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- OSSÁRIO -

Ossos retirados de túmulos 
estão empilhados no Cemitério

O Ossário do Cemi-
tério Municipal 
está sem espaço 

para armazenar restos 
mortais exumados para 
a realização de novos se-
pultamentos. Os ossos 
são retirados das galerias, 
ensacados e amontoados 
no chão de uma peque-
na sala, sem ventilação 
e cheia de baratas. Na 
tentativa de uma possí-
vel identificação, junto a 
sacola plástica é colado 
um pequeno papel escrito 
à mão com informações 

como nome (se houver), 
data do falecimento e dia 
em que foi transferido 
para o ossário.

Além disso, a cons-
trução de novas galerias 
está parada há semanas. 
Durante esse período, 
dois grandes tambores 
acumulado água que 
serve como criadouro de 
mosquitos como o Ae-
des aegypti. O banheiro 
público está fechado e o 
muro, que caiu em 2021, 
segue com a proteção de 
tapumes.
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O Verdadeiro 

O colecionador de ossos
- EDITORIAL -

Para muitos, cemitério é um 
lugar de causar arrepios, fúne-
bre e triste. Onde alguns não 
gostam nem de chegar perto. 
Para outros, é local de contem-
plação e meditação sobre os 
caminhos da vida que levam 
ao fim inevitável. É ponto de 
oração, lembrar daqueles que 
já partiram e deixaram sauda-
de. Ali estão mães e pais, avôs 
e avós, irmãos e irmãs... filhos 
e filhas. 

O mínimo que se espera 
em um cemitério é que haja 
respeito. Contudo, muitos atos 
de violência já foram pratica-
dos no Municipal de Rio das 
Pedras. A capela já foi van-
dalizada, ornamentos de me-
tais roubados, assim como o 
centenário sinal foi levado. Por 
algumas ocasiões, nem a fiação 
elétrica ficou.

Se tudo isso não fosse o 
bastante para chocar, vem o 
Poder Público fazer a sua parte 
aterrorizante: empilha restos 
mortais de várias pessoas. A 
cena de sacos plásticos cheios 
de ossos empilhados aos mon-
tes em uma salinha pequena e 
escura, cheia de baratas é de 
tirar o sono de qualquer um. E 
qualquer um pode ir ao local e 
conferir com os próprios olhos.

A falta de respeito com vá-
rios membros de famílias rio-
-pedrenses – nascidas ou não 
em Rio das Pedras é chocante. 

E, caso haja a necessidade da 
exumação e identificação de 
um corpo, seja para determinar 
a linhagem de alguém, proces-
so de herança ou ainda para 
investigar um crime, como é 
visto com frequência nos noti-
ciários. Como proceder? Como 
saber quem é quem?

Como um filho vai orar por 
sua mãe sem saber nem ao 
menos onde os restos mortais 
da pessoa que lhe deu a vida?

E, se não faltasse o respeito 
para com os mortos, a violên-
cia contra os vivos só cresce. 
Dois tambores acumulam 
água com larvas de mosqui-
to. Estão lá para qualquer um 
conferir. Não tem máscara que 
proteja do mosquito Aedes 
aegypti, que transmite den-
gue, febre amarela urbana, 
zika e chikungunya. Doenças 
que podem levar à morte e, se 
precisar de lugar para ser en-
terrado, terá que contar com o 
jazigo da família. Se não tiver, 
vai ocupar o lugar de alguém 
que será ensacado e jogado 
numa salinha escura em cima 
de outros tantos. É o triste fim 
que ninguém deseja.

“Ai de vocês, mestres da lei 
e fariseus, hipócritas! Vocês 
são como sepulcros caiados: 
bonitos por fora, mas por 
dentro estão cheios de ossos 
e de todo tipo de imundície.” 
Mateus 23:27. 

- LUIZ TARANTINI -

Pelo fim da incompetência
O

lá alvinegros apostólicos ro-
manos, sejam todos muito 
bem vindos ao nosso espaço 

semanal, democrático, livre e amarras 
e de padrinhos, sejam eles políticos ou 
diretores de alguma instituição. Aqui 
as opiniões são verdadeiras os elogios 
e as críticas são externadas conforme 
o momento e a conjuntura do fato. 

O assunto não poderia ser outro, 
a eliminação pelo sexto ano conse-
cutivo do Nhô-Quim, mais uma vez 
dentro do Barão e ainda de forma 
vergonhosa, poderia ficar um dia 
todo escrevendo que ainda assim 
não terminaria com a lista de erros 
e de demonstração clara de incom-
petência por parte do núcleo do fu-
tebol profissional do Nhô-Quim.

Não sou e nunca serei urubu 
de carniça, e nem aproveitador 
de situações para chutar cachorro 
morto, por isso minha consciência 
tranquila em aqui poder fazer toda 
minha analogia do que é o momen-
to do XV, quem acompanha minhas 
colunas, a nossa página de esportes 
e o programa da rádio Difusora AM 
650 junto com as transmissões dos 
jogos sabe que desde o início da 
competição já dizíamos que o elen-
co era fraco, muito limitado e que o 
investimento era de série A2, mas o 
time montado brigaria bem na A3 
do paulista. Erramos?

Demos no nosso programa da 
rádio a oportunidade para o então 
treinador Luciano Dias e o executi-
vo de futebol Marco Gama em duas 
participações explicar as contrata-
ções e o planejamento, respeitamos 
o início e lembro-me muito bem de 
dizer estas palavras: “Não se pode 
criticar antes de ver o trabalho na 
pratica”. Assim que este saiu do pa-
pel e começaram as apresentações 
valendo três pontos, eu e mais toda 
equipe Passe de Letra já apontáva-
mos a fragilidade do elenco, princi-
palmente no setor de ataque.

A resposta sempre era que “não 
existem atacantes no mercado” 
e agora eu posso responder com 
muita clareza: Não existe no seu 
mundo fechado de negociação, 
no seu mundo fechado de empre-
sários, no seu mundo fechado e 
limitado em competência, no seu 
mundo fechado e desprovido de 
influência. Explica-me como o cen-
troavante do São Bento nosso algoz 
maior da competição foi contra-
tado, por alguma fada madrinha? 
Como Alessandro do Primavera 
do alto de sua “idade avançada” 
marcou o gol a derrota vergonhosa 
no Barão? Como o Oeste tem dois 
jogadores com seis gols Bruno Lo-
pes e Popó e aqui o nosso artilheiro 

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

LOCAÇÃO

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. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos, sala, cozinha, wc, área de serviço, garagem R$130.000,00
Casa no Condomínio San Marino Mobiliada com 3 quartos sendo 1 suíte, sala de estar, WC social, sala 
de jantar com cozinha americana, área gourmet com lavabo, garagem para 2 carros R$ 680.000,00

Lote no Condomínio San Marino de 300m R$ 85.000
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 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

Casa no Cambará com 3 quartos, sala, cozinha, wc, área de serviço,  garagem para dois carros - 850,00 
Casa no Bom Jesus com 1 quarto, sala, cozinha, wc e lavanderia -  R$ 500,00  

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

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 no Condomínio San Marino com 3 dormitórios sendo um suíte,  wc social, sala de estar e 
jantar integrada com pé-direito duplo, cozinha americana, lavabo, área gourmet completa, área 

de serviço,  garagem para 4 carros R$ 460.000,00

Casa no Condomínio Vivendas de Java com 3 dormitórios sendo um suíte master,  wc social, sala de 
estar e jantar integrada com pé-direito duplo, cozinha americana, escritório “Home Office:, lavabo, 

área gourmet completa, área de serviço,  garagem para 4 carros R$ 600.000,00

não passou de quatro gols marca-
dos? Como o fraco e rebaixado RB 
Brasil tem atacante com seis gols 
o Guilherme Santos e aqui o me-
lhorzinho depois do Lucio Flávio 
tem apenas dois? Faltou atacante 
no mercado? Não meus senhores 
donos da razão dentro do Nhô-
-Quim......faltou “COMPETÊNCIA” 
para todos vocês! Paulo Moraes e 
Luis Beltrame e mais uma lista de 
quatro ou cinco nomes faziam sozi-
nhos o que vocês em dez não tem 
capacidade para fazer.

Agora fica outra pergunta que 
muito me intriga......escutamos tan-
to falar em torcedor “modinha”, 
“pet que não pode vaiar”, em torce-
dor “de final” mais não vi nenhum 
tipo de “nota” ou “retaliação” por 
parte dos auto aclamados “torce-
dores verdadeiros” do Nhô-Quim 
após mais um vexame, nada mes-
mo, os nomes dos diretores de fu-
tebol de antigamente eram vaiados, 
ofendidos, xingados, agredidos e 

até agressões morais e físicas sofre-
ram, não se utiliza o mesmo padrão 
de cobrança...por que será? No mí-
nimo estranho!

Que o presidente Rodolfo Geral-
di e seu vice Arnaldo Bortoleto que 
são os que realmente mandam no 
clube tomem as devidas atitudes e 
que mudanças “reais” aconteçam. 
Que os forasteiros sejam devolvi-
dos aos seus estados de origem, 
que os daqui de Piracicaba rece-
bam um “muito obrigado e boa sor-
te na sua nova empreitada”, que to-
dos os jogadores não formados no 
clube “desapareçam” e que com a 
base dos garotos seja montado um 
elenco para disputar dessa tal copa 
paulista e ai verificar quem fica e 
quem sai para a próxima tentativa 
do acesso com comando no núcleo 
do futebol profissional “mais com-
petente”.

Força XV DE PIRACICABA, as 
pessoas passam, mas você velho 
senhor, tu és IMORTAL” 
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Marque os dias 8, 9 e 10 de Abril na agenda 
e visite o DIA mais próximo da sua casa 
para aproveitar os preços imperdíveis. 

Semana que vem tem DIA D com muitas 
ofertas e produtos que você ama!



CIDADES RIO DAS PEDRAS, 01 DE ABRIL DE 2022O Verdadeiro | Edição 108004

- DEPUTADO ESTADUAL -

Pedido por Rogério Nogueira, 
consultório veterinário 
começa a ser instalado

99794.3696 - Bruno

99783.2152 - Mazzini

ANUNCIE SEU IMÓVEL CONOSCO

corretorimobiliário.mazziniCORRETOR IMOBILIÁRIO
CRECI 211565-F

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

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.

A
tendendo ao pedido do 
deputado estadual Rogério 
Nogueira, o Governo do Es-

tado disponibilizou a instalação de 
um consultório veterinário público 
em Rio das Pedras. Parte do pro-
grama estadual Meu Pet, os novos 
serviços voltados à saúde de cães e 
gatos funcionarão em contêineres.

A indicação feita pelo deputa-
do Rogério Nogueira a pedido da 
rio-pedrense Cibele Mussin, sob o 
número 7.668/2, feita no dia 16 de 
setembro de 2021, foi apresenta-
da em plenário na Alesp (Assem-
bleia Legislativa do Estado de São 
Paulo). O parlamentar utilizou o 
exemplo do programa Container 
Canil de Santa Catarina: “visan-
do melhorar a qualidade de vida 
dos pets e controlar a população 
de animais de rua mediante con-
sultas veterinárias, vacinação e ci-
rurgias de castração, por meio de 
um centro de bem-estar animal 
composto por dois contêineres, 
um para canil e outro para clínica 
veterinária”, disse na propositura.

Cibele Mussin agradeceu ao 
empenho de Rogério Nogueira 
para viabilizar tal benfeitoria para 
Rio das Pedras. “É preciso cuidar 
também da saúde dos animais, 
cada vez mais presentes em nos-
sa vida, vistos como membros da 
família. Muitas pessoas não têm 
condições de pagar por consultas 
veterinárias e tratamentos, por 
isso a importância do consultório 
público”, afirmou.

O espaço terá o investimen-
to do Estado estimado em R$ 
385 mil para a estrutura, incluin-
do equipamentos e mobiliário. 
Cada consultório será formado 
por quatro contêineres com toda 
estrutura necessária para atendi-
mento a cães e gatos, aptos a rea-
lizar exames e análises clínicas. O 
Município ficou responsável por 
providenciar local de instalação, 
garantindo funcionários, insu-
mos, infraestrutura urbana, auto-
rização junto às autoridades para 
funcionamento e acesso da popu-
lação ao serviço.

 
INDICAÇÃO Nº 7668, DE 2021 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno, ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado que determine a instalação de um 

ESPAÇO PET (para consultas veterinárias, vacinação e castração) no Município de 

RIO DAS PEDRAS.   

 

JUSTIFICATIVA 

 

Medida semelhante já foi adotada no Estado de Santa 

Catarina, denominada CONTAINER CANIL 

(https://www.evolutioncontainers.com.br/2018/08/11/pet-veterinario-container-

canil/),  visando melhorar a qualidade de vida dos pets e controlar a população de 

animais de rua mediante consultas veterinárias, vacinação e cirurgias de castração, 

por meio de um centro de bem-estar animal composto por dois contêineres, um 

para canil e outro para clínica veterinária. 

 

E conforme informações do mencionado sitio eletrônico, 

essa simples iniciativa demonstrou-se totalmente eficaz à finalidade destinada, 

merecendo, assim, sua implementação no Estado de São Paulo.    

 

Nesse sentido, dada a imensa eficácia e viabilidade da 

iniciativa em questão, sugiro a implementação de ESPAÇO PET voltado para 

consultas veterinárias, vacinação e castração, no Estado de São Paulo, em 

especial que uma unidade seja implantada no Município de RIO DAS PEDRAS, ao 

benefício de sua população.  

 

Destarte, sendo incontroversa a coerência e a viabilidade da 

presente indicação, solicito a atenção do Governo do Estado para que ela seja 

prontamente atendida, por se tratar de medida notadamente justa e necessária. 

 

Sala das Sessões, em 16/09/2021. 

a) Rogério Nogueira 
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Disk Entrega de Água: 
97401.1114 ou 99771.6926

Não fique sem água! 
Galão de 10 e 20 litros

SDSD
Bebidas

Descubra o Kumon.

MATEMÁTICA PORTUGUÊS INGLÊS

Matrículas abertas o ano todo.

Unidade Kumon Rio das Pedras

     (19) 99471-0013
Rua João Baptista de Aguiar, 447. Rio das Pedras

email: 
francisco_martim@hotmail.com

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

19 99218.8629

CIDADES

- OSSÁRIO -

Ossos retirados de túmulos estão 
empilhados no Cemitério Municipal

O Cemitério Municipal de Rio 
das Pedras está, a cada dia, 
mais cheio, já sem espaço 

para sepultamentos em novos jazi-
gos. Túmulos foram abertos onde 
antes havia caminhos para familia-
res visitarem o local onde foram 
depositados os restos mortais de 
seus entes queridos. Em alguns 
casos, para se chegar à sepultura 
da família é necessário ter elastici-
dade e até mesmo passar por cima 
de outros jazigos.

E, se já não há mais espaços 
para novas sepulturas, gavetas 
são disponibilizadas pelo muni-
cípio para famílias sem condições 
de adquirir jazigos para enterrar 
seus pais, mães, avós e filhos. 
Contudo, estes espaços também 
estão cheios. Como alternativa, 
os corpos depositados há mais 
tempo são retirados e seu destino 
deveria ser o Ossário.

Contudo, o Ossário do Cemité-
rio Municipal não tem mais espa-
ço para armazenar os restos mor-
tais exumados. De acordo com o 
termo assinado pelos familiares, 
o corpo permanece nas galerias 
por 5 anos, podendo ser retirados 
após esse período em caso de ha-
ver a necessidade de novos sepul-
tamentos de famílias carentes.

Sem gaveteiros para depositar 
os restos mortais, os ossos reti-
rados das gavetas estão sendo 
colocados em sacolas plásticas, 
amontoadas no chão do Ossário 
com um pequeno papel escrito à 
mão para identificar o corpo. Ba-
ratas mortas pelo chão do Ossário 
mostram que os pequenos peda-

ços de papel não duram por mui-
to tempo. Como consequência, a 
identificação dos restos mortais se 
perde, impedindo a identificação 
da ossada ensacada.

Para abrir mais espaço nas 
galerias, a Prefeitura iniciou em 
janeiro a construção de mais ga-
vetas. Contudo, há semanas a 
obra está parada. Para piorar a 
situação, dois grandes tambores 
acumulam água parada com mui-
tas larvas de mosquito, deixando o 
local propício para a proliferação 
do mosquito da dengue.

Logo ao lado, o banheiro públi-
co recém-reformado está interdi-
tado, sem a possibilidade de uso 
pela população que faz a limpeza 
dos túmulos e familiares que vão 
ao Cemitério orar por seus entes.

Na mesma parede, parte do 
muro entre o cemitério e a praça 

caiu antes do Dia de Finados (2 
de novembro). Foram colocados 
tapumes, que já estão esgarçados 
pela ação do tempo.

O material de construção, que 
seria usado para a construção das 
novas galerias e reforma do muro 
estão depositados na praça e sen-
do levados pouco a pouco pelas 
chuvas ou para a execução de ou-
tras obras no município. Parte das 
placas de laje já está quebradas.

Questionada, até o final desta 
edição a Prefeitura não informou 
se haverá ampliação do Cemité-
rio, tanto para novos jazigos quan-
to para o Ossário. Também não 
foi informado quando serão con-
cluídas as obras para a construção 
das novas galerias e reforma do 
muro, bem como não foi passado 
o motivo pelo qual os banheiros 
públicos estão fechados.



Áries 21/3 a 20/4 
É necessário ter foco e definir 
estratégias de atuação. Pen-

sando nisso, busque aproveitar o setor 
do trabalho para o auto aprimoramento. 
A Lua no setor espiritual entra em con-
flito com Júpiter, Netuno e Mercúrio, po-
dendo apontar que você está distraída.

Touro 21/4 a 20/5
Busque se livrar das preocupa-
ções e se recolher, a fim de se 

reconectar com suas vocações, segue para 
a área espiritual. Afloram os dramas no 
setor íntimo tensionada a Júpiter, Netuno 
e Mercúrio. O pensamento racional e a ex-
troversão das ideias podem ter problemas.

Gêmeos 21/5 a 20/6
É preciso se recolher e buscar 
auto aprimoramento. A Lua en-

tra em tensão com Júpiter, Netuno e Mercú-
rio no setor do trabalho, de modo que você 
poderá se sentir oprimida pelo excesso de 
demandas e frustrações profissionais.

Câncer 21/6 a 22/7
Busque ser discreto (a) no 
trato interpessoal. É prová-

vel que você sinta um sentimento de 
inadequação com o entorno, que aflora 
com a Lua na área da rotina tensiona-
da a Júpiter, Netuno e Mercúrio. Procu-
re alcançar qualidade. 

Leão 23/7 a 22/8
Chegou a hora de revisar 
seu estilo de vida. Tente es-

truturar o dia a dia, o setor das rotinas, 
favorecendo mudanças. Atenção com 
imprudências ao buscar diversão. Elas 
podem mostrar suas consequências 
durante esta fase.

Virgem 23/8 a 22/9
Procure ser reservado (a) e 
dar espaço a si e aos ou-

tros. As relações desenvolvidas por 
conta do dia a dia podem passar por 
uma fase de estranhamento, devido à 
Lua no setor familiar em conflito com 
Júpiter, Netuno e Mercúrio. 

Libra 23/09 a 22/10 
Tente rever seus conceitos, sem 
impor prazos, pois o momento 

astrológico tende a pedir tranquilidade para 
colocar a mente em ordem. O setor comu-
nicativo pode entrar em conflito com Júpiter, 
Netuno e Mercúrio, podendo indicar incom-
patibilidades de ideias que afetem a rotina. 

Escorpião 23/10 a 21/11
Atenção nos gastos! Busque 
abandonar a impulsividade 

e fazer uma revisão de prioridades. A Lua 
transita na área material e entra em conflito 
com Júpiter, Netuno e Mercúrio, alertando 
para eventuais falhas na gestão financeira. 

Sagitário 22/11 a 21/12
Busque ser discreto (a) sobre 
o que lhe incomoda e revisar 

suas estratégias de atuação. Frustra-
ções pessoais tendem a aflorar com a 
Lua em seu signo tensionada a Júpiter, 
Netuno e Mercúrio, afetando a intera-
ção com o entorno. 

Capricórnio 22/12 a 21/1
O momento tende a fazer 
com que você veja a ne-

cessidade de desacelerar para tirar o 
estresse e repor as energias. Conflitos 
podem apontar cansaço devido aos 
contratempos. Tente descansar para 
que seu organismo se recupere.

Aquário 22/1 a 19/2
Procure ser autossuficiente, 
sem se fechar às colabora-

ções no meio íntimo. A falta de empatia 
nas relações pode prejudicar o convívio e 
as ações compartilhadas, pois a Lua no 
setor de amizades entra em conflito com 
Júpiter, Netuno e Mercúrio. 

Peixes 20/2 a 20/3
Busque aprender com as ad-
versidades, pois elas tendem 

a lhe trazer valiosas lições. É preciso ser 
discreto (a) no trato humano. No setor do 
trabalho pode haver conflitos destacan-
do um momento de decepções com os 
rumos da sua vida profissional. 
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Filé de merluza no forno
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Rua Prudente de Moraes 848, Centro - Rio das Pedras
)193493.2908 / 3493.3835 -    99976.8314

NovaCor NovaCor 
Liso Piso FoscoLiso Piso Fosco

TINTA LIDER NO 
SEGMENTO DE PISO

R$ 340,00
a vista

R$ 355,00
prazo

Indiferente Tonalidade

CHEGOU A HORA DE 
AMANSAR A FERA!

(19) 98225.4963
contato@tfoffice.com.br

www.tfoffice.com.br

Faça a sua declaração de 
Imposto de Renda com 

quem entende do assunto.

Ingredientes: 
• 8 filés de merluza, 4 batatas 
cruas (em rodelas, sem casca), 1 
pimentão (cortado em rodelas), 2 
tomates (cortados em rodelas – as 
sementes ficam à preferência), • 1 
cebola (cortada em rodelas), Molho 
de tomate de boa qualidade, Oré-
gano, • Azeite para untar

Modo de preparo: 
Tempere os filés à seu gosto e re-
serve por 10 minutos, Unta um 
refratário com azeite e faça uma 
camada de batata, em seguida ar-
rume os filés sobre a batata, Acres-
cente a cebola, o tomate, o pimen-
tão, orégano a gosto, regue com o 
molho de tomate (1/2 lata), Cubra 
com o restante das batatas, Cubra 
com papel alumínio e leve ao for-
no alto até que as batatas fiquem 
macias



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

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.
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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 - So-
lar do Campo - 150 Mts² - 40 Mil A Vista 
+76 Parcelas - Unidade G Quadra 05 
Contato: 19 99804-2403

Vendo casa bairro São Cristóvão II, 
contendo 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 
chácara no bairro Alambari próxima a 
cascata 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 quar-
tos, vaga coberta, 67m², na rua Luiz 
Razera (Jardim Elite, Piracicaba), pró-
ximo ao Supermercado Savegnago, 
Drogal e Padaria Avaré - 99825-0105

OPORTUNIDADE / 

DIVERSOS

Alugo ponto comercial no Centro. 
R$ 500,00 por mês. 9.7125-6676.

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
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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

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

 ENVIE ”QUERO O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     99825.0105

Silvio Eletricista faço reparos em telha-
dos e calhas ZAP (19) 99879.3495

Ofereco-me como faxineira ou domés-
tica. 99827-8838, com Andressa

Ofereço-me para limpar terreno, quin-
tal ou chácara, poda de árvore e servi-
ço geral. Com Tonhão. 3493-6589

Terreno no Santa Maria, na entrada do 
bairro, excelente topografia, 283,85 m². 
(19) 9948-3036.

Contrata-se marceneiro. Interessados 
entrar em contato (19) 99628-5985 
(whatsapp).

Alugo apartamento no Guarujá com três 
quartos, dois banheiros, garagem, 100 
metros da praia. Fone: (19) 99705-4711

Aluga se chácara. 99613-1504
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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
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