
Ano XXII  |  Edição 1076 Rio das Pedras-SP  |  04 de Março de 2022  Distribuição Gratuita

Seu noticiário semanal
Verdadeiro

DESDE 1999

O
COMPROMISSO 
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Vanessa Botam cobra liberação 
de veículo para Conselho Tutelar

- PARADO HÁ SETE MESES -

(19) 3493-2287
Parcelamos seu IPVA 2022 

em até 18x iguais

D
esde setembro de 
2021 um veículo Fiat 
Siena novo aguarda 

para ser retirado em uma 
concessionária de Piracica-
ba para equipar o Conselho 
Tutelar de Rio das Pedras. A 
conquista foi da vereadora 
Vanessa Botam (PV), graças 
ao intermédio do deputado 
federal Guiga Peixoto (PSL).

De acordo com um fun-
cionário da concessionária, 
que pediu para não ser iden-
tificado, junto com o veículo 
para Rio das Pedras foi en-
caminhado outro carro para 
ser entregue ao Conselho 

Tutelar de Rafard. Na sema-
na seguinte o prefeito ra-
fardense Fábio Santos foi à 
Piracicaba retirar o veículo.

De acordo com o de-
putado Guiga Peixoto, na 
segunda-feira (28) faltava 
o registro fotográfico do 
espaço físico ocupado pelo 
Conselho e a assinatura do 
prefeito no Sistema SEI. Na 
quarta-feira (2), o Conselho 
Tutelar informou que a do-
cumentação havia sido as-
sinada pelo prefeito e pelo 
secretário Nacional dos 
Direitos da Criança e Ado-
lescente, Maurício Cunha.

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

19 97816.3539 
www.bemfitacademia.com.br

DAQUI UM 
ANO VOCÊ VAI 
TER DESEJADO 
COMEÇAR

HOJE
Vem para 
a Bem Fit!

Indignada com a situação, na segunda-feira de Carnaval (28), a vereadora Vanessa Botam gravou 
um vídeo para mostrar o veículo e pedir que as devidas providências fossem tomadas
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Inércia que pode custar caro
- EDITORIAL -

Há quem diga que ficar 
parado diante do possível 
ataque de alguns animais 
pode saltar a vida da vítima. 
Contudo, essa é uma das 
poucas situações em que a 
inércia se mostra efetiva. Na 
maior parte dos momentos, 
estar em movimento – pre-
ferencialmente para frente 
– é a melhor escolha. Se o 
caminho levar a um objetivo 
claro, melhor ainda.

No amor, por exemplo, 
mostrar desinteresse pode 
até despertar curiosidade no 
começo. Mas, se a inércia 
permanecer, o outro lado 
pode se desiludir ou até 
mesmo outro coração mais 
ativo pode fazer perder o (a) 
pretendente. Parafrasean-
do Fernando Pessoa, com o 
complemento de Gabriel O 
Pensador: Navegar é preci-
so, então não fique aí atoa.

O constante movimento 
também é importante no 
trabalho, para alcançar os 
objetivos e crescer sempre. 
A inércia pode fazer afun-
dar e perder grandes opor-
tunidades de promoções. 
Até mesmo para despertar 
o interesse de concorrentes 
no seu potencial é preciso 
se agitar – no rumo certo, 
claro!

E na política? O que mais 
se espera por parte dos elei-

tores é que haja movimento 
para viabilizar progresso à 
sociedade a que o político 
serve. Ter trânsito entre as 
instâncias superiores sem 
jamais esquecer e atender 
que o elegeu é fundamental.

O trabalho em conjunto 
pode render bons frutos. 
Mas, diante da grande de-
manda de trabalho, contar 
com alguns apoios de con-
fiança faz ter mais tempo 
para se dedicar a outras 
frentes.

Um setor de convênios, 
por exemplo, pode facili-
tar a busca por recursos fi-
nanceiros disponíveis pelos 
governos do Estado e Fede-
ral, no caso dos municípios. 
Contar com parlamentares 
parceiros que estejam inte-
ressados no progresso da 
cidade pode impulsionar a 
todos para o progresso.

Contudo, para isso, não 
pode haver a tal inércia. 
Estacionar nas demandas 
ou no tempo pode ocasio-
nar perdas importantes 
de recursos financeiros, 
maquinários ou veículos. 
Não fazer e ficar parado 
por birra também não é 
muito inteligente.

Vale lembrar que quem 
fica parado é poste e nem 
sempre ele está no lugar 
certo.

Casas
Centro - ótima localização, por ser comercial, com 3 quartos, sala, 
cozinha, abrigo, edícula e wc. R$ 550 mil.
Bom Jardim - abrigo, sala, cozinha, 2 quartos, wc, quintal. R$ 180 mil.
Condomínio Santa Maria - linda casa. R$ 1,6 milhão.
Condomínio Vivendas de Java - R$ 750 mil.

Terrenos
Santa Maria - 12x26,5m, em ótima localização. R$ 120 mil.
Borsato - lote de 8x20m. R$ 20 mil de entrada e R$ 660 mensais.
Borsato - R$ 24 mil de entrada e R$ 660 mensais.
Bom Jardim - meio lote, ótima localização - R$ 80 mil.
Vivendas de Java - 12x30m, ótima localização. R$ 105 mil.
San Marino - esquina. R$ 105 mil.
Santa Maria III - lote de 12x25m, comercial. R$ 140 mil.
Jardim Boa Vista (entrada da cidade) - lote de 12x25m. R$ 14,7 mil 
de entrada e R$ 144 parcelas. Venha escolher seu lote! Ótimo negócio.

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

- EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO -

Peça “Enguiçou” se apresenta 
em Rio das Pedras

A Escola Municipal Prof.ª 
Maria Apparecida de 
Aguiar Degaspari, no 

bairro Vitório Cezarino (Sem 
Terra) recebe no domingo (6), 
às 16 horas, a peça “Engui-
çou”. O objetivo da encenação 
é orientar e ensinar de forma 
lúdica as principais regras de 
trânsito. 

De acordo com a progra-
mação do projeto cultural 
Caravana do Circo Teatro 
Sem Lona, mais duas apre-
sentações serão realizada na 
escola Maria Apparecida na 
segunda-feira (7), às 9 e 13 
horas. Na terça-feira (8), as 
apresentações serão na E. 
M. Prof.ª Claudete Aparecida 
Guidolim Nicolai, no bairro 
Bom Jardim, às 10h30 e 13 
horas. Evento realizado pelo 
Ministério do Turismo e pela 
Secretaria Nacional Especial 
da Cultura através da Lei de 
Incentivo à Cultura. A inicia-
tiva faz parte do projeto cultu-
ral Caravana do Circo Teatro 
Sem Lona com patrocínio do 
Grupo AB Concessões, por 
meio das suas concessioná-
rias AB Colinas, AB Triângu-
lo do Sol e AB Nascentes das 
Gerais, e conta com o apoio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura.

A peça “Enguiçou” é con-
duzida por um narrador que 
introduz de forma lúdica as 
leis de trânsito e as medidas 
de segurança que devem ser 
respeitadas por todos para 
manter a integridade e não 
causar acidentes, que podem 
ser até fatais.

Divertida e nada monóto-
na, a peça vai esmiuçando as 
principais regras de trânsito 
que devem ser respeitadas 
tanto pelo motorista quanto 
pelo pedestre. Regras como 
atravessar as ruas na faixa, 
respeitar os semáforos e si-
nalizações, aguardar a pas-

sagem dos carros e só então, 
atravessar as ruas. No carro, 
usar cinto de segurança, não 
dirigir usando o celular nem 
alcoolizado, entre muitas ou-
tras medidas de segurança.

A peça é educativa com 

o objetivo de conscientizar 
pedestres e motoristas a res-
peitarem as leis de trânsito, 
estimular o respeito mútuo e 
educar e orientar as crianças 
como se comportarem nas 
ruas e avenidas.

Divertida, a peça vai esmiuçando as principais regras de trânsito
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üCasa em Construção no Quinta do engenho. 

üCasa no Santa Maria, 5 quartos, 4 banheiros, sala, cozinha, área gourmet, piscina.

üRua Professor Rolim, 141 - Bom Jesus, 2 quartos, 2 cozinhas, sala, área de churrasco. 1 suíte. 

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

üTerreno no Santa Maria

ESTAMOS CONTRATANDO

AJUDANTE
Para Bomba de Concreto 

Com experiência em atividades rurais, 
corte de cana ou construção civil

Rua Prudente de Moraes, 566 
Sala 03 - Rio das Pedras

Envie-nos seu currículo: 
rh@facilitabombeamento.com.br

CONTRATA-SE
VENDEDOR EXTERNO

ü Maior de 18 anos
ü Ensino Médio Completo
ü Experiência em vendas

Interessados, encaminhar currículo para o 
e-mail redacao@overdadeiro.com.br

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.

Venceu e convenceu

O
lá alvinegros apostólicos 
romanos, muito obrigado 
por sua companhia sema-

nal, nosso espaço é democrático e 
sua opinião é para nós, sempre foi 
e seá o mais importante. Gratidão 
pela sua participação nas redes 
sociais do “Passe de Letra”, assim 
como diariamente na Rádio Difu-
sora AM 650. Após dez rodadas até 
que enfim conseguimos aqui fazer 
elogios verdadeiros e com proprie-
dade sobre o futebol apresentado 
dentro de campo. Na partida desta 
quarta feira contra o São Caetano 
no Barão, o Nhô-Quim fez nos pri-
meiros quarenta e cinco minutos 
mais do que havia apesentado até 
então na competição. 

No empate sem gols contra a 
Portuguesa no Canindé, até teve 
certa consistência e proporcionou 
bons contra ataques deixando 
em alguns momentos a defesa da 
lusa de cabelo em pé, mas ficou 
somente nisso, pois sofreu uma 
pressão enorme do time rubro-
-verde e a trave em três oportuni-
dades, mais a estreia “fantástica” 
de Paulo Vitor no gol, substituindo 
Beliato com uma entorse no joe-
lho foram os diferenciais e garan-
tiram o zero no placar.

A vitória no jogo-treino (essa 
seria a melhor definição) contra 
o RB Brasil no último sábado 
também no Barão com placar 
elástico de 3x0, não mostrou a 
realidade das ações, apesar de 
todo favoritismo, o XV conseguiu 
ser dominado em boa parte da 
partida, e se não contasse com a 
falta total de experiência do time 
que te dá asas, a história poderia 
ter sido diferente. Os meninos do 
RB tocavam a bola com muita fa-
cilidade e chegavam na cara de 
Paulo Vitor em boas condições de 
finalização, mas a juventude e o 
excesso de virilidade e individua-
lidade forçavam o erro e o Nhô-
-Quim construiu o placar em lan-
ces de bola parada e já no apagar 
das luzes um gol de cabeça do 
atacante Michel (já havia perdido 
uns três gols feitos) sacramentou 
o placar final.

Nesta partida emblemática 
contra o São Caetano algoz do 
alvinegro nos últimos cinco anos, 
o futebol do XV apareceu e a vi-
tória maiúscula construída ainda 
no primeiro tempo deu um alívio 
no torcedor e imprensa, trazen-
do esperança para a sequencia 
da competição. Mesmo que aos 
trancos e barrancos o Nhô-Quim 
figurava na quarta colocação da 
tabela com dezesseis pontos e o 
azulão aparecia na oitava coloca-
ção com quinze pontos, a vitória 
daria ao vencedor um salto na 
classificação e deixaria o adversá-
rio bem atrás na pontuação.

Com Paraiba, Ferreira e Ed-
nilson no meio campo Roberto 
Cavalo parece ter encontrado a 
formação ideal para o setor, o XV 
atacava com força e rapidez, e 
sem a bola se defendia por setor 
preenchendo todos os espaços 
do campo, o São Caetano não 
conseguia trocar passes e Paulo 
Vitor foi mero espectador duran-
te os noventa minutos. A defesa 
do Nhô-Quim muito consistente 
neutralizava todas as investidas 
do azulão que irritou e enervou 
seus jogadores fazendo com que 
estes perdessem a cabeça ao 
ponto de discutirem e chegarem 
aos empurrões durante a partida. 

O arbitro Vinícius Furlan fez vista 
grossa para não prejudicar ainda 
mais o perdido time de São Cae-
tano em noite muito infeliz.

Com a terceira colocação na 
tabela, faltando quatro rodadas 
para o final, o Nhô-Quim pre-
cisa de mais dois pontos para 
estar entre os oito primeiro que 
passam para próxima fase e ai 
sim inicia de verdade a luta pelo 
acesso. Lemense já neste sábado 
fora de casa, Portuguesa Santis-
ta, Taubaté e finalizando esta fase 
classificatória contra o Primavera 
no Barão são os compromissos 
do alvinegro Piracicabano.

Se mantiver a pegada que o 
time apresentou nesta última 
apresentação, mais um detalhe 
de estratégia e jogadas ensaia-
das principalmente em bolas pa-
radas, o XV pode surpreender e 
figurar lá no final entre os dois 
primeiros com o merecimento 
de voltar a elite do futebol pau-
lista. Os elogios de agora são 
verdadeiros, assim como foram 
as criticas quando merecidas, 
ninguém torce ou joga contra, 
só queremos que o trabalho e 
todo planejamento esteja sendo 
colocado realmente em prática, 
já não dá mais para apoiar em 
tantas muletas.
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QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

Visite nossas páginasVisite nossas páginas

Rua João Augusti, 386, São Cristóvão II 
Rio das Pedras/SP

(19) 3493.4068 |    99914.0624

0 KM e 
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- HÁ SETE MESES -

Vanessa Botam cobra liberação 
de veículo para Conselho Tutelar
D

esde setembro de 2021 
um veículo Fiat Siena 
novo aguarda para ser 

retirado em uma concessioná-
ria de Piracicaba para equipar 
o Conselho Tutelar de Rio das 
Pedras. A conquista foi da ve-
readora Vanessa Botam (PV), 

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

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

graças ao intermédio do de-
putado federal Guiga Peixoto 
(PSL). No início de dezembro, 
na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp), 
o Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) fez a entrega oficial 

de alguns veículos, enquanto 
que alguns que já estavam em 
uso – como poderia ter sido o 
caso de Rio das Pedras.

De acordo com um funcio-
nário da concessionária, que 
pediu para não ser identifica-
do, junto com o veículo para 
Rio das Pedras foi encami-
nhado outro carro para ser 
entregue ao Conselho Tutelar 
de Rafard. Na semana se-
guinte o prefeito rafardense 
Fábio Santos foi à Piracicaba 
retirar o veículo.

Indignada com a situação, 
na segunda-feira de Carna-
val (28), a vereadora Vanessa 
Botam gravou um vídeo para 
mostrar o veículo e pedir que 
as devidas providências fos-
sem tomadas. “Consegui o 
carro junto ao deputado Guiga 
Peixoto para o Conselho Tu-
telar de nossa cidade. Até en-
tão o veículo não chegou, por 
isso vim até a concessionária e 
constatei que o carro está pa-
rado há meses esperando pro-
vidências do Executivo para 
a retirada. Prefeito, por favor, 
podemos perder esse carro 
para o Conselho Tutelar. Por 
isso, peço encarecidamente 
para que tome as medidas ne-
cessárias para retirar o veícu-
lo”, clamou a parlamentar.

Questionado, o deputado 
Guiga Peixoto confirmou que 
faltava o registro fotográfico 
do espaço físico ocupado pelo 

Conselho e a assinatura do 
prefeito no Sistema SEI. O par-
lamentar afirmou, na segun-
da-feira, que iria encaminhar 
e-mail para o prefeito Marcos 
Buzetto questionando o moti-
vo do não encaminhamento de 
toda a documentação e a falta 
da assinatura.

Na quarta-feira (2), o Con-
selho Tutelar informou que 
a documentação havia sido 
assinada pelo prefeito e pelo 
secretário Nacional dos Direi-
tos da Criança e Adolescente, 
Maurício Cunha.

“Agradeço imensamente 
ao deputado Guiga Peixoto 
por atender ao meu pedido 
para que Rio das Pedras pos-
sa ter maior controle de nos-

���������������
Kumon Rio das Pedras

Rua João Baptista de Aguiar, 447 - Rio das Pedras

sas crianças e adolescentes, 
para protegê-los em situação 
de violência, bem como todo 
o empenho e dedicação para 
que essa benfeitoria se con-
cretize para nossa cidade”, 
ressaltou a vereadora Vanes-
sa Botam.

“É uma felicidade muito 
grande disponibilizar um veí-
culo para o Conselho Tutelar, 
porque nós somos emprega-
dos da população e essa é mais 
uma conquista para Rio das 
Pedras, um carro para a me-
lhora constante na qualidade 
de vida de nossas crianças e 
adolescentes”, declarou Guiga 
Peixoto na ocasião da entre-
ga oficial dos 81 veículos que 
ocorreu na Alesp.

Indignada com a situação, Vanessa Botam gravou um vídeo para 
mostrar o veículo e pedir que as devidas providências fossem tomadas 
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- SÃO VICENTE DE PAULO -

Hospital promove palestras em 
comemoração ao dia da mulher

Disk Entrega de Água: 
97401.1114 ou 99771.6926

Não fique sem água! 
Galão de 10 e 20 litros

SDSD
Bebidas

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$ 270.000,00 

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$ 450.000,00
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$ 480.000,00

(19) 3493.3076 
    99855.6230

Período da manhã, para 
a Universidade Anhembi 

Morumbi, Escola Dom Bosco 
Cidade Alta, IFSP Santa Rosa.
Período da tarde, para Fatec 

Santa Rosa e Centro 
de Piracicaba.

Maritur
Transporte Escolar

O Hospital e Maternidade 
São Vicente de Paulo irá 
promover uma série de 

palestras para celebrar o Dia In-
ternacional da Mulher, comemo-
rado em 8 de Março. O objetivo da 
Argos Brasil, administradora do 
hospital, é fazer a mulher se sentir 
valorizada, seja pela estética, por 
entender seus direitos ou mesmo 
como forma de autodefesa.

Na terça-feira (8), o cirurgião 
plástico Dr. Paulo Banovi irá falar 
a respeito da estética da mama. A 
mamoplastia é a cirurgia plástica 
mais realizada no Brasil. Ainda 
que não tenha sido recomenda-
da por um médico, a cirurgia nas 
mamas pode proporcionar alívio 
psicológico para que não se sen-
te bem com o próprio corpo. O 
procedimento pode ser para au-
mento ou redução das mamas, 
ou ainda de reparação para os 
casos de doenças como o câncer 
de mama, por exemplo.

A psicóloga Thaís Seghese 
de Toledo falará na quarta-feira 
(9) a respeito da violência con-
tra a mulher, que em tempos 
de pandemia tem se tornado 
frequência. O medo de represá-
lias e violências mais agressivas, 
em geral, impedem a vítima de 
denunciar seu agressor. Contu-
do, a denúncia ainda é a melhor 
forma de prevenção a agressões 
cada vez mais violentas e o en-
carceramento da mulher que 
fica impedida de ter qualquer 
convívio social.

Já na quinta-feira (10), o 
Sensei Caio Schiavon irá mi-
nistrar uma aula de defesa 
pessoal para as participantes. 
O propósito é evitar agressões 
e saber se defender para não 
sofrer tanto com as agressões 
que podem vir de quem é mais 
próximo. O Sensei de Karatê 
irá passar alguns exemplos de 
movimentos e simular ações 
em que tem sido cada vez mais 
comuns para as mulheres.

As três palestras terão iní-
cio às 18 horas, no auditório do 
hospital. Durante o evento serão 
sorteados brindes. Para partici-
par das palestras é preciso con-
firmar a presenta por meio do 
WhatsApp (19) 9.7115-2961.

O Verdadeiro | Edição 1076



Áries 21/3 a 20/4 
Para prevenir eventuais 
riscos será preciso ser me-

nos impulsivo e dar crédito à sua 
voz interior. Quando algo em você 
lhe apontar para uma direção, con-
fie. Silencie para escutar o que vem 
de dentro.

Touro 21/4 a 20/5
Você conseguirá obter 
compreensões que não 

lhe pareciam possíveis recentemen-
te, graças a uma poderosa conexão 
entre mente e espírito. Sinta-se con-
fiante de suas decisões e comparti-
lhe seus méritos.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Ainda que sua curiosidade 
lhe permita transitar por 

diversos pontos de vista, a ansiedade 
poderá lhe tomar instantes preciosos de 
reflexão. Será prudente se aprofundar 
sobre suas escolhas. Dedique-se.

Câncer 21/6 a 22/7
Ao invés de resistir às 
emoções, que deverão 

agora parecer mais intensas, busque 
viver plenamente as experiências e 
aprendizados que elas lhe oferece-
rão. Abrace sua sensibilidade para 
evoluir com ela.

Leão 23/7 a 22/8
As mudanças que você vi-
verá agora deverão ser en-

caradas como uma oportunidade de 
crescimento e progresso, já que são 
muitos os benefícios que surgem 
daquilo que é atualizado. Permita-se 
renascer.

Virgem 23/8 a 22/9
Nem tudo o que você ob-
serva deverá ser expressa-

do agora. Atente-se às suas palavras 
e selecione as opiniões que compar-
tilhará, guardando para si as que 
merecem ser aperfeiçoadas. Valorize 
a introspecção.

Libra 23/09 a 22/10 
Suas buscas deverão ser vi-
vidas intensamente agora, e 

a forma mais sábia de lidar com elas 
será através do comprometimento e de 
boas estratégias. Mantenha a serenida-
de e considere os diversos caminhos.

Escorpião 23/10 a 21/11
Ao valorizar sua singula-
ridade você permitirá que 

suas qualidades sejam devidamente 
reconhecidas e que eventuais limi-
tações sejam minimizadas e atraves-
sadas. Mergulhe na sua essência e 
orgulhe-se de você.

Sagitário 22/11 a 21/12
Você tenderá a se sentir 
mais disposto e confiante, 

vivendo cada instante com grande 
otimismo. Procure então comparti-
lhar essa energia com quem estiver 
ao seu redor. Estimule aqueles que 
você ama.

Capricórnio 22/12 a 21/1
É provável que seus pensa-
mentos lhe pareçam confu-

sos agora, e que você tenha pouca 
capacidade de discernir entre razão 
e emoção. Contemple-os por um mo-
mento e evite maiores decisões. Siga 
o fluxo natural.

Aquário 22/1 a 19/2
Sua produtividade estará 
amplificada, e por isso os 

caminhos tenderão a render mais 
frutos. Para manter essa energia 
procure recusar pensamentos que 
questionem sua própria capacidade. 
Confie em você.

Peixes 20/2 a 20/3
Este será um momento 
especial para você e logo 

novas oportunidades deverão surgir. 
Vivê-las com confiança será a melhor 
forma de obter os maiores resulta-
dos. A fé será sempre sua melhor 
companheira.

VARIEDADES RIO DAS PEDRAS, 04 DE MARÇO DE 202206

HORÓSCOPO - GASTRONOMIA  -

Hambúrguer texano na pressão

email: 
francisco_martim@hotmail.com

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

19 99218.8629

Ingredientes
• 300 g de patinho moído
• 2 fatias de pão de fôrma
• 4 colheres (sopa) de leite
• 1 ovo
• 1 cebola média ralada
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• 8 fatias de bacon
• 1/2 xícara (chá) de óleo (100 ml)
• 4 pães de hambúrguer
• 4 folhas de alface-americana
• 4 rodelas de tomate
• 4 fatias de queijo prato
• Batatas chips para acompanhar

Modo de preparo
Misture os 6 primeiros ingredien-
tes até obter uma massa unifor-
me.
Molde 4 hambúrgueres com cerca 
de 8 cm de diâmetro e cole 2 fa-
tias de bacon sobre cada um.
Aqueça o óleo na panela de pres-
são e acomode os hambúrgueres.
Tampe e cozinhe por 5 minutos 

após o início da fervura (apito).
Libere a pressão e, cuidadosa-
mente, retire os hambúrgueres.
Corte os pães ao meio e recheie 
os fundos com as folhas de alface 

SIGA-NOS NO

@jornaloverdadeiro

e as rodelas de tomate.
Por cima, coloque os hambúrgue-
res e as fatias de queijo.
Feche e sirva em seguida, acom-
panhados de batatas chips.
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NEGÓCIOS E OPORTUNIDADESRIO DAS PEDRAS, 04 DE MARÇO DE 2022 07
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 de casal semi-novo, forte, or-
topédico, sem nenhum rasgo. R$ 400, 
9.9709-8911

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
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ANUNCIE NO JORNAL 
DA NOSSA CIDADE

SUA EMPRESA EM DESTAQUE

LIGUE    (19) 99825.0105



CIDADES RIO DAS PEDRAS, 04 DE MARÇO DE 202208

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
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AS AULAS JÁ COMEÇARAM E VOCÊ SEM 
MATERIAL? CORRA NA ARCO ÍRIS!

AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO O QUE PRECISA!

Rua Prudente de Morais, n. 91, Centro (19) 3493-3772

Aceitamos 
o Cartão 

Material Escolar 
fornecido 

pela Prefeitura
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