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Prazo para limpeza de reservatório 
termina com obra inacabada

- BOM JESUS -

Rua Osório Martins, nº 602, Bom Jesus, Rio das Pedras
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A
s polêmicas obras de 
limpeza na margem do 
reservatório de água 

bruta do bairro Bom Jesus 
tiveram seu prazo de execução 
encerrado nesta quinta-feira 
(27), de acordo com a autori-
zação da Cetesb emitida no dia 
27 de julho de 2021. O prazo 
era de 90 dias, prorrogáveis 
por mais três meses.

Durante esses seis meses, 
vários caminhões de terra fo-
ram tirados aumentando em 

cerca de 4 metros a largura do 
reservatório, mas aterrando 
parte da área onde há terre-
nos particulares. A movimen-
tação de terra gerou questio-
namento da população e de 
vereadores, que convocaram 
representantes do Executivo 
para prestar esclarecimen-
tos. Denuncias foram feitas, 
vistorias feitas pela Cetesb e 
Polícia Ambiental por deter-
minação do Ministério Públi-
co foram realizadas.

Nas últimas semanas as obras foram interrompidas sem qualquer esclarecimento a respeito
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Rio das Pedras

Prazo para limpeza de reservatório 
termina com obra inacabada

- BOM JESUS -

A novela do reservatório 
de água continua

- EDITORIAL -

A limpeza do reservató-
rio de água bruta do Bom 
Jesus segue com contor-
nos de novela mexicana, 
daquelas bem dramáticas 
e que o final feliz está lon-
ge de chegar. Em 27 de 
julho de 2021, o municí-
pio recebeu autorização 
para realizar a limpeza 
das margens do tanque, 
com prazo de 90 dias para 
execução.

O trabalho começou 
com a retirada de árvores, 
que iniciou a polêmica. De-
pois vieram caminhões e 
mais caminhões revirando 
a terra, tirando de um lado 
(onde havia água) e colo-
cando em outro (onde, em 
tese, não haveria água). 
Uma área de terrenos 
particulares, que até en-
tão não se tinha notícias, 
surgiu como um navio 
naufragado que emerge 
com a baixa das marés.

Questionamentos vie-
ram, população fez ví-
deos, reclamou, procurou 
a imprensa. Vereadores 
fizeram convocações em 
busca de esclarecimen-

tos, muito se perguntou e 
pouco se respondeu.

O cenário permaneceu 
nebuloso, a obra pública 
sequer tinha projeto. A 
obra particular não tinha 
alvará da Prefeitura para 
ser realizada. O prazo se 
extinguiu, foi renovado 
por mais 90 dias e, em boa 
parte desse período, ficou 
parada. O mato cresceu, 
parte da terra baldeada foi 
carregada de volta para o 
tanque com as chuvas e 
um corte no terreno sur-
giu para impedir o movi-
mento de caminhões. A 
obra parou e o segundo 
prazo venceu.

A Prefeitura promete 
novos capítulos para en-
cerrar celeuma, com mais 
obras a entrega de um re-
servatório com capacida-
de para armazenar 150% 
do volume de água inicial. 
Enquanto isso, a popu-
lação continua a mercê 
de um racionamento de 
36 horas sem uma gota 
d’água – em alguns pontos 
o tempo sem água é ainda 
maior.

Nas últimas semanas as obras foram interrompidas 
sem qualquer esclarecimento a respeito

A
s polêmicas obras de 
limpeza na margem do 
reservatório de água 

bruta do bairro Bom Jesus 
tiveram seu prazo de execução 
encerrado nesta quinta-feira 
(27), de acordo com a autorização 
da Cetesb emitida no dia 27 de 
julho de 2021. O prazo era de 
90 dias, prorrogáveis por mais 
três meses.

Durante esses seis meses, 
vários caminhões de terra 
foram tirados aumentando em 
cerca de 4 metros a largura do 
reservatório, mas aterrando 
parte da área onde há terrenos 
particulares. A movimentação 
de terra gerou questionamento 
da população e de vereadores, 
que convocaram representantes 
do Executivo para prestar 
esclarecimentos. Denuncias 
foram feitas, vistorias feitas pela 
Cetesb e Polícia Ambiental por 
determinação do Ministério 
Público foram realizadas.

Nas últimas semanas as 
obras foram interrompidas 
sem qualquer esclarecimento 
a respeito. Questionada pelo 
jornal O Verdadeiro sobre o 
motivo da paralisação das obras, 
a Administração Municipal não 
respondeu. “Apesar do prazo da 
obra terminar hoje (quinta), o 
município pode pedir alterações 
e seguir com a obra. Foi feito o 
aprofundamento e limpeza da 
margem ao lado da Avenida José 
Augusto da Fonseca. A mesma 
obra do lado oposto não será 
feita agora na sequência, mas 
está nos planos da Prefeitura. 
Ainda faltam ser feitas algumas 
obras de reforço na barragem 
e no ladrão” (SIC), diz o 
Executivo em nota. Contudo, 
não foi informado quais são as 
obras que ainda restam para a 
conclusão e nem o prazo.

Enquanto as obras estão 
paradas, a temporada de 
chuvas teve início e boa parte 
da água pluvial que desce 
pela Avenida José Augusto 

da Fonseca se perde por falta 
do devido escoamento para 
o reservatório. Além disso, 
o aterramento mostra sinais 
de que está cedendo, com a 
possibilidade da terra voltar 
para o leito do tanque.

Terrenos
Borsato - lote plano, R$ 17 mil de entrada e R$ 655 mensais.
Bom Jardim - meio lote, ótima localização. R$ 85 mil.
Jorge Coury - ótimo local. R$ 145 mil.
Santa Maria - 286m². R$ 138 mil.
Jardim Boa Vista, na entrada da cidade - R$ 14.250,00 de entrada e o restante em 120 vezes
Santa Maria III - Na avenida, 300m². R$ 130 mil.
São Cristóvão - 3 lotes juntos, casa grande com piscina e outra casa menor. R$ 700 mil.
Casas
Centro - 3 quartos, sala, cozinha, wc, quintal. R$ 530 mil.
Bom Jesus - 3 quartos, sala, cozinha, suíte, wc, abrigo, lote grande. R$ 330 mil.
Condomínio Santa Maria - Bela casa com 3 quartos, suíte com banheira, sala, cozinha, 
lavanderia, ar condicionado, piscina, área gourmet, armários. R$ 1,6 milhão.
Bom Jardim - Sala, cozinha, abrigo, 2 quartos, churrasqueira, edícula, bonita casa. 
R$ 250 mil, financia.
Apartamento
Edifício Miori - Garagem, sala, cozinha, 3 quartos, wc, suíte. R$ 550 mil

Comprar ou Vender
Faça bons negócios

CRECI 036743-J

Rua Lacerda Franco, 199
Centro, Rio das Pedras

Garanta já seu lote no Boa Vista, na entrada da cidade

Além disso, o racionamento 
de água segue com a suspensão 
por 36 horas e distribuição de 
água por 12 horas, alternando 
madrugada com e outra sem 
água nas casas de Rio das 
Pedras.
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Aulas da rede municipal retornam na terça-feira (1)
- EDUCAÇÃO -

- COM ATRASO -

O
s quase 4.900 estudan-
tes da Rede Municipal 
de Ensino retornam as 

aulas na próxima terça-feira, 
dia 1º de fevereiro. Apesar do 
aumento no número de casos 
positivos de Covid-19, as aulas 
serão presenciais, seguindo as 
orientações de prevenção do 
Ministério da Saúde, com o uso 
de máscara e álcool em gel. Os 
estudantes estão distribuídos em 
19 escolas e creches.

Para o retorno das atividades, 
a Secretaria da Educação provi-
denciou a dedetização de todas 
as unidades escolares e a limpeza 
das caixas d’água. “Como preci-
samos esvaziar as caixas d’água 
para realizar a limpeza, estamos 
aproveitando para lavar as esco-
las. Neste sábado o trabalho será 
feito nas creches municipais”, 
explicou Daniel Gonçalves, se-
cretário da Educação.

Em virtude do racionamento, 
outra providência tomada será 

a instalação reservatórios de 50 
mil litros em cada unidade es-
colar. “Já fizemos a solicitação e 
a instalação irá ocorrer ao longe 
deste ano. Nosso objetivo é su-
prir as escolas durante o período 
sem abastecimento de água. No 
ano passado, algumas escolas e 
creches tiveram que solicitar o 
auxílio da carretinha para não 
deixar que faltasse água para 
atender as nossas crianças”, ex-
plicou Gonçalves.

Já os professores passaram 
por cursos de formação conti-
nuada. Na segunda-feira (24) a 
programação foi voltada para os 
diretores. No Salão da Ilha do 
Clube de Campo, no dia seguin-
te, os professores participaram 
da palestra “A escola que eu 
tenho e a escola que eu dese-
jo”. Na quarta-feira (26), quatro 
palestras ocorreram de forma 
simultânea, com os professores 
escolhendo a que mais se enqua-
drava em sua realidade.

Oito meses após aprovação 
pela Câmara de Vereadores, a 
Prefeitura irá fornecer o “Cartão 
Material Escolar” para 4.284 es-
tudantes da Rede Municipal de 
Ensino. Os pais e responsáveis 
do alunos da pré-escola e do En-
sino Fundamental entre o 6º e 9º 
ano receberão o valor de R$ 70, 
enquanto que os estudantes do 1º 
ao 5º ano receberão R$ 110.

Contudo, mesmo com o projeto 
de lei tendo sido aprovado em 
junho de 2021, o cartão não será 
fornecido antes do início do ano 
letivo. A Secretaria da Educação 
garante a entrega ainda em feve-
reiro, junto com um kit composto 
por duas camisetas, duas másca-
ras e um frasco de álcool em gel 
para ser abastecido pelos pais.

O auxílio será transferido aos 
responsáveis por meio de cartão 
magnético, munido de senha de 
acesso de uso pessoal e intrans-
ferível. O uso do recurso deve ser 
exclusivamente para uso pessoal, 
restrito ao processo didático pe-
dagógico e tem por finalidade o 
atendimento das necessidades 

individuais do educando durante 
a aprendizagem. Cada diretor ou 
responsável pela unidade escolar 
será responsável pela verificação 
do bom uso do material escolar 
básico a fim de evitar o desvio de 
recursos.

Constatada fraude na utilização 
do “Cartão Material Escolar”, pe-
los pais ou responsáveis legais dos 
estudantes, esses estarão sujeitos 
a sanções administrativas, cíveis e 
criminais aplicáveis ao caso.

Os estabelecimentos comer-
ciais credenciados para recebi-
mento por meio do cartão irão 
apresentar, além da respectiva 
nota ou cupom fiscal, termo de 
recebimento do material firma-
do pelo pai ou responsável do 
aluno, em que conste, além da 
relação minuciosa do material, 
os dados do aluno beneficiado e 
de seu responsável, tendo como 
validade de utilização do cartão o 
período letivo.

Alunos receberão cartão para compra 
de material escolar

Apesar do aumento no número de casos positivos de Covid-19, as aulas serão presenciais, 
seguindo as orientações de prevenção do Ministério da Saúde
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Rua João Baptista de Aguiar, 447 - Rio das Pedras

Crianças de 5 a 11 anos serão vacinadas no sábado (29)
- COVID-19 -

A 
Secretaria da Saúde de 
Rio das Pedras inicia-
rá, neste sábado (29), a 

vacinação de crianças entre 5 
e 11 anos, sem comorbidades, 
contra a Covid-19. No dia 21 
(sexta-feira), ocorreu a vaci-
nação para crianças com co-
morbidades, mas apenas dez 
foram imunizadas. Diante da 
baixa procura, a Pasta optou 
por ampliar o público alvo.

A vacinação ocorrerá na UBS 
Dr. Matheus Gabriel Bonassa 

(São Cristóvão), das 8h às 16h. 
Durante o dia haverá distribui-
ção de algodão doce e gulosei-
mas para aliviar a tensão entre 
os pequenos. Os responsáveis 
deverão apresentar certidão de 
nascimento, comprovante de 
residência ou cartão de con-
sulta, CPF e cartão SUS. No 
mesmo dia, adolescentes que 
ainda não tomaram a primeira 
dose ou com a segunda dose 
atrasada poderão se imunizar. 

De acordo com o secretário 

Joaldo Gonçalves de Oliveira, 
os profissionais da saúde fo-
ram treinados para evitar erros 
de dosagem, em especial pela 
diferença que há nas especifi-
cações para adultos e crianças. 
As crianças que receberam as 
vacinas ficarão em observação 
na unidade de saúde por 20 mi-
nutos para o caso de reação ao 
medicamento. Para isso, haverá 
uma tenda com cadeiras para 
a espera.

Em caso de reação à vacina 
após esse período, a orienta-
ção da Saúde é que o Pronto 
Socorro seja procurado ou que 
seja feita agendamento de con-
sulta junto a UBS Dr. Matheus 
Gabriel Bonassa. Para dúvidas, 
os responsáveis podem entrar 
em contato pelo WhatsApp (11) 
93389-6652.

Estarão disponíveis doses da 
Pfizer e CoronaVac. A estimati-
va do Departamento Regional 
da Saúde (DRS-X Piracicaba), o 
público alvo são 2.700 crianças 
com idade entre 5 e 11 anos.

Teste apenas para casos 
graves – Outra determinação 
divulgada pela Secretaria de 
Saúde de Rio das Pedras é que 
testes de detecção da Covid-19 
sejam feitas apenas em pacien-
tes com sintomas graves. A 
orientação se deve pela falta 
de insumos para realização dos 
testes disponíveis no mercado. 
Além disso, os preços têm sido 
inflacionados pelas empresas 
farmacêuticas, prejudicando 
a compra pelo Poder Público.
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Vaga Requisito Contato

Programador de CNC 6 meses de experiência, vaga masculina, ensino 
médio cursando, curso técnico na área

Entregar o currículo no PAT 
(Posto de Atendimento ao 

Trabalhador), junto à Prefeitura 
de Rio das Pedras, das 8 às 16h.

Entregar o currículo no PAT 
(Posto de Atendimento ao 

Trabalhador), junto à Prefeitura 
de Rio das Pedras, das 8 às 16h.

Entregar o currículo no PAT 
(Posto de Atendimento ao 

Trabalhador), junto à Prefeitura 
de Rio das Pedras, das 8 às 16h.

Operador de torno CNC

Torneiro mecânico

Mororista

6 meses de experiência, vaga masculina, 
ensino médio cursando, curso na área

6 meses de experiência, vaga masculina, ensino médio cursando

Ensino médio completo, CNH categoria D, cursos de 
extensão na área, desejável experiência na função

Cadastro em 
www.vagas.com.br/v2327949.

Enviar currículo para 
rh@manetoni.com.br.

Enviar currículo para 
rh@domboscopira.com.br com 

a vaga de interesse no assunto.

Enviar currículo para 
rh@manetoni.com.br.

Enviar currículo com vaga no assunto 
para vagas@redrasfer.com.br.

Enviar currículo para rh@hebrasil.com 
com assunto “Analista administrativo”.

Líder de logística Nível superior completo, Excel intermediário

Professor de artes e de língua 
portuguesa, técnico de 
enfermagem e porteiro

Assistente de Pós-Venda Ensino superior completo ou cursando, conhecimento em Excel

Ensino superior completo em administração, engenharia ou 
relacionados, conhecimento no Pacote Office, inglês avançado, 

possuir CNH e conhecimento em sistema de ar condicionado (HVAC)

Técnico de segurança do trabalho

Analista administrativo júnior

Produção

Caldeireiro e Soldador

Enviar currículo para 
recrutamento@tectextil.com.br.

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

Entregar currículo na Rua Dr. Moraes 
Barros, 493, Centro, Rio das Pedras.

Experiência na função

Açougueiro, auxiliar de 
açougue e repositor

- HÁ VAGAS -

Hospital Regional de Piracicaba tem 
22 vagas abertas em diversas áreas

O Hospital Regional de Pira-
cicaba está com processo 
seletivo aberto para 22 va-

gas em diferentes áreas. Para mé-
dicos ecocardiografista, cardiolo-
gista, ortopedista e endoscopista, 
as inscrições devem ser feitas até 
o dia 30 de janeiro pelo site da 
Fundação da Área de Saúde de 
Campinas (Fascamp).

Também os interessados nas 
vagas para auxiliar de enfer-

magem, técnico de radiologia 
para ressonância magnética, 
fonoaudiólogo, enfermeiro para 
UTI, enfermeiro trainee, fisio-
terapeuta traumato-ortopedia, 
enfermeiro assistencial e fisio-
terapeuta devem se inscrever 
no site da Fascamp até o dia 1º 
de fevereiro. Até a mesma data, 
profissionais técnico em eletrô-
nica, motorista, pintor, pedreiro, 
eletricista, mecânico de refri-

geração e climatização e oficial 
de manutenção civil devem en-
tregar os documentos descri-
tos nos editais publicados pela 
Fascamp em dias úteis, das 9h 
às 11h30 e das 14h30 às 16h, na 
área de Recursos Humanos do 
Hospital Regional, que fica na 
Av. Antônio Elias, n. 1.000, Gar-
ças, em Piracicaba.

Com prazo de inscrição até 
o dia 9 de fevereiro, estão dis-

poníveis as vagas de técnico 
de enfermagem e técnico em 
radiologia pelo site e de auxiliar 
de limpeza com a documenta-
ção entregue no hospital. Os 
interessados devem ler os edi-
tais de cada vaga e conferir as 
exigências para cada processo 
seletivo. A taxa de inscrição va-
ria de R$ 20 a R$ 66, também de 
acordo com a vaga.

Além do processo seletivo, 

outras vagas estão disponíveis 
para Rio das Pedras e região. 
Este é um espaço de utilidade 
pública do jornal O Verdadeiro. 
Caso as empresas tenham inte-
resses de divulgar vagas podem 
entrar em contato com o Jornal 
O Verdadeiro pelo e-mail re-
dação@overdadeiro.com.br ou 
pelo WhatsApp (19) 9.9825-0105.

Vagas de emprego para Rio 
das Pedras e região:



Áries 21/3 a 20/4 
A maior aventura que você 
viverá hoje é o desbrava-

mento dos universos que habitam 
a sua intimidade. Na imensidão do 
espírito se revelarão questões va-
liosas para sua evolução. Viaje para 
dentro de si.

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  -

Sucos detox 
(desintoxicantes)

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105

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, 426, Centro, Rio das Pedras

Faça seu orçamento 
pelo        99973.0345

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

@politintas1       @tintaspoli

MASSA MASSA 
CORRIDA CORRIDA 

LUKSCOLOR!LUKSCOLOR!

Aceitamos o cartão 
008Cards da Prefeitura

R$ 60,00
até 12 x nos cartões

SUCO DETOX 1
1 folha de couve
Suco de 1/2 limão
1 pedaço pequeno de pepino japonês
1 maçã vermelha picada
3/4 de xícara (chá) de água de coco

SUCO DETOX 2
1 folha de couve
1 rodela média de abacaxi 
4 folhas de hortelã
1/2 xícara (chá) de água

SUCO DETOX 3
1 folha de couve
3 colheres (sopa) de polpa de mara-
cujá
1/2 cenoura picada
3/4 de xícara (chá) de água

MODO DE PREPARO
Escolha um dos sucos e bata os ingre-
dientes no liquidificador por aproxima-
damente 2 minutos. Sirva em seguida.
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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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- COVID-19 -

Vanessa Botam promove 
live com médico pediatra 
sobre vacinação infantil

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

(19) 99646-1602

ou em até 10x no cartão sem juros
Temos convênio Barracred

Volta às Volta às 
AulasAulas

Todo material Escolar com

10% de desconto à vista

@picnic.lojario

A Loja Pic Nic está de volta com as 
melhores opções da moda bebê e 

infanto-juvenil, inclusive acessórios 
que são tendência e com muito estilo 

para você se apaixonar!

Nosso novo endereço é 
Rua Prudente de Moraes, 254 

Centro - Rio das Pedras

99559-4270

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

CURSO DE ESPANHOL E 
TÉCNICAS DE REDAÇÃO

Aulas de segunda ou quinta-feira, 
2 horas por semana

Adesão pelo: 
   99836.2418

ou pelo e-mail 
sindicatordpserv@gmail.com

A
s dúvidas a cerca da segu-
rança da vacinação contra 
o Covid-19 em crianças 

com idade a partir dos 5 anos 
estão cada vez maiores. Para 
auxiliar na busca por respostas, 
a vereadora Vanessa Botam irá 
promover uma live em seu canal 
do YouTube junto com o médico 
pediatra Dr. Thiago Lourenço 
Schioba, especialista em UTI 
Pediátrica e UTI Neonatal, nesta 
sexta-feira (28), às 17 horas.

“Tenho duas filhas com ida-
de de 6 e 9 anos. As dúvidas são 
naturais e muitas mães têm me 
procurado para compartilhar 
as preocupações. A melhor 
forma de buscar orientação é 
com profissional capacitado e 
que esteja atuando na linha de 
frente desta pandemia. O Dr. 
Thiago trará muitos esclareci-
mentos que irá ajudar aos res-
ponsáveis de crianças”, desta-
cou Vanessa Botam.

VerdadeiroO Anuncie 99825.0105 overdadeiro.com.brSiga

SIGA-NOS NO

@jornaloverdadeiroVerdadeiroO
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