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Chuva destrói 
estrada rural e 

provoca acidente

- SANTA ISABEL -

Rua Osório Martins, nº 602, Bom Jesus, Rio das Pedras

TUDO PARA SUA REFORMA OU CONSTRUÇÃO!TUDO PARA SUA REFORMA OU CONSTRUÇÃO!
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(19) 3493-2287

Parcelamos seu IPVA 2022 
em até 18x iguais

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

A Rua 4 do bairro 
rural Santa Isabel, 
de Rio das Pedras 

(próximo ao bairro Tupi, em 
Piracicaba), desmoronou 
nesta semana por conta do 
grande volume de chuvas. 
A cratera aberta provocou 
um acidente, com um veí-
culo com placa de Ameri-
cana caindo no buraco. “De 
novo, mais um carro caiu 
na estrada do Santa Isa-
bel, na Rua 4. E aí prefeito 

de Rio das Pedras, o que 
o senhor me diz? Não faz 
nem um ano que caiu um 
carro aqui na mesma es-
trada. De tanta reclamação 
feita na Prefeitura e nada 
resolveu. Vieram depois de 
uns seis meses que caiu um 
carro aqui, arrumaram de 
qualquer jeito o buraco. 
Vocês só querem dinheiro 
do povo e na época de elei-
ção querem voto. E agora? 
O que o senhor fala disso 

senhor prefeito. Novamen-
te caiu um carro. O rapaz 
foi em estado grave para o 
hospital. Vai esperar mais 
gente cair, esperar morrer 
alguém? Quando for um 
parente do senhor que cair 
aqui, o senhor vai arrumar”, 
disse Ivana Moraes, dona 
de uma chácara no bairro, 
que estava passando de 
carro logo atrás do veículo 
que caiu na cratera e gra-
vou a situação.

A cratera aberta provocou um acidente com um veículo
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Rio das Pedras

11 meses após anúncio, Prefeitura 
inicia extensão da iluminação pública

- LED -

Táticas do exército romano 
na política atual

- EDITORIAL -

O exército romano ficou 
conhecido historicamente 
por suas estratégias inova-
doras e vencedoras de ba-
talhas. Sua maior arma era 
a quantidade de integrantes 
e as táticas aplicadas. A uni-
dade militar era muito bem 
distribuída, adaptável para 
cada situação de combate.

Uma das técnicas mais 
conhecidas e eficazes é o 
testudo, onde os soldados 
usavam seus escudos para 
formar uma concha seme-
lhante a uma tartaruga, que 
agia como uma proteção 
contra os ataques que che-
gavam. Essa técnica era uma 
estratégia defensiva única, 
e seus grandes escudos ro-
manos permitiram que eles 
formulassem uma parede de 
madeira de 360   graus contra 
seus oponentes.

Séculos depois das bata-
lhas romanas, é possível ver 
essas táticas ser usada na po-
lítica. Os soldados, ou aliados 
políticos, usam a formação 
testudo para proteger seus 
líderes – presidente, gover-
nador e prefeito, na maioria 
dos casos. Levantam seus 
escudos e criam um casco 
para se blindar de ataques 
que possam surgir.

Porém, ao contrário dos 
soldados que também pre-
cisavam lutar por suas vi-
das, esses aliados brigam 
em geral por benefícios 
próprios ou salários. A 
insatisfação com recursos 
recebidos pode fazer al-
guns soltarem seus escudos 
e abandonar o campo de 
batalha. Alguns até mesmo 
empunham armas adver-
sárias para ataca quem até 
então estavam defendendo.

Com isso, os poucos alia-
dos que restam precisam se 
esforçar ainda mais na defe-
sa dos líderes. Os últimos a 
permanecer ao lado de seus 
comandantes na política são 
aqueles de primeiro esca-
lão: secretários, diretores e 
assessores diretos. Os ve-
readores aliados também 
costumam apanhar e muito.

Muitas vezes os defenso-
res recebem os golpes mais 
fortes apenas por estarem 
ao lado de seus líderes. En-
quanto isso, o líder – que 
por alguns também pode 
ser chamado de Imperador 
– segue protegido em seu 
casulo de escudos. Algo pode 
até respingar nele, mas nor-
malmente é apenas o sangue 
daqueles que o protegem.

A 
Prefeitura de Rio das 
Pedras anunciou a 
extensão da iluminação 

pública em cinco vias da cidade, 
com a instalação de 58 novos 
pontos de luz, em março de 
2021. Na ocasião foram trocadas 
348 lâmpadas convencionais 
por LED. Contudo, o início 
da ampliação da rede ocorreu 
apenas nesta semana, 11 meses 
depois.

Em nota, a Prefeitura informou 
que a Secretaria de Obras recebeu 
39 postes que serão instalados 
na Avenida Darwin do Amaral 
Viegas, entre as ruas Rotary Club 
e Gerônimo Guilherme Peroza, 
no bairro São Cristóvão, e na 
rua São Vicente de Paulo entre 
as ruas Francisco Civolani e 
Antônio Roberto Roncato (Luiz 
Massud Coury). Também está 
programada a ampliação na 
Rua Aristeu Macedo, entre as 
ruas Sebastião Evangelista e 
Wilson Cipriani (Bom Jardim) e 
Avenida Davi Miori, entre as ruas 
Diogenes M. Froner e Gerônimo 
G. Peroza (Codespaulo).

Embora o início da troca de 
iluminação e anúncio da extensão 
da rede pública tenha sido feita 
em março, apenas no dia 17 de 
abril a empresa responsável pelo 
serviço, Legacy Tech, protocolou 
junto à Companhia Paulista de 
Força e Luz (CPFL) o projeto de 
extensão. Indeferido por parecer 
técnico da CPFL no dia 28 de abril 
e, no dia seguinte, a Prefeitura 
apresentou os documentos 
exigidos pela concessionária.

Em junho foi apresentado 
modificações ao projeto inicial 
e, em agosto, a CPFL encaminhou 
orçamento de obras para a 
Prefeitura, que informou que 
não iria realizar o trabalho com 
a distribuidora e sim com uma 
prestadora de serviços contratada 
por licitação. Em setembro a 
empresa Legacy protocolou apelo 
junto a CPFL para a liberação 
da obra que teve início nesta 
semana.

“Este sistema que já foi 
implantado em vários pontos 
da cidade. Tudo para trazer mais 
conforto, segurança e qualidade 

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.

de vida para a população, com 
economia de energia para 
a Prefeitura”, diz a nota do 
Executivo.
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Chuva destrói estrada rural e moradores ficam ilhados
- SANTA ISABEL -

A Rua 4 do bairro rural 
Santa Isabel, de Rio das 
Pedras (próximo ao bairro 

Tupi, em Piracicaba), desmoronou 
nesta semana por conta do 
grande volume de chuvas. A água 
pluvial, que passa por manilhas 
instaladas embaixo da via, fez com 
que a terra deslizasse, destruindo 
mais da metade da rua.

A cratera aberta provocou um 
acidente, com um veículo com 
placa de Americana caindo no 
buraco. “De novo, mais um carro 
caiu na estrada do Santa Isabel, 
na Rua 4. E aí prefeito de Rio das 
Pedras, o que o senhor me diz? 
Não faz nem um ano que caiu um 
carro aqui na mesma estrada. De 
tanta reclamação feita na Prefeitura 
e nada resolveu. Vieram depois de 
uns seis meses que caiu um carro 
aqui, arrumaram de qualquer jeito 
o buraco. Vocês só querem dinheiro 
do povo e na época de eleição 
querem voto. E agora? O que o 
senhor fala disso senhor prefeito. 
Novamente caiu um carro. O rapaz 
foi em estado grave para o hospital. 
Vai esperar mais gente cair, esperar 
morrer alguém? Quando for um 
parente do senhor que cair aqui, 
o senhor vai arrumar”, disse Ivana 
Moraes, dona de uma chácara no 
bairro, que estava passando de 
carro logo atrás do veículo que 
caiu na cratera e gravou a situação.

Moradores relatam que não 
há possibilidade de passar com 
veículos, apenas á pé. “O serviço 
(de instalação de manilhas) não foi 
feito direito, só foi gasto dinheiro 
dos impostos que pagamos. 
Toda vez que chove é isso. Eles 
(Prefeitura) vêm para arrumar, 
gastam o dinheiro do povo, porque 
eles não convivem aqui no Santa 
Isabel. Hoje (terça-feira, 1º) vai 
começar as aulas e as crianças 
não vão poder ir na aula porque o 
ônibus não passa”, afirmou Ivana 
Moraes em outro vídeo.

Um casal que mora em uma 
das chácaras do bairro teve que 
enfrentar a estrada a pé para 
comprar mantimentos e alimento 
para os animais. “Trazer na mão 
nem que seja dois quilos de 
arroz, dois quilos de ração para 
os bichinhos e não passar fome 
até ver como vai ficar isso”, disse 
a mulher.

Você viu a Mel?
Essa gatinha de pelos brancos e manchas pretas 

atende pelo nome de Mel e sumiu da ria Maria Borth 
Rosinelli, no bairro Bom Retiro.

Se a encontrou, entre 
em contato com 
a Larissa pelo 
99636-1900. 

Paga-se recompensa.

Disk Entrega de Água: 
97401.1114 ou 99771.6926

Não fique sem água! 
Galão de 10 e 20 litros

SDSD
Bebidas

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

19 97816.3539 
www.bemfitacademia.com.br

VERÃO
VAMOS
TREINAR?

CHEGANDO

���������������
Kumon Rio das Pedras

Rua João Baptista de Aguiar, 447 - Rio das Pedras

Outro morador relatou a 
dificuldade para trabalhar. 
“Atrapalha porque a gente não 
pode carregar as ferramentas, 
tem que ir a pé para o serviço e 
carregar as ferramentas na mão. 
A gente está isolado, não tem 
como passar”.

Ivana Moraes, que foi ao bairro 
fazer manutenção em sua chácara, 
disse estar sem acesso para voltar 
para casa. “A Prefeitura veio hoje 
de manhã (quinta-feira, 3) com 
um trator, mas não conseguiu 
realizar o serviço. Disse que 
contratou uma máquina maior, 
mas até agora não veio. Para nos 
dar condições de passar, falaram 
que iria colocar cascalho entre as 
ruas 8 e 9, mas isso também não foi 
feito até agora”, afirmou às 16h23.
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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

O VERÃO ESTÁ 
CHEGANDO, NÃO 
PASSE CALOR!

19 99673.1200

99794.3696 - Bruno

ANUNCIE SEU IMÓVEL CONOSCO

corretorimobiliário.mazziniCORRETOR IMOBILIÁRIO
CRECI 211565-F

üRua Romano Coury, 565, com 2 vagas, sala, cozinha americana imobiliada, 1 banheiro, 3 quartos, quintal 
com área coberta.

üRua Rafael Vitor Poncio, 375, São Cristóvão II, com 2 vagas, 2 quartos,1suite, sala, cozinha, lavanderia, 
amplo quintal para ampliação.

üRua Antônio Arzola Sobrinho, 65, São Cristovão, 2 vagas,3 quartos,3 banheiros, sala de jantar, sala de tv, 
cozinha, lavanderia, quintal

üRua Jose Mazine, 20, Vila Kennedy, com 2 vagas, 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, quintal.

üRua Antônio Arzola Sobrinho, 840, São Cristóvão, sala, 3 quartos,1 suite, 3 banheiros, Armários 
embutidos, 2 Cozinha, amplo quintal com jardim, 4 vagas

üRua Professor Dr. Raul Coury, 2 vagas, 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros, sala, cozinha, lavanderia, ampla 
área verde ao fundo.

üRua Vitorio Antonio Covolan, 65, Santa Maria, 6 vagas,3 quartos, 1 suite, 3 banheiros, sala, cozinha, sala 
de jantar, lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, 2 portão eletrônico (casa com desconto)

üRua Josephina Penati Henrique, Jardim S.Pedro, 2 quartos, Sala, cozinha, lavanderia, quintal, 2 
banheiros,1 suíte, área gourmet, 2 vagas. Armários e guarda-roupa embutidos.

üRua Resk Coury, 2 vagas, área gourmet, sala, cozinha americana, 2 quartos, 2 banheiros, 1 suíte, lavanderia

üApartamento no Ed. Itália - centro, 3 quartos, todos com ar condicionado, 3 banheiros todos com box, 
armários embutidos.

üLote no Centro Rua Tiradentes 

üLote no Condomínio Vivendas de Java

üLote no Condomínio Quinta do Engenho

üLote no Condomínio San Marino

- CAMPANHA -

Vacinação 
contra Covid 
terá corujão 
da quarta (9)

A campanha de vacinação 
contra o Covid-19 segue 
sendo realizada em Rio 

das Pedras. Na próxima quar-
ta-feira (9), será realizado o pri-
meiro corujão para imunização. 
Com atendimento das 18 às 21 
horas, na UBS Dr. Matheus Ga-
briel Bonassa (São Cristóvão), 
serão vacinadas pessoas com 
mais de 12 anos (primeira dose), 
segunda dose para quem esti-
ver com o calendário atrasado, 
segunda dose da Janssen para 
quem recebeu a primeira até o 
dia 9 de dezembro e terceira dose 
para os que tomaram a segunda 
dose até o dia 31 de outubro.

Antes, nos dias 7 e 8 de feve-
reiro, haverá vacinação para o 
mesmo público alvo. A imuniza-
ção também ocorrerá na unidade 
de saúde do São Cristóvão, das 
8 às 10 horas.

Vacinação infantil – A vaci-
nação para crianças de 5 a 11 
anos voltará a ser realizada neste 
sábado (5), das 8 às 12 horas, 
na UBS Dr. Matheus Gabriel 
Bonassa. É necessário aos res-
ponsáveis apresentar certidão 
de nascimento, CPF, cartão SUS 
e cartão de consulta ou compro-
vante de residência em nome do 
responsável.

No último sábado foram imu-
nizadas 547 crianças. A equipe da 
Secretaria de Saúde entrou no 
clima e todos, de atendentes a 
médicos, foram vestidos de per-
sonagens ou com roupas colori-
das para tornar o momento mais 
agradável para as crianças. Além 
da participação de palhaços da 
ONG Pro Humanos fazendo a re-
creação e também a distribuição 
de balas, pirulitos doados pela 
Arcor e algodão doce.
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- HÁ VAGAS -

Setor metalúrgico segue aquecido 
com vagas de emprego abertas

O setor de metalúrgica, um dos 
mais fortes da região, segue 
em busca de novos talentos 

para preencher as vagas de emprego. 
A empresa Painco está contratando 
estagiário em engenharia mecânica, 
de produção ou mecatrônica, opera-
dor de robô de solda e programador 
de produção. Já a HB Garras busca 
mão de obra de caldeireiro, torneio 
mecânico e projetista.

Com muitos rio-pedrenses em 
seu quadro de funcionários, a Ca-
terpillar também está com vagas 
abertas para analista de folha de 
pagamento, estagiário em tecnolo-
gia da informação, assistente ad-
ministrativo, operador de robô de 

solda, auxiliar de montagem, auxi-
liar de logística, analista de supply 
chain, operador CNC, auxiliar de 
pintura, auxiliar de fabricação (sol-
da), inspetor de qualidade, solda-
dor, técnico operacional, operador 
de logística e mecânico montador. 
Os interessados devem acessar o 
site da empresa e se cadastrar na 
vaga desejada.

Este é um espaço de utilidade 
pública do jornal O Verdadeiro. 
Caso as empresas tenham interes-
ses de divulgar vagas podem entrar 
em contato com o Jornal O Verda-
deiro pelo e-mail redação@over-
dadeiro.com.br ou pelo WhatsApp 
(19) 9.9825-0105.

Vaga Requisito Contato

Caldeireiro, torneiro mecânico 
e projetista

Enviar currículo com a vaga 
desejada no assunto para 

recrutamento@hbgarras.com.br

Cadastrar currículo no site 
trabalheconosco.vagas.com.br/painco

Cadastrar currículo no site 
trabalheconosco.vagas.com.br/painco

Estágio em engenharia

Operador de robô de solda

Programador de produção

Estar cursando a partir do 3º semestre em Engenharia 
(Mecânica, Produção, Mecatrônica); Disponibilidade para 

estágio presencial (manhã e tarde).

Mínimo Ensino Fundamental Completo. Experiência e/ou 
curso na área de Solda MIG MAG. Disponibilidade para 

trabalhar em turnos segunda-sábado.

Ensino superior completo em engenharia, administração, 
logística ou correlatos; Conhecimento em PCP; Conhecimento 

avançado em pacote office.

Cadastrar currículo no site 
trabalheconosco.vagas.com.br/painco

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

Enviar currículo com vaga no assunto 
para recrutamento@bompeixe.com.br

Enviar currículo com vaga no assunto 
para recrutamento@bompeixe.com.br

Cadastrar currículo no site www.
sestsenat.org.br/vagas

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

Costureira Ensino fundamental completo, conhecimento em máquina 
reta, galoneira e overloque.

Ensino médio cursando ou completo, ter de 16 a 21 anos, 
conhecimento básico em Pacote Office.

Jovem aprendiz

Operador de empilhadeira Ensino médio completo, CNH B, curso de operador de empilhadeira

Vagas para o Sest/ Senat Piracicaba

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

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

Auxiliar de serviços gerais, 
instrutor de trânsito, assistente 
administrativo e nutricionista

Analista administrativo júnior



Áries 21/3 a 20/4 
Hoje sua sensibilidade 
estará ampliada, fazendo 

com que você se sinta mais envol-
vido com suas próprias emoções. 
Aproveite então para lidar com sen-
timentos que vinham sendo reprimi-
dos. Olhe para dentro.

Touro 21/4 a 20/5
Você perceberá seu humor 
oscilando ao longo do dia 

e, para lidar com tal instabilidade, 
o ideal será contemplar suas ondas 
como um fenômeno raro e criativo. 
Acolha tempestades inesperadas. 
Dance na chuva.

Gêmeos 21/5 a 20/6
É provável que hoje você 
consiga estabelecer limites 

saudáveis a ideias e pensamentos no-
civos e, assim, criará espaço para as-
suntos que trarão bons frutos. Abra a 
cabeça e cultive o que lhe interessa.

Câncer 21/6 a 22/7
Hoje a sua sensibilidade 
estará em harmonia com o 

seu poder de realização, e esse en-
contro harmonioso entre forças per-
mitirá que você proceda com grande 
sabedoria. Aproveite para fazer esco-
lhas sensatas.

Leão 23/7 a 22/8
Caso você precise debater 
algum assunto importante 

hoje, lembre-se de fazer isso com 
cautela e prudência redobrada, con-
tendo os ânimos para evitar maiores 
conflitos. Proceda com delicadeza e 
lucidez.

Virgem 23/8 a 22/9
Sua disciplina e seu senso 
de organização deverão 

ser valorizados agora para que você 
possa contribuir com planos compar-
tilhados e prosseguir de forma posi-
tiva e livre de adversidades. Aja com 
segurança.

Libra 23/09 a 22/10 
A melhor forma de investir 
a sua energia agora será em 

prol de sua sensibilidade e da quali-
dade de suas emoções. Para isso, será 
preciso que você se recolha e ouça 
seu coração. É hora de cuidar de si.

Escorpião 23/10 a 21/11
Sua intensidade tenderá 
a se expressar através da 

mente criativa hoje, e esse momento 
permitirá que você transforme an-
tigas emoções em inspiração para 
novos projetos. Irradie seu mistério 
e sua força.

Sagitário 22/11 a 21/12
Seu otimismo e fé poderão 
se revelar grandes aliados 

agora na sua busca por sabedoria e 
autoconhecimento. Acreditar no im-
ponderável afastará toda a dúvida e 
você encontrará apoio para prosse-
guir. Confie.

Capricórnio 22/12 a 21/1
As suas metas deverão ser 
analisadas para que você 

possa definir as estratégias e plane-
jamentos que viabilizarão conquistas 
tão aguardadas. Concentre-se para 
enxergar as reais possibilidades no 
caminho.

Aquário 22/1 a 19/2
É provável que você se sin-
ta intolerante ao lidar com 

os seus sentimentos e prefira tratá-
-los de forma racional ao invés de 
entregar-se às emoções. Não resista. 
Contemple a força que flui através 
de você.

Peixes 20/2 a 20/3
Caso perceba sua paciência 
reduzida hoje, procure ter 

em mente a importância da ponde-
ração antes de qualquer ação. Assim 
você evitará que a impulsividade atra-
palhe o seu desempenho. 
Respire e tenha calma.
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HORÓSCOPO
- GASTRONOMIA  -

Mandioca frita com 
creme de alho da Ana Maria

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

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

INGREDIENTES
• Mandioca
• 1 kg de mandioca
• Sal
• Óleo para fritar
• Creme de alho
• Suco de 1 limão
• 4 dentes de alho descascados e sem 
o miolo
• 1 copo americano de leite gelado
• Sal a gosto
• 300 ml de óleo

MODO DE PREPARO
Mandioca
Descasque e corte a mandioca em pe-
daços de 8 cm.
Corte ao meio 2 vezes no sentido do 

comprimento e lave bem.
Disponha em uma panela, cubra com 
água e tempere com sal.
Leve ao fogo alto e deixe ferver por 
cerca de 10 minutos ou até amaciar. 
Escorra e deixe esfriar.
Frite, poucas por vez, em óleo quente 
abundante até dourarem.
Deixe escorrer sobre papel absorven-
te, salpique sal e sirva com o creme 
de alho.

Creme de alho
Reserve o óleo e bata os demais ingre-
dientes no liquidificador.
Pelo orifício da tampa, despeje o óleo 
em fio e continue batendo até ficar cre-
moso (uns 5 minutos). Leve para gelar.

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

Caixa d’água  Caixa d’água  

310L - R$230,00 a vista

500L- R$260,00 a vista

1000L - R$420,00 a vista
Dinheiro / PIX / CARTÃO DE DÉBITO
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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

Vende-se terreno em Mombuca - Solar 
do Campo - 150 Mts² - 40 Mil A Vista +76 
Parcelas - Unidade G Quadra 05 Contato: 
19 99804-2403

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

Procuro casa para alugar de 3 ou 4 cômo-
dos até R$ 700. Contato (19) 99612-3970

Sugar, fatiados de frios e liquidificador: 
3493-6391

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

Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos, sala, cozinha, wc, área de serviço, garagem - R$ 800,00

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.

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
Casa parcialmente mobiada no San Marino com 3 quartos sendo um suíte, wc social, cozinha, 
sala dois ambientes, escritório, área gourmet, garagem para dois carros cobertos - R$ 450.000
Casa no Tupi em Piracicaba com dois quartos sendo um suíte,  wc social, sala de visitas com 

lareira, sala de jantar, cozinha, área gourmet, edicula com wc e quarto, piscina, garagem 
coberta para dois carros - R$480.000
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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

- LEGISLATIVO -

Sessões da Câmara voltam 
na próxima segunda-feira (7) 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 primeira sessão ordinária 
da Câmara de Vereadores 
será realizada na próxima 

segunda-feira (7), a partir das 19 
horas. Após o recesso legislativo 
iniciado no dia 15 de dezembro, 
os parlamentares focaram seus 
trabalhos no contato direto com 
a população.

E a pressão sobre determina-
dos assuntos tem sido cada vez 
maior. O mais polêmico e que 
tem rendido muitos comentários 
nas redes sociais é a respeito do 
abastecimento de água. Apesar 
das constantes e intensas chuvas, 
o racionamento segue com a pro-
gramação de 12 horas de forneci-
mento e 36 horas de interrupção.

Apesar disso, o abastecimen-
to de água tem ocorrido nas úl-
timas quatro noites consecutivas 
– desde segunda-feira (31). O 
silêncio do Executivo aumenta o 

questionamento feito pela popu-
lação, em especial sobre os vere-
adores que poucas informações 
têm para transmitir.

Esse é um dos motivos que 
um grupo de moradores do 
bairro São Cristóvão está se or-
ganizando para comparecer à 
Câmara. Na última vez o tal mo-
vimento ocorreu, moradores e 
vereadores foram à captação de 
água do Bom Jesus para con-
versar com o prefeito Marcos 

Buzetto e com o superintenden-
te do SAAE, Emerson Vieira, 
a respeito da falta d’água que 
ocorria no bairro, em especial 
na parte mais alta.

A sessão da Câmara será 
transmitida pelo canal do YouTu-
be do Legislativo rio-pedrense. 
O acompanhamento presencial-
mente também está permitido, 
respeito as limitações impostas 
pelo Covid-19, como o uso do 
máscara facial e distanciamento.


