancadas e de toda 
uma cidade, só sabe o valor que 
esta energia tem de verdade 
quem é filho da terra aonde 
o peixe para, os aventureiros 
não conseguem sentir tal força.

Vamos estar atentos para 
elogiar e criticar com a mes-

ma intensidade sempre, não 
temos ninguém manipulando 
cordinhas em cima de nossas 
cabeças, aqui a verdade vem a 
tona da maneira que é de fato, 
para começar bem, já inicia-
mos 2022 com elogios para 
os meninos do sub-20 e seu 
comandante Denis Augusto.

A garotada do Nhô-Quim 
não sentiu a estreia na com-
petição e já deixou um adver-
sário para trás. O Mantiquei-
ra que são os donos da casa 
no grupo treze com base em 
Guaratinguetá, aonde figura 
o alvinegro junto com Vitó-
ria da Bahia e o São José do 
Rio Grande do Sul, nem teve 
tempo de respirar e já sentiu o 
gosto amargo da derrota para 
o XVzinho.

Nesta sexta 07/01, o alvi-
negro enfrenta o time baia-
no as 15h15minhrs (olha que 

coincidência no horário), e 
em caso de uma vitória dos 
meninos piracicabanos, já 
estarão com um pé na se-
gunda fase. Denis Augusto 
realmente está fazendo um 
excelente trabalho, e os re-
sultados positivos de tanto 
empenho vão aparecer.

Todos sabem que em 
termos de estrutura e con-
dições para desenvolver 
um algo a mais com as ca-
tegorias de formação no 
Nhô-Quim é muito precário 
em todos os quesitos, e que 
ainda existe o sub-20, pois 
é obrigatório para que o 
profissional possa disputar 
competições da FPF. Vamos 
continuar na torcida.

Um excelente 2022 a to-
dos, e que DEUS proteja e 
abençoe a cada segundo da 
vida de todos nós!

SIGA-NOS NO

@jornaloverdadeiro

Anuncie

99825.0105
VerdadeiroO
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11 Motivos para não pedalar na contramão e algo mais
- ARTIGO -

1 - NÃO É MAIS RÁPIDO: 
Ao contrário da crença popular, en-
quanto integrado ao fluxo de veí-
culos você desenvolve velocidades 
maiores – principalmente conside-
rando-se a velocidade média, que é o 
que determina a duração do trajeto.

2 - NÃO É MAIS SEGURO: 
De acordo com estudos científicos 
sobre colisões, ciclistas que peda-
lam na mão correta têm cerca de 
cinco vezes menos chances de co-
lisão (J. Forester; Effective Cycling. 
Cambridge, MA, MIT Press, 1993) 
25% dos acidentes com ciclistas 
nos EUA resultam de ciclistas pe-
dalando na contramão.

3 - NÃO HÁ TEMPO DE 
REAÇÃO: Um carro a 60 km/h 
com você a 20 km/h estará se apro-
ximando de você a uma velocida-
de relativa de 80 km/h. Se vocês 

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

estivessem na mesma direção, ele 
chegaria a você com metade dessa 
velocidade, 40 km/h. 

4 - É MAIS FÁCIL SER 
ATROPELADO: Trafegando em 
direções opostas, tanto você como o 
motorista precisam parar totalmen-
te para evitar uma colisão frontal. No 
mesmo sentido, o motorista precisa 
apenas diminuir a velocidade para 
evitar o atropelamento, tendo ainda 
muito mais tempo para reagir.

5 – SE FOR ATROPELADO, 
OS DANOS SERÃO MAIORES: 
Pelo mesmo motivo do item anterior 
(soma de velocidades), se você bater 
de frente com um carro vai sofrer 
muito mais. Melhor voar por cima da 
bicicleta em direção ao asfalto livre, 
do que se chocar com um para-brisa 
ou capô, que vêm em sua direção 
com velocidade e força de impacto.

6 - VOCÊ SURPREENDE OS 
CARROS: Como você chega mais 
rápido nos carros, você os pega de 
surpresa. Um carro não estanca 
imediatamente, mesmo que o mo-
torista queira, se esforce e tenha um 
freio ABS com pneus bons.

7 - OS MOTORISTAS NÃO 
TE VÊEM NOS CRUZAMEN-
TOS: 95% dos acidentes com bici-
cletas acontecem em cruzamentos, 
pois o motorista olha apenas para o 
lado do qual os carros vêm. 

8 - OS MOTORISTAS NÃO 
TE VÊEM AO SAIR DAS VA-
GAS E GARAGENS: Eles não 
olham para a frente, afinal não vêm 
carros daquela direção. Você, vindo 
na direção do carro, nem sempre 
verá que o motorista vai sair da vaga 
e, quando vir, talvez não adiante 
mais frear. Ao sair, ele vai te pegar 
de frente, mesmo que você consiga 
parar totalmente a bicicleta a tempo.

9 - OS MOTORISTAS NÃO 
TE VÊEM AO ABRIR AS POR-
TAS DOS CARROS: Se muitos já 
não olham pelo espelho para abrir 
a porta do carro, imagine se vão 
olhar para a frente para ver se vem 
vindo uma bicicleta. A chance de 
levar uma portada é muito maior.

10 - OS PEDESTRES NÃO TE 
VÊEM: Quando um pedestre vai 
atravessar a rua, ele olha para o lado 
do qual os carros vêm. Preste aten-

ção no seu próprio comportamento 
na próxima vez que for atravessar 
uma rua a pé e perceberá como isso 
é verdade. Aí você estará errado e 
causará maiores danos.

11 - SE QUER SER TRATA-
DO COMO VEÍCULO, PORTE-
-SE COMO UM: Se você se com-
porta como um veículo, sinalizando 
suas intenções, respeitando mãos 
de direção, sinais de tráfego, faixas 
de pedestre e etc., os motoristas o 
respeitarão mais. Se, por outro lado, 
você anda na contramão, você os 
incomoda. Sim, isso irrita muitos 
motoristas, que ficam com a sen-
sação de que você está adotando 
uma atitude de confrontamento, de 
negação de regras, de desrespeito.

Observação importante: Pedale 
sempre utilizando o lado direito de 
sua mão de direção, pois está no CÓ-
DIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO: 

Art. 58. Nas vias urbanas e nas 
rurais de pista dupla, a circulação 
de bicicletas deverá ocorrer, quan-
do não houver ciclovia, ciclofaixa, 
ou acostamento, ou quando não 
for possível a utilização destes, nos 
bordos da pista de rolamento, no 
mesmo sentido de circulação regu-
lamentado para a via, com preferên-
cia sobre os veículos automotores.

Isso significa que os ciclistas têm 
todo o direito de pedalar na rua, 
quando não houver ciclovia ou ci-
clofaixa no local, desde que, claro, no 
mesmo sentido dos veículos. Tenho 
visto muitos ciclistas pedalando na 

chamada “contra-mão”. É proibido. 
Cuidado! 

A expressão “bordo da pista” 
significa a lateral da via, mas não 
há uma definição clara de até onde 
se considera bordo, então a dica 
é ocupar a faixa da direita, que 
é mais seguro. Se estiverem pe-
dalando em grupo, é obrigatório 
pedalar em fila única.

No art. 68 é explicado que o 
ciclista que quiser circular pela 
calçada precisará descer da bike e 
empurrá-la, já que, nessa situação, 
ele fica equiparado ao pedestre e 
tem os mesmos direitos e deveres.

O art. 211 prevê que ultrapassar 
veículos em fila, parados em razão 
de semáforo, cancela, bloqueio viá-
rio parcial ou qualquer outro obs-
táculo, com exceção dos veículos 
NÃO MOTORIZADOS é infração 
grave, passível de multa.

Ou seja, qualquer outro veículo 
motorizado não pode fazer ultra-
passagem pelo corredor, apenas 
os ciclistas têm essa permissão. 
Muitos motoqueiros vão rir disso, 
mas é uma infração grave. Depois 
que sofrer um acidente, não diga 
que é culpa do motorista.

De acordo com o art. 244, os ci-
clistas são proibidos de: transitar fa-
zendo malabarismos ou equilibran-
do-se em apenas uma roda; transitar 
sem segurar o guidão com ambas as 
mãos, salvo eventualmente para in-
dicação de manobras. Acho que não 
sou o único que tenho visto ciclistas 
empinando e pedalando em uma 
roda só em vias urbanas movimen-
tadas. Sei que é coisa de molecagem, 
mas devemos advertí-los a evitarem 
esse tipo de manobras.

O art. 105 indica como acessórios 
obrigatórios para os ciclistas: cam-
painha, sinalização noturna dian-
teira, traseira, lateral e nos pedais e 
espelho retrovisor do lado esquerdo.

Embora o uso do capacete não 
seja obrigatório pelo código de trân-
sito para bikes, não deixe de usá-lo, 
pensando na sua própria segurança. 
No meu caso, o uso do capacete 
salvou minha vida. E, não despreze 
usar roupas e capacetes com des-
taques reflexivos e luminescentes, 
pois ajudam a sermos vistos à noite.

SEJA UM MODELO A SER 
ESPELHADO E NÃO UM ALVO 
DA RAIVA ALHEIA.

Por Décio Orestes Limongi Fi-
lho, advogado em Rio das Pe-
dras e ciclista.

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

Rodovia Júlio Antônio Basso, 1475 
São Carlos, Rio das Pedras-SP 

19 97816.3539 
www.bemfitacademia.com.br

As festas de final 
de ano fizeram a 
balança subir?

Venha treinar 
conosco e ficar 
em forma!
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Alex de Madureira destina mais 
R$ 500 mil para Rio das Pedras

- DEPUTADO ESTADUAL -

Disk Entrega de Água: 
97401.1114 ou 99771.6926

Não fique sem água! 
Galão de 10 e 20 litros

SDSD
Bebidas

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Prudente de Moraes, 875, Centro

Peça pelos telefones 
3493.1800 ou 3493.2413 

ou ainda pelo     99640.4460

TUDO PARA A SUA OBRA, DO 
ALICERCE AO ACABAMENTO. 

TAMBÉM TEMOS ALUGUEL 
DE CAÇAMBAS E DE 

EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL.

O ano começou com uma 
boa notícia para os co-
fres públicos de Rio das 

Pedras. O deputado estadual 
Alex de Madureira destinou 
mais R$ 500 mil em emendas 
para melhorias na infraestrutura 
da cidade. O convênio foi assina-
do nessa semana pelo Governo 
do Estado.

“A intenção de enviarmos 
esse recurso para Rio das Pedras 
é de que haja desenvolvimento 
com a melhoria da infraestru-
tura da cidade, por meio do re-
capeamento asfáltico que será 
realizado com essa verba. Não 
posso deixar de ressaltar a gran-
de parceria que tenho com a 
vereadora Vanessa Botam, com 
a qual estamos trabalhando para 
levar ainda mais recursos para 
a cidade de Rio das Pedras”, 
destacou o deputado Alex de 
Madureira.

Em fevereiro de 2021, o parla-
mentar já havia disponibilizado 
R$ 150 mil também destinado a 
obras de infraestrutura para Rio 
das Pedras, por meio de emenda 
impositiva. Alex de Madureira 
tem se mostrado empenhado na 
busca por viabilizar recursos e 
melhorias para a cidade. No final 
do ano passado esteve na cidade 
para conhecer o Projeto Voleibol 
de Rio das Pedras, o Projeto 
School Music e de Patins.

No mesmo dia, acompanhado 
da vereadora Vanessa Botam, o 
deputado estadual foi ao reser-
vatório de água do Bom Jesus 
para verificar o nível de armaze-
namento e conversar a respeito 
do abastecimento de água em 
Rio das Pedras. “A Vanessa fez 
questão de me mostrar as obras 
nas margens do tanque e falar a 
respeito da urgente necessida-
de de viabilizar investimentos 
para o setor. A cidade enfrenta 
severo racionamento há muito 
e vamos juntos captar recursos 
para distribuir mais água para 
a população rio-pedrense”, afir-
mou Alex de Madureira.

Anuncie

99825.0105
Siga

VerdadeiroO

Em fevereiro de 2021, o parlamentar já havia disponibilizado R$ 150 
mil também destinado a obras de infraestrutura para Rio das Pedras
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Rua Prudente de Moraes 848, Centro - Rio das Pedras
)193493.2908 / 3493.3835 -    99976.8314

SPRAY AUTOMOTIVOSPRAY AUTOMOTIVO

R$R$  2424,00,00
À vista À vista 

HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
Hoje seu trabalho tende a 
ser beneficiado pelos con-

selhos daqueles que possuem vasta 
experiência. Busque se aproximar 
de quem você admira e compartilhe 
suas ideias. Seus mestres são tam-
bém seus amigos.

Touro 21/4 a 20/5
Agora você deverá ouvir 
seu coração e aceitar o 

chamado de investigar o mundo 
para além das fronteiras da realida-
de. Explore esta sensibilidade que 
extrapola os cinco sentidos e aten-
te-se ao invisível.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Hoje você deverá se esfor-
çar para vencer a dispersão 

mental e focar nos seus objetivos vin-
douros. Para a realização de grandes 
planos será necessário ter organização 
e persistência. Acredite nas suas ideias.

Câncer 21/6 a 22/7
É possível que você precise 
de momentos de recolhi-

mento hoje para elaborar os senti-
mentos que emergem. Se despeça de 
emoções ultrapassadas e lembre-se 
que o seu refúgio mais seguro está 
dentro de você.

Leão 23/7 a 22/8
Ainda que você desem-
penhe com naturalidade 

o papel de provedor, nem sempre 
é possível dar conta de tudo. Divi-
dir tarefas pode ser uma estratégia 
inteligente e prazerosa para todos. 
Aproveite as parcerias.

Virgem 23/8 a 22/9
É provável que ao longo 
do dia você se perceba 

mais imaginativo e sonhador. A me-
lhor forma de conduzir este momento 
será deixando a mente livre. Reduza 
as críticas e limites. Sonhar faz parte 
da realidade.

Libra 23/09 a 22/10 
Por mais que a criativida-
de seja uma experiência 

mística, seu poder de manifestação 
é fruto de um trabalho contínuo ao 
longo do tempo. Há uma energia que 
deseja se expressar através de você. 
Revele-a.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você tende a se sentir con-
fiante e com a disposição 

redobrada. Mesmo do conforto da 
sua casa, poderá solucionar pen-
dências e tomar atitudes que estava 
adiando. Seja assertivo e resolva o 
que for preciso.

Sagitário 22/11 a 21/12
Caso você encontre dificul-
dades de concentração hoje, 

busque intercalar períodos de foco 
profundo com intervalos de puro ócio. 
As pausas serão fundamentais para a 
assimilação de suas tarefas. Equilibre-se.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Ainda você tenha em 
mente o que deseja ma-

terializar, procure uma maneira de 
harmonizar realização e prazer, assim 
o trabalho se mantém leve e gratifi-
cante. Há de haver propósito naquilo 
que você produz.

Aquário 22/1 a 19/2
Hoje sua sensibilidade es-
tará ampliada, de modo 

que você poderá se surpreender 
com seus próprios sentimentos. Não 
se julgue. Seja acolhedor com você 
mesmo e promova uma aliança entre 
razão e emoção.

Peixes 20/2 a 20/3
Agora você poderá se de-
parar com seus próprios 

temores ao precisar se expor. Encare-
-os como ferramentas que propiciam 
sua evolução pessoal e mantenha-se 
em movimento. Você pode muito 
mais do que imagina.

- GASTRONOMIA  -

Brigadeiro de leite ninho

Plínio LanchesPlínio 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!!!

email: 
francisco_martim@hotmail.com

19 99218.8629

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

INGREDIENTES:
3 COLHERES (sopa) de leite em pó ninho
01 LATA de leite condensado
01 COLHER (sopa) de margarina

MODO DE PREPARO:
Em uma panela pequena, despeje o leite condensado.
Acrescente a manteiga e, em seguida, coloque as colhe-
res de leite em pó.

Mexa sem parar até desgrudar do fundo da panela.
Passe a massa para um prato e deixe esfriando.
Em outro prato, coloque leite em pó para decorar.
Assim que esfriar, passe manteiga na mão para enrolar.
Enrole os brigadeiros com o auxílio de uma colher de chá.
Passe as bolinhas no leite em pó para decorar.
Sirva em forminhas ou como preferir.

RENDE: 30 BRIGADEIROS

QUER RECEBER O JORNAL PELO WHATSAPP?

 ENVIE ”QUERO O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO

99825.0105
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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

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$ 900,00 - Pq. Res Cambará,  sala, 2dts, cozinha, 3vgs -------------- 20876 
R$ 900,00 -  Dr. Jorge Coury, sala, 2dts, cozinha, área gourmet ---- 18750

R$ 1.500,00 - Jardim São Cristóvão I, 3dts, 2wc, 2vgs --------------------- 20475
R$ 850,00 - Jardim Dona Rosina, sala, 2dts, 1 wc, 3 vgs ------------------ 275
R$ 2.000,00 - Jardim São Cristóvão II, sala, 3dts, 1wc, 2vgs ----------- 19790 
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$ 300.000,00 

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 

com3 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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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

VANTAGENS DO USO
DAS TELHAS TERMOACÚSTICAS

REDUÇÃO DE RUÍDO EXTERNO

AÇÃO RETARDANTE DE CHAMAS

ÓTIMO ISOLAMENTO TÉRMICO

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

Equipe Menudo distribui bolas e balas
- NATAL FELIZ -

N
o dia 24 de dezembro de 
2021, Carlos Menudo e 
sua equipe mais uma vez 

fizeram a alegria de muitas crian-
ças e jovens no Natal em Rio das 
Pedras. Foram distribuídas bolas 
e balas por vários bairros da cida-
de. A ação contou com o apoio e 
incentivo de alguns colaboradores 
rio-pedrenses, que ajudaram na 
realização dessa linda festa!

“Quero agradecer primei-
ramente a Deus, minha família, 
minha equipe e meus amigos co-
laboradores: Despachante Central, 
Melega & Tonin, Riomaq, Loja do 
Ju, A Favorita Calçados,  Auto 
Mecânica Leandro, ConstruVip 
Degaspare, Papelaria “Arco-Iris”, 
Lua de Mel, Eletromôveis JD, Poli 
Tintas, Lojão da Prudente, Can-
tinho do Pão, Uber Carol, Fabio 
Sucata, Tonhão da Sucata, Morena 
Rosa Store, Bar D’Napoli, Carlão 
Depósito, Pizzaria Dy Italy, Ma-
riano Brinquedos”, disse Carlos 
Menudo, idealizado e organizador 
do projeto, que promove a ação há 
vários anos, levando alegria para 
as crianças de Rio das Pedras.
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