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A vacinação contra o Co-
vid-19 para crianças com 
idade entre 5 e 11 anos 

começa nesta sexta-feira (21), em 
Rio das Pedras. Na primeira etapa 
serão imunizados os pequenos 
com comorbidades estabeleci-
das pelo Ministério da Saúde. A 
vacinação ocorrerá na UBS Dr. 
Matheus Gabriel Bonassa (São 
Cristóvão), das 8h às 11h30.

Os responsáveis pelas crian-
ças deverão apresentar a cer-
tidão de nascimento, CPF, car-
tão SUS, cartão de consulta ou 
comprovante de residência em 

nome dos pais. A comorbidade 
deve ser comprovada por meio 
de receitas, exames, relatórios 
ou prescrição médica.

Com a liberação pela Anvisa 
da aplicação da vacina Corona-
Vac em crianças e adolescentes, 
o Governo do Estado atualizou 
o calendário de vacinação, com 
a imunização de crianças com 
comorbidades até o dia 10 de 
fevereiro. De 20 a 30 de janeiro 
será a vez das com idade entre 9 
a 11 anos. Entre 31 de janeiro e 
10 de fevereiro, a campanha vai 
priorizar aquelas de 5 a 8 anos.

A vacinação ocorrerá na UBS Dr. Matheus Gabriel Bonassa (São Cristóvão), das 8h às 11h30
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Vacinação infantil começa nesta 
sexta (21) em Rio das Pedras

- 5 A 11 ANOS, COM COMORBIDADE -

Jornal O Verdadeiro também 
nas ondas do rádio

- EDITORIAL -

A partir desta sexta-feira 
(21), o jornal O Verdadeiro 
inicia uma parceria com 
a rádio Difusora AM 650. 
Semanalmente, o editor-
-chefe do semanário, Alex 
Calmon, participará do Pro-
grama Manhã Total com o 
conceituado jornalista Ary 
Jones. O propósito é levar 
notícias de Rio das Pedras 
em mais um veículo de co-
municação.

A parceria entre as mí-
dias eleva o conceito jorna-
lístico para Rio das Pedras, 
com debates e trocas de in-
formações também entre os 
leitores do jornal e os ouvin-
tes da Difusora. Ary Jones é 
um profissional de dispensa 
apresentações, com uma 
grande experiência em co-
municação, conhecedor do 
cotidiano rio-pedrense e dos 
meios políticos. O jornalista 
Alex Calmon está no Verda-
deiro desde sua fundação e 
assumiu o comando do jor-
nal em 2015, ano que em seu 
fundador Ataualpa Calmon 
faleceu.

O objetivo da participa-
ção no programa Manhã 

Total é atualizar o público a 
respeito dos acontecimentos 
na cidade, como as novida-
des a respeito da vacinação, 
oportunidades de emprego 
que estão abertas, obras em 
execução, reclamações dos 
leitores e ouvintes. Tudo por 
meio de um bate papo leve 
e descontraído, mas com 
muita seriedade. O slogan 
do jornal “Compromisso 
com a Verdade” irá nortear 
os trabalhos.

Para quem quiser par-
ticipar do programa, pode 
enviar seus comentários e 
perguntas para as redes so-
ciais do jornal O Verdadei-
ro. A informação é a melhor 
ferramenta na busca pelos 
direitos da sociedade e este 
é o papel da imprensa. 

A participação do Verda-
deiro no programa também 
será transmitida ao vivo 
pelas redes sociais do jor-
nal. Portanto, sintonize a 
Difusora AM 650 a partir 
das 9h30 desta sexta-feira 
e participe do início desse 
projeto que irá levar muito 
mais informação e interati-
vidade para Rio das Pedras.

���������������
Kumon Rio das Pedras

Rua João Baptista de Aguiar, 447 - Rio das Pedras

A vacinação contra o Co-
vid-19 para crianças com 
idade entre 5 e 11 anos 

começa nesta sexta-feira (21), 
em Rio das Pedras. Na primei-
ra etapa serão imunizados os 
pequenos com comorbidades 
estabelecidas pelo Ministério 
da Saúde. A vacinação ocorrerá 
na UBS Dr. Matheus Gabriel 
Bonassa (São Cristóvão), das 
8h às 11h30.

Os responsáveis pelas crian-
ças deverão apresentar a certidão 
de nascimento, CPF, cartão SUS, 
cartão de consulta ou compro-
vante de residência em nome dos 
pais. A orientação é que os pais 
ou responsáveis façam com an-
tecedência o cadastro da criança 
no site Vacina Já. A comorbidade 
deve ser comprovada por meio 
de receitas, exames, relatórios 
ou prescrição médica.

São consideradas comorbi-
dades: Diabetes mellitus, Pneu-
mopatias crônicas graves, Hiper-
tensão Arterial Resistente (HAR), 
Hipertensão arterial estágio 3, 
Hipertensão arterial estágios 
1 e 2 como lesão em órgão-al-
vo, Insuficiência cardíaca (IC), 
Cor-pulmonale e Hipertensão 
pulmonar, Cardiopatia hiper-
tensa, Síndromes coronarianas, 
Valvopatias, Miocardiopatias e 
Pericardiopatias, Doenças da 
Aorta, do Grandes Vasos e Fís-
tulas arteriovenosas, Arritmias 
cardíacas, Cardiopatias congê-
nita no adulto, Próteses valvares 
e Dispositivos cardíacos implan-
tados, Doenças neurológicas 
crônicas, Doença renal crônica, 
Imunocomprometidos, Hemo-
globinopatias graves, Obesidade 
mórbida, Síndrome de down e 
Cirrose hepática.

No primeiro lote, Rio das Pe-
dras recebeu 170 doses da vaci-
na. De acordo com a Secretaria 
da Saúde, o Governo do Estado 
encaminha a remessa do imuni-
zante às terças-feiras sem aviso 
prévio da quantidade.

Coronavac liberada pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) decidiu 
nesta quinta-feira (20) autorizar 
a aplicação da vacina CoronaVac 
em crianças e adolescentes entre 
6 e 17 anos, incluindo um veto ao 
uso em pessoas com baixa imu-
nidade. A vacinação em crianças 
com 5 anos será exclusiva com o 
imunizante da Pfizer.

Com a liberação, o Governo do 
Estado espera aplicar a dose inicial 
contra o Covid-19 em todas as 4,3 
milhões de crianças de São Paulo 
no prazo de três semanas. As pri-
meiras aplicações infantis com a 
Coronavac começaram às 14h38 
desta quinta, na vacinação de Cae-
tano de Jesus Martins Moreira, de 
9 anos, e Camila Pastore, de 10, na 

escola estadual Brigadeiro Faria 
Lima, na zona oeste da capital.

O Governo do Estado atualizou 
o calendário de vacinação, com 
a imunização de crianças com 
comorbidades até o dia 10 de fe-
vereiro. Paralelamente, as Prefei-
turas também poderão imunizar 
outras 3,4 milhões de crianças por 
faixa etária. De 20 a 30 de janeiro 
será a vez das com idade entre 9 
a 11 anos. Entre 31 de janeiro e 
10 de fevereiro, a campanha vai 
priorizar aquelas de 5 a 8 anos. O 
calendário pode sofrer alterações 
a critério da Prefeitura confor-
me a evolução da vacinação. O 
Governo de São Paulo estima 
que todas as crianças paulistas 
recebam a primeira dose até a 
primeira quinzena de fevereiro.

Grupo Datas

Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades De 14 de janeiro até 10 de fevereiro

Crianças de 9 a 11 anos De 20 a 30 de janeiro

Crianças de 5 a 8 anos De 31 de janeiro a 10 de fevereiro

*Fonte: Governo do Estado de São Paulo.

Calendário de vacinação
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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.

Etec divulga resultado de matrícula 
da primeira chamada do Vestibulinho

- DOCUMENTAÇÃO ATÉ 24 DE JANEIRO -

F
oi disponibilizado nesta 
quinta-feira (20), no site 
www.vestibulinhoetec.

com.br o resultado das matrí-
culas deferidas e indeferidas da 
primeira lista de convocação do 
processo seletivo das Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) para 
o primeiro semestre de 2022.

Quem teve sua matrícula recu-
sada poderá entrar com recurso, 
entre 21 e 24 de janeiro, para 
correção da documentação. Du-
rante esse período, o candidato 
que perdeu o prazo inicial de 
matrícula também deve enviar 
os documentos relacionados 
abaixo. O resultado da análise 
será divulgado no dia 28.

Para se matricular, é neces-
sário fazer o upload legível 
dos documentos requisitados, 
obrigatoriamente nos formatos 
PDF, JPEG ou PNG. A Etec vai 
disponibilizar computador com 
acesso à internet a quem precisar 
de equipamento. O interessado 
deve entrar em contato com a 
unidade para agendar data e ho-
rário de atendimento. Para ir à 
escola, será obrigatório o uso de 
máscara e também respeitar as 
demais medidas de proteção do 

Protocolo Sanitário Institucional 
do Centro Paula Souza (CPS).

Caso as vagas não sejam 
preenchidas após a primeira 
chamada, outras listas poderão 
ser divulgadas nos sites da Etec 
ou classe descentralizada em que 
o candidato pretende estudar. 
Cabe ao interessado acompa-
nhar a convocação.

Documentos para matrícula

A matrícula dos convocados 
em todas as modalidades de-
penderá do upload legível dos 
seguintes documentos de iden-
tificação pessoal:
Documento de identificação 
(RG, RNE ou CNH dentro do 
prazo de validade);

CPF;
Foto recente de rosto, com 
fundo neutro.

O candidato que utilizar o Sis-
tema de Pontuação Acrescida, 
pelo item “escolaridade pública”, 
deverá enviar por upload a decla-
ração escolar ou histórico escolar 
contendo o detalhamento das 
séries cursadas e nome(s) da(s) 
escola(s).

Ao finalizar o envio dos docu-
mentos, o candidato deve clicar 
no botão de salvar e enviar para 
gerar o protocolo de matrícula. 
Quem não visualizar o protocolo 
de validação do envio dos arqui-
vos, deve repetir o processo até 
efetivar a matrícula e visualizar 
o número de protocolo.
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ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária
A Cooperativa Escola dos Alunos da ETEC Dr. José Coury convoca os 
seus 137 associados em condições de votar, para comparecerem a As-
sembleia Geral Ordinária, que se fará realizar de forma remota através 
da Plataforma Microsoft Teams, às 19h, do dia 15 de fevereiro de 2022, 
em primeira convocação, com 2/3 (dois terços) dos seus associados; em 
2ª convocação às 19h30 horas, com metade mais um dos seus associa-
dos, ou em terceira convocação às 20h com o mínimo de 10 associados, 
para tratar do seguinte:

1 - Eleição dos Membros do Conselho de Administração, membros do 
Conselho Fiscal;

2 - Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada 
do parecer do Conselho Fiscal, do exercício de 2021, compreendendo: 
a) relatório de gestão; b) Balanço; c) Demonstrativo das sobras apura-
das ou rateio das perdas;

3 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas dos exercí-
cios 2021.

4 - Quaisquer assuntos de interesse.

Rio das Pedras, 17 de janeiro de 2022

Anemezio Albertini
Diretor Presidente

- HÁ VAGAS -

Painco está com várias 
vagas abertas para 

cadastro de currículo

Vaga Requisito Contato
Açougueiro, balconista de 
açougue, repositor, operador de 
caixa e balconista de perecíveis

Entregar o currículo na recepção do 
Supermercado Defavari ou enviar para 
rh@defavarisupermercados.com.br

Torneiro mecânico Ensino Médio Completo, experiência na 
função, qualificação em mecânico de 
usinagem, conhecimento em desenhos 
técnicos, disponibilidade de horário

Encaminhar currículo com assunto da 
vaga para rh@linksteel.com.br

Auxiliar de RH Experiência em departamento pessoal Encaminhar currículo para 
comercial@piragelo.com.br

Ajudante de Produção, laminador Entregar currículo na Rua Joaquim 
Mendes Pereira, 15, Saltinho, ou enviar 
para contato@mrmetalurgica.com.br

Fiscal de prevenção de perdas Experiência na área Entregar currículo na Av.Trinta e Um 
de Março, 741, Piracicaba, ou enviar 
para talentos@atacadomaximo.com.
br com o assunto “Fiscal de Prevenção 
de Perdas”

Assessor jurídico Sólida experiência como advogado nas 
áreas contratual, cível e trabalhista

Entregar currículo na Rod. Rio Claro/ 
Piracicaba, km 26,3, Portaria B, ou enviar 
para recrutamento@dedini.com.br

Assistente de Obras e 
Manutenção

Formação técnica em edificações, 
pacote Office intermediário e AutoCAD

Cadastrar currículo no site www.
unimedpiracicaba.com.br ou enviar para 
recrutamento@unimedpiracicaba.com.br 
com a vaga de interesse no assunto

Ajudante de Logística Ensino médio completo, experiência 
em operação de ponte rolante e/ ou 
empilhadeira

Enviar currículo para 
www.hyundai-steel.com.br/vagas

Analista contábil administrativo Ensino superior completo, 3 anos de 
experiência no cargo

Encaminhar currículo para rogerio.
autogt@grupostefanini.com.br

Eletricista industrial Ensino médio completo, experiência na 
função, qualificação como eletricista de 
manutenção industrial, conhecimento 
em esquemas elétricos e eletrônicos, 
conhecimento em desenhos técnicos

Enviar currículo com vaga no assunto 
para rh@linksteel.com.br

Estágio em engenharia Cursando engenharia de produção, 
mecânica, elétrica, mecatrônica ou 
automação

Cadastrar currículo em 
www.painco.com.br/trabahe-conosco

Soldador Formação MIG MAG Cadastrar currículo em 
www.painco.com.br/trabahe-conosco

Engenheiro de Segurança 
do Trabalho

Ensino superior em Engenharia de 
Segurança do Trabalho, com vivência na 
área em indústria metalúrgica

Cadastrar currículo em 
www.painco.com.br/trabahe-conosco

Manutenção Cadastrar currículo em www.painco.
com.br/trabahe-conosco

Operador de Máquina de 
Usinagem CNC

Curso de mecânico de usinagem CNC 
ou experiência comprovada na função

Cadastrar currículo em 
www.painco.com.br/trabahe-conosco

Operador de empilhadeira CNH atualizada, experiência na função, 
curso de empilhadeira concluído

Cadastrar currículo em 
www.painco.com.br/trabahe-conosco

Ajudante de Produção Ensino fundamental completo Cadastrar currículo em 
www.painco.com.br/trabahe-conosco

A 
indústria metalúrgica 
Painco está com várias 
vagas de emprego aber-

tas para cadastro de currículo 
em seu site. Entre os cargos 
estão estágio de engenharia, 
soldador, engenheiro de segu-
rança do trabalho, operador de 
máquina de usinagem CNC, 
operador de empilhadeira e 
ajudante de produção.

A empresa Link Steel e a 
multinacional Hyundai tam-
bém estão com vagas abertas. 

O supermercado Defavari abriu 
oportunidades para açougueiro, 
balconista de açougue, reposi-
tor, operador de caixa e balco-
nista de perecíveis.

Este é um espaço de utili-
dade pública do jornal O Ver-
dadeiro. Caso as empresas 
tenham interesses de divul-
gar vagas podem entrar em 
contato com o Jornal O Ver-
dadeiro pelo e-mail redação@
overdadeiro.com.br ou pelo 
WhatsApp (19) 9.9825-0105.

http://www.hyundai-steel.com.br/vagas
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Nobre arte, o boxe está em festa
- PASSE DE LETRA -

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Esportiva Craque Nota 10, com sede na Rua Alcindo Balbo, 
nº 142, Bairro Bom Jardim, na cidade de Rio das Pedras/SP, CEP 13.398-
090, inscrita no CNPJ sob nº 36.416.686/0001-43, vem por meio deste 
Edital, convocar todos os associados a comparecerem à ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se realizará, em sua sede, no dia 15 de 
fevereiro de 2022, às 19h00 em primeira convocação, ou às 19h30, em 
segunda convocação, para o fim específico de:

VOTAÇÃO Do Encerramento das Atividades e DISSOLUÇÃO desta AS-
SOCIAÇÃO CRAQUE NOTA DEZ, nos termos do artigo 36 do Estatuto
 
O presente Edital é divulgado, fixado e publicado e acordo com os dita-
mes do artigo 16 do Estatuto. 
Rio das Pedras, 20 de Janeiro de 2022.

____________________________
ELSO FRANCISCO MACIEL – R.G. 26.615.116-4

CURSO 
ESPANHOL

Técnicas de redação

CURSO DE INGLÊS BÁSICOCURSO DE INGLÊS BÁSICO

Duração de 6 meses, com 2 horas por dia
Aulas de segunda e quinta-feira, 

à noite, no Sindicato
Turmas reduzidas (15 alunos)

(Iniciante)

Adesão no Sindicato
Para mais informações: 

99836.2418

Luiz Tarantini

O
lá alvinegros apostóli-
cos romanos, que pra-
zer imenso mais uma 

vez dividir este espaço com 
cada um de vocês, a sensação 
de poder expandir as opiniões 
e informações, e saber que a 
cada dia que passa mais pes-
soas estão nos acompanhando 
é muito gratificante e aumenta 
mais, nossa responsabilidade 
em gerar conteúdo com as-
suntos que realmente sejam 
de alto nível.

Já é de conhecimento de 
todos que nosso protagonis-
ta e de quem mais gostamos 
de trazer informações é do 
centenário e glorioso XV de 
Piracicaba, mas nosso projeto 
“Passe de Letra” é formado 
por vários especialistas, cada 
um com um tema do qual tem 
propriedade e conhecimen-
to para falar, e hoje tenho o 
prazer em trazer em primeira 
mão, a notícia que “Marlon 
Pedroso”, ex-pugilista, pro-
prietário da academia “Top 
Boxe”, filho do grande “Julio 
Pedroso” que foi um dos pio-
neiros do boxe Piracicabano 
e de nossa região, passa a ser 
mais um dos integrantes de 
nossa “bagunça organizada”.

Com o mestre “Marlon 
Pedroso”, as informações da 
nobre arte estão sempre em 
pauta toda semana no progra-
ma “Passe de Letra” pela Rádio 
Difusora AM 650, assim como 
aqui em nossa coluna. A qua-
lidade e dedicação do trabalho 
desenvolvido por Marlon e a 
academia Top Boxe, já é reco-
nhecido em nossa região, no 
estado, no Brasil todo e até 
mundialmente.

As pugilistas Piracicaba-
nas da academia de boxe TOP 
BOXE trouxeram nesta noite 
de quarta feira (19), um ouro 
com Juliana “Balboa” Morais 
na categoria até 64 kg, em de-
cisão unânime e uma prata 
com Fernandinha “tigresa” 
Dalceno em  decisão dividi-
da. As lutas do campeonato 

da FORJA DOS CAMPEÕES 
é chancelado pelo Conselho 
Nacional de Boxe (CNB) e fi-
liado ao Conselho Mundial 
de Boxe (WBC) e Federação 
Paulista de Boxe.  O proprie-
tário da academia TOP BOXE 
e treinador das duas pugilistas 
Marlon Pedroso, descobriu 
os talentos através do projeto 
social  “Inclusão através do 
boxe”. Marlon mantém ativo 
o legado de seu pai e mestre 
o saudoso Júlio Pedroso, pio-
neiro do boxe Piracicabano. 

Essas duas recentes con-
quistas é a mostra real do 
trabalho desenvolvido incan-
savelmente por Marlon Pedro-
so, que além de administrar 

com competência e seriedade 
a academia Top Boxe, ainda 
faz um trabalho “sensacional” 
com a “Associação de boxe 
Julio Pedroso” aonde além 
da inclusão social através do 
boxe, garimpa talentos como 
as duas pugilistas campeãs 
desta semana.

Parabéns ao treinador e téc-
nico Marlon Pedroso, as pugi-
listas Juliana “Balboa” Morais 
e Fernandinha “tigresa” Dal-
ceno, vocês foram as grandes 
vencedoras, mas quem ganha 
realmente é nosso projeto com 
essa parceria e o esporte mais 
carismático do mundo que é o 
Boxe, a nobre arte está muito 
bem representada por vocês.

Disk Entrega de Água: 
97401.1114 ou 99771.6926

Não fique sem água! 
Galão de 10 e 20 litros

SDSD
Bebidas



Áries 21/3 a 20/4 
A semana vai mexer com suas 
emoções e seu ego. Cuidado 

com excesso de autoritarismo. Mante-
nha-se calmo e equilibrado. Pode ser 
difícil ficar são. O melhor a fazer é não 
criar muita expectativa e lidar com as de-
mandas conforme elas surgirem.

Touro 21/4 a 20/5
Tome cuidado com rigidez 
ou teimosia para não perder 

o foco. Busque ver as coisas, ainda que 
sejam desafiadoras, como aprendizados, 
afinal essas experiências o ensinaram a 
ver o outro lado da moeda. Por fim, fique 
atento à língua afiada.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Seja consciente das suas esco-
lhas: não é momento de inven-

tar coisas novas, mas sim de se organizar e 
manter a disciplina. Seus rendimentos pre-
cisam estar sob controle, pois gastos extras 
podem fazer falta ao fim do mês. 

Câncer 21/6 a 22/7
A Lua Cheia em Câncer te 
coloca em destaque, portanto 

saiba usar bem sua popularidade e se 
abra para novas possibilidades, pois elas 
virão. Convites e novas oportunidades po-
dem chegar, então tome decisões com o 
coração e com a mente. 

Leão 23/7 a 22/8
A semana tende a ser caótica, 
então tome cuidado com a dis-

persão ou a procrastinação. Mas existem 
surpresas ou notícias inesperadas chegan-
do que podem te deixar animado, mexen-
do com a sua rotina. Abra espaço para o 
novo que está surgindo. Você pode fazer 
gastos extras ou exagerar na comilança.

Virgem 23/8 a 22/9
Seus planos podem fugir do 
esperado, portanto saber 

viver um dia de cada vez é importante, 
senão pode sentir uma estafa, porque a 
semana será uma loucura e novidades 
estão em curso. 

Libra 23/09 a 22/10 
A semana trará para você ale-
grias ou decepções; pode não 

haver muito meio-termo. A colheita aconte-
cerá nesta semana, prepare-se para ter uma 
semana agitada, de cobranças ou realizações 
com reconhecimento pelo seu esforço.

Escorpião 23/10 a 21/11
Notícias de familiares podem 
trazer um pouco de preocupa-

ção. A semana é positiva para viagens e 
passeios. Você pode começar a semana 
com muita energia, mas essa energia 
pode acabar diminuindo pouco a pouco, 
então tome cuidado com excessos.

Sagitário 22/11 a 21/12
A semana pode trazer à tona 
emoções intensas e algumas 

preocupações: tome cuidado com a raiva 
ou o excesso de querer controlar tudo e 
todos, porque pode se meter na vida das 
pessoas sem nem perceber.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Semana positiva para assi-
natura de contratos ou para 

conversas importantes para resolver pro-
blemas, sejam profissionais ou afetivos. 
É importante se responsabilizar por seus 
atos e evitar os dramas e atitudes infantis. 

Aquário 22/1 a 19/2
A semana traz força e vitali-
dade para resolver problemas 

cotidianos e domésticos. Saiba se manter 
organizado e tome cuidado com a difi-
culdade de definir as prioridades. Man-
tenha sua energia alta, cuide bem da sua 
alimentação e se movimente para man-
ter a forma e a saúde.

Peixes 20/2 a 20/3
A semana pode trazer uma 
energia de diversão, então 

vale a pena soltar um pouco os excessos 
de responsabilidades, buscando se co-
nectar com atividades novas que tragam 
mais bem-estar. Cuidar da saúde tam-
bém é importante para se recuperar do 
desgaste da semana passada.
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HORÓSCOPO
- GASTRONOMIA  -

Mac and Cheese

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!!!

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

Agora trabalhamos com a Agora trabalhamos com a 
linha Coral Imobiliária! linha Coral Imobiliária! 

email: 
francisco_martim@hotmail.com

19 99218.8629

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

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

R$R$  8484,00,00
Tintas a partir de

INGREDIENTES
• 300 gramas de macarrão “joelho”
• 2 xícaras (chá) de leite
• 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de margarina
• 1 unidade de alho picadinho
• 1 xícara (chá) de queijo ralado ou picado pode misturar 
diferentes tipos como gorgonzola, cheddar, parmesão.
• Noz-moscada a gosto
• 1 xícara de creme de ricota (opcional)
• Pimenta-do-reino branca e sal à gosto
• Parmesão para gratinar à gosto

MODO DE PREPARO:
Comece pré-aquecendo o forno com temperatura média 
enquanto você faz o macarrão.
Em uma panela coloque margarina e o alho. Vá mexendo 
até que comece a dourar.
Adicione aos poucos a farinha de trigo, mexa para se tornar 
uma pasta e depois vá pingando o leite até que colocar ele 
todo. Continue sem parar de mexer para que não grude.
Leve o macarrão para cozinhar e retire quando tiver al dente

Abaixe o fogo do creme, mas continue mexendo até que comece a 
borbulhar.
Junte o queijo ralado, o creme de ricota e continue mexendo por 
mais 5 minutos
Se o creme estiver muito grosso, coloque mais leite, mas vá acrescentando 
aos poucos para não ficar líquido demais.
Tempere o molho com noz, pimenta e sal
Coloque o molho em cima do macarrão escorrido e misture bem.
Cumpra a massa com queijo parmesão ralado e leve ao forno para grati-
nar. Retire e sirva ainda quente
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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 casa bairro São Cristóvão II, con-
tendo 3 dorm. 2 banheiros garagem para 
2 carros. Tratar: (19) 99814-0684

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

Terreno de 8x20m, com construção de 
R$ 70m² já em andamento. R$ 150 mil. 
99684-2425.

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

Alugo casa com 3 cômodos, direto 
com proprietário. 97125-6676

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

Aluga-se quartos para solteiro. (19) 
99890-4767.

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. 
99865-3284

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.

Alugo casa com 3 cômodos, direto com 
proprietário. 97125-6676.

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

19 97816.3539 
www.bemfitacademia.com.br

VERÃO
VAMOS
TREINAR?

CHEGANDO

Anuncie

99825.0105

VerdadeiroO
Seu noticiário semanal
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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

TELHAS GALVALUMETELHAS GALVALUME
Durabilidade nove vezes maior que a telha galvanizada comum! 
Resiste às altas e baixas temperaturas sem perder as suas 
propriedades mecânicas, evitando a corrosão.
Leveza, rapidez e muita durabilidade na sua obra!

BOTAM
Corte e Conformação de Metais

Telhas Metálicas19 99793.0628

- PROMOÇÃO -

Sorteio de Fim de Ano da 
Acirp será neste sábado (22)
D

evido ao aumento no nú-
mero de casos de gripe e 
de Covid-19 em Rio das 

Pedras, a Associação Comercial 
e Industrial de Rio das Pedras 
(Acirp) definiu o adiamento do 
tradicional sorteio de final de 
ano. O sorteio seria realizado de 
forma presencial, às 20 horas, do 
último sábado (15). Por medidas 
de segurança para evitar aglo-
meração, a diretoria da Acirp 
optou por realizar o sorteio de 
forma virtual na mesma data. 
Contudo, devido a problemas 
técnicos, o sorteio foi transferido 
para este sábado (22), a partir 
das 19 horas, com transmissão 
ao vivo pela página do Facebook 
@acirp.riodaspedras.

Serão sorteados mais de R$ 
30 mil em vale compras no co-
mercio local, com cinco roda-
das. Na primeira, os sorteios 
terão vales-compras de R$ 300, 

onde os ganhadores utilizarão 
os vales nas empresas em que 
forem sorteados. 20 vales-com-
pras no valor de R$ 500 serão 
sorteados na segunda rodada. 
Na sequência o sorteio terá mais 
cinco vales-compras de mil reais 
cada e, por fim, o grande prêmio 
no valor de R$ 5 mil.

Os vencedores receberão 
vouchers no valor de R$ 100 
até o valor correspondente do 
sorteio e poderão utilizá-los nas 
empresas participantes da Pro-
moção de Fim de Ano.

Participam da promoção as 
empresas Alinhacap Center, A 
Favorita, Dany Modas, Armazém 
São Benedito, Auto Posto Boa 
Vista, Academia Bem Fit, Beto 
Locações, Café Urso Branco, 
Calçados Santo André, Agro-
pecuária do Mathias, Comercial 
Riopedrense, Innovari, Super-
mercado Defavari, Drogaria 

Riopedrense, Bella Soffie Pada-
ria, Exclusiva, Açougue São Cris-
tóvão, Farmavip, Flauri, Impacto 
Modas, Império das Capas, Lo-
jão da Prudente, Lojas Nacional, 
Maça Verde, Ótica Matriz, Oficia 
Camilo, Panificadora Fernando e 
Fernanda, Meire, Óptica Riope-
drense, Poli Tintas, Restaurante 
O Saboroso, Querido Calçados, 
Posto Irmãos Degaspari, RS Tin-
tas, Supermercado das Bebidas, 
Roché, Sorveteria Central, Dia, 
Telécio, Zú Modas e Supermer-
cado Dois Irmãos.

“Em respeito aos consumi-
dores e lojistas, principalmente 
para preservar a saúde de todos 
de modo a evitar aglomerações, 
faremos o sorteio online, em 
nossa página do Facebook. 
Esperamos contar com a par-
ticipação e interação de todos”, 
ressaltou Irineu Casella, presi-
dente da Acirp.


