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V
inicius Marchese, 
presidente licen-
ciado do Conselho 

Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado 
de São Paulo (Crea-SP), 
esteve em Rio das Pedras 
nesta quinta-feira (26) para 
estreitar contatos com li-
deranças da cidade em 
busca de entender melhor 
as questões que afetam a 
cidade. Recebido no es-
critório do advogado João 
Piva Júnior, ouviu a res-
peito de demandas como 
abastecimento de água, sa-
neamento e regularização 
de moradias.

“O Crea-SP tem atuação 
direta em 188 municípios, 
são 350 mil profissionais 
que abrem a possibilida-
de de fornecer soluções 
dentro das necessidades 
de cada município. Por 
isso a importância de vir 
à Rio das Pedras conver-
sar com as pessoas e en-
tender a melhor forma de 
podermos ajudar. O Crea 
é um órgão, mas há en-
tidades e associações de 
profissionais que podem 
ser ferramentas para dar 
auxílio técnico ao poder 
público”, explicou Vini-
cius Marchese.
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Após pedido de Canela, deputada 
Bebel destina mais R$ 150 mil 

para Rio das Pedras

- INFRAESTRUTURA -

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

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 360m² no Condomínio Vivendas de Java R$ 115.000,00

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$ 420.000,00

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

Salão Comercial Centro (próximo a Rodoviária) - 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$ 230,00 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$ 480.000,00

A deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) acaba 
de conseguir a liberação 

de mais R$ 150 mil para Rio 
das Pedras, que serão utiliza-
dos em pavimentação asfálti-
ca e recapeamento. O recurso 
foi solicitado pelo ex-vereador 
Vanderley Canela e pelo Partido 
dos Trabalhadores de Rio das 
Pedras, que fazem questão de 
agradecer a deputada Bebel pelo 
pedido atendido.

O ex-vereador perguntou ao 
prefeito Marcos Buzetto onde 
será aplicado o recurso para re-
capeamento, mas não obteve res-
posta. O jornal O Verdadeiro tam-
bém perguntou ao Departamento 
de Comunicação da Prefeitura, 
mas a resposta se limitou a dizer 
que “a verba será usada em asfal-
tamento seguindo o cronograma 
que a Prefeitura vai estipular”, 
sem determinar o local.

Para o ex-vereador Canela, 
hoje presidente do PT na cidade, 
a deputada Professora Bebel, 
além de ter uma forte atuação 
na Alesp (Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo), defen-
dendo a educação, a saúde de 
qualidade e políticas públicas 
para a população que mais pre-
cisa, também tem se preocupado 
em ajudar Rio das Pedras. 

Como prova disso, Canela 
lembra que no ano passado, a 
deputada Bebel também destinou 
R$ 150 mil em recursos para o 
Hospital São Vicente de Paula. 
Ambos recursos são frutos de 
emendas parlamentares indica-
das pelo mandato popular de 
Bebel, aprovada pela Alesp. “Me 
sinto muitíssima honrada em po-
der contribuir com a população 
da cidade de Rio das Pedras, seja 
com recursos para o Hospital São 
Vicente de Paula ou para melhoria 
da pavimentação asfáltica ou de 
obras de infraestrutura”, diz. 

Neste seu primeiro mandato, 
a deputada Bebel já destinou à 
Prefeitura Rio das Pedras R$ 175 
mil para recapeamento de vias 
públicas e R$ 150mil para obras 
de infraestrutura urbana; R$ 150 

O som do silêncio
- EDITORIAL -

Por quantas vezes você 
já se encontrou em uma 
situação estressante, com 
muitas pessoas falando ao 
seu redor, dizendo que você 
deveria fazer isso ou aquilo, 
que atitudes precisam ser 
adotadas, palpites sobre 
suas questões profissio-
nais ou até mesmo parti-
culares? Nessas horas, por 
vezes, tudo que você mais 
deseja é o silêncio absoluto 
para não pensar em nada, 
encontrar a paz interior e 
seguir adiante pelo melhor 
caminho?

Pois só estando em meio 
a tanto barulho é que da-
mos valor ao silêncio, à paz 
e tranquilidade.

Contudo, os sons se fa-
zem necessários. Os mo-
vimentos e ações são de-
terminantes para o futuro 
de todos, seja no âmbito 
particular ou profissional. 
Saber se comunicar e mos-
trar empatia pode ser um 
caminho virtuoso.

Quando se está em uma 
posição de liderança, seus 
liderados esperam por uma 
palavra sua, seja de mo-
tivação ou até mesmo de 
cobrança, contando que 

os faça movimentar para 
frente.

Dentro de casa, a mesma 
coisa. Sua família espera 
por um afago, uma palavra 
de carinho e preocupação 
sincera, ainda mais em tem-
pos difíceis relacionados à 
saúde, por exemplo.

Mesmo na rua, ao encon-
trar uma pessoa que precisa 
de um pouco de atenção, 
que passa por necessidades 
financeiras e dificuldades 
para se alimentar ou agasa-
lhar. O som de uma palavra 
acolhedora, um gesto como 
doar alimentos e agasalhos 
pode fazer a diferença na 
vida de uma pessoa.

O som do silêncio é pri-
moroso e só dá valor a ele 
quem vive em meio ao caos. 
Porém, o afago e conforto 
que uma palavra amiga e 
amorosa pode trazer, isso 
sim não tem preço.

No frio, a necessidade 
em receber tais gestos se 
faz ainda mais presente. Se 
você tem condições de fazer 
isso por alguém, faça! Cada 
um só pode dar aquilo que 
tem e, com certeza, o mais 
valioso de tudo é o que vem 
do coração.

mil para o Hospital São Vicente 
de Paula utilizar em custeio, além 
destes novos R$ 150 mil também 

para a Prefeitura de Rio das Pe-
dras utilizar em pavimentação 
asfáltica e recapeamento.
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Governo de SP lança Mutirão 
das Cirurgias para zerar fila

- ELETIVAS -

O governador Rodrigo 
Garcia anunciou nesta 
quarta-feira (25) o Mu-

tirão das Cirurgias para zerar a 
fila de mais de 538,1 mil cirur-
gias cadastradas hoje na Central 
de Regulação (Cross). Para aca-
bar com a demanda reprimida, 
haverá cirurgias extras na rede 
estadual, remuneração dobrada 
nos hospitais do SUS e a contra-
tação de serviços privados. Na 
RMP (Região Metropolitana de 
Piracicaba) são 34.048 cirurgias 
represadas, segundo informou 
o governo paulista.

Por conta da pandemia do 
Covid-19, as cirurgias eletivas 
ficaram suspensas de junho de 
2020 e julho de 2021, sendo re-
tomadas parcialmente em agosto 
do ano passado.

“É impossível ficar impassível 
diante de tudo isso. Foi essa ati-
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tude que nos moveu no sentido 
de que a gente pudesse buscar 
um caminho para lançar o mu-
tirão das cirurgias, que come-
ça pela nossa rede, através dos 
hospitais próprios. Mas como a 
rede própria não será suficien-
te, nós damos um passo além, 
convidando a rede privada, além 
da rede filantrópica, para que 
a gente consiga alcançar esse 
objetivo de zerar essa fila”, disse 
Rodrigo Garcia.

Questionado, o Departamento 
de Comunicação da Prefeitura 
não informou quantos pacientes 
aguardam por cirurgias eletivas 
em Rio das Pedras. Também não 
comunicou quais são as áreas 
com maior demanda. A nota en-
caminhada ao jornal O Verda-
deiro apenas relatou que haverá 
uma reunião nesta sexta-feira (27) 
entre os secretários municipais 

de saúde da região para “para 
tomarem as decisões sobre como 
serão retomadas estas cirurgias”.

A estratégia com duração 
prevista para quatro meses, 
contempla 54 cirurgias oferta-
das no Sistema Único de Saúde 
em 7 especialidades, como do 
aparelho circulatório, visão, 
digestivo e abdominais, os-
teomolecular e geniturinário, 
das glândulas endócrinas e em 
nefrologia. Sem as ações do 
Mutirão, o Estado levaria cerca 
de dois anos para atender toda 
a demanda reprimida.

Uma das estratégias do Gover-
no de SP é pagar um valor adi-
cional de 100% do que já é pago 
pela Tabela SUS do Ministério da 
Saúde para os 54 procedimentos 
nos serviços municipais, filantró-
picos e santas casas do Estado. 

O Governo do Estado publi-

cou, nesta quinta-feira (26), no 
Diário Oficial do Estado um cha-
mamento público para a con-
tratação destes procedimentos 
em serviços privados de todas 
as regiões. O chamamento sim-
plificado ficará aberto por 10 
dias e os serviços que aderirem 
à iniciativa também receberão o 
dobro do valor da tabela SUS, 
além dos recursos para as ava-
liações e exames pré-operatórios. 
Os interessados poderão entre-
gar as propostas nos respecti-
vos Departamentos Regionais 
de Saúde (DRS) das 17 regiões 
do estado. Os documentos para 
a habilitação e as informações 
também estarão disponíveis no 
site www.saude.sp.gov.br. A con-
tratualização acontecerá durante 
o mês de junho e os atendimentos 
começarão nestes serviços até o 
dia 1º de julho.

Além disso, já a partir de 1º 
de junho, a Secretaria de Estado 
da Saúde irá realizar procedi-
mentos extras em 56 hospitais 
da rede própria estadual e em 37 
Ambulatórios Médicos de Espe-
cialidades (AME). Estas unidades 
irão realizar um total de 47,7 mil 
cirurgias, como procedimentos 
para a catarata, colecistectomia, 
hernioplastia, adenoidectomia, 
vasectomia etc.

“Os mutirões serão uma gran-
de mobilização em todo o Esta-
do. Contamos neste momento 
de retomada com a participação 
de toda a rede pública e com a 
parceria da iniciativa privada. Va-
mos pagar o dobro da tabela SUS 
para a rede pública e privada e, 
com isso, temos a expectativa de 
triplicar a oferta existente hoje”, 
afirmou o secretário de Estado da 
Saúde, Jean Gorinchteyn.
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Vinicius Marchese, pré-candidato a 
deputado federal, visita Rio das Pedras

- NOVAS IDEIAS -

97401.1114 ou 99771.6926

V
inicius Marchese, presi-
dente licenciado do Con-
selho Regional de Enge-

nharia e Agronomia do Estado de 
São Paulo (Crea-SP), esteve em 
Rio das Pedras nesta quinta-feira 
(26) para estreitar contatos com 
lideranças da cidade em busca 
de entender melhor as questões 
que afetam a cidade. Recebido 
no escritório do advogado João 
Piva Júnior, ouviu a respeito de 
demandas como abastecimento 
de água, saneamento e regulari-
zação de moradias.

“O Crea-SP tem atuação direta 
em 188 municípios, são 350 mil 
profissionais que abrem a pos-
sibilidade de fornecer soluções 
dentro das necessidades de cada 
município. Por isso a importância 
de vir à Rio das Pedras conver-
sar com as pessoas e entender 
a melhor forma de podermos 
ajudar. O Crea é um órgão, mas 
há entidades e associações de 
profissionais que podem ser fer-
ramentas para dar auxílio técnico 
ao poder público”, explicou Vi-
nicius Marchese.

O pré-candidato a deputa-
do federal pelo PSD lembrou 
que muitos municípios perdem 
recursos e deixam de receber 
benfeitorias do Governo Federal 
e do Estado por falta de projetos. 

“Não adianta dar ambulâncias 
para as cidades se não tem es-
trutura de atendimento, profis-
sionais de saúde, insumos e até 
mesmo motoristas. É preciso ter 
projetos para viabilizar recursos 
e essas parcerias com associa-
ções de profissionais podem 
viabilizar isso”, afirmou.

Um exemplo utilizado por Vi-
nicius Marchese é o de cidades 
inteligentes, em buscar exemplos 
de sucessos desenvolvidos que 
podem ser aplicados mesmo em 
municípios pequenos. “As cida-
des inteligentes tem o objetivo 
de prestar um bom serviço para 
as pessoas, como no saneamen-
to, segurança e educação. Já há 
ações funcionando em outros 

locais que podem ser aplicadas, 
como em São José dos Campos, 
a única cidade com certificado 
do Cidade Inteligente do Brasil. 
Com parcerias que viabilizam 
projetos, a prefeitura não fica 
inchada, não tem mais soluções 
de gabinete e sim para questões 
práticas”, destacou o presidente 
licenciado do Crea-SP.

Outro exemplo cidade de 
trabalho feito com inteligência 
ocorre em Adamantina, com a 
compostagem. O lixo é proces-
sado, produzido adubo que é 
entregue aos produtores que 
conseguem baixar seus custos 
e oferecer produtos com pre-
ços melhores para consumo da 
população.

“A rede de contatos obtida ao 
longo de minha vida profissional 
me permite conectar os proble-
mas com as soluções, buscar 
profissionais e exemplos para 
debater e encontrar os melho-
res caminhos”, finalizou o pré-
-candidato da deputado federal 
Vinicius Marchese.

Quem é Vinicius Marchese

Natural de Mogi Guaçu e mo-
rador da cidade de Mogi Mi-
rim, Vinicius é engenheiro e tem 
como objetivo ajudar os municí-
pios a buscar por bons projetos 
para solucionar problemas.

Ao longo dos 17 anos em que 
atua no sistema Confea/Crea, per-
correu todo o estado e percebeu 
que todas as questões, que trariam 
melhoria na qualidade de vida das 
pessoas, dependiam diretamente 
da política para serem realizadas.
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Áries 21/3 a 20/4 
O jogo parece tranquilo, porém, 
mobiliza emoções radicais que 

precisam ser administradas com muito 
cuidado, para que não contaminem tudo 
que de bom poderia ser conquistado neste 
momento. Opte pelo jogo tranquilo.

Touro 21/4 a 20/5
Há horas em que ninguém 
sai vencendo dos conflitos, 

porque esses afundam todos os parti-
cipantes em investimentos de recursos 
que poderiam ser canalizados em as-
suntos bem mais interessantes. É hora 
de desempatar o jogo.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Evite comprometer seu jogo, 
procure agir dentro do possí-

vel, evitando ir além do seu alcance, aon-
de só poderia chegar com ajuda de pes-
soas que, neste momento, exigiriam uma 
retribuição incompatível com a situação.

Câncer 21/6 a 22/7
Quando as pessoas se en-
tendem e agem em conjunto, 

elas podem infinitamente mais do que 
conseguiriam agindo cada uma por seu 
lado. Todo mundo sabe disso, porém, 
assim mesmo, se continua insistindo 
no contrário.

Leão 23/7 a 22/8
Procure dar continuidade, evi-
te se deter para tentar fazer 

com que as pessoas percebam que você 
estava com a razão, ou que tudo acon-
teceu de acordo com suas advertências. 
Isso não tem valor algum, só vale a ação.

Virgem 23/8 a 22/9
O ideal está certo, é nobre o 
suficiente para você o abraçar 

e se dedicar à conquista. Porém, o cami-
nho é sinuoso e cheio de provocações 
com potencial de estragar seus planos. 
Por isso, seu andar precisa ser cuidadoso.

Libra 23/09 a 22/10 
Não importa o quanto de en-
crenca algumas pessoas provo-

quem, de nada adiantará lhes dar sermão. 
O melhor é você se munir de presença de 
espírito o quanto antes e entrar em campo 
com a boa vontade de resolver tudo.

Escorpião 23/10 a 21/11
Difícil chegar a um acordo que 
seja justo e equilibrado para to-

das as partes, porque o tempo inteiro sobre-
vêm emoções que desgastam e espalham a 
brasa. No entanto, é preciso continuar em 
frente em busca de equilíbrio.

Sagitário 22/11 a 21/12
Não é que tudo deva ser 
difícil aqui na Terra, mas 

tampouco seria o caso de sua alma se 
iludir de que haveria como resolver a 
situação atual com simplicidade. O ce-
nário está longe de ser simples. Tome 
medidas à altura.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Seria impossível agradar a todo 
mundo e tampouco haveria a 

menor chance de você satisfazer tudo que 
pretende, porque há coisas que não pode-
riam conviver e ser satisfeitas simultanea-
mente. Adote uma visão realista.

Aquário 22/1 a 19/2
Procure agir sob o manto da 
discrição, porque tudo que 

atrair a atenção tende, neste momento, 
a produzir um nível de conflito absolu-
tamente desproporcional aos fatos que 
os provocarem. Melhor isso não.

Peixes 20/2 a 20/3
Algum barulho é necessário 
fazer, porque o silêncio será 

interpretado como uma concessão, e 
isso seria uma atitude muito arriscada 
para este momento. Coloque suas exi-
gências sobre a mesa, e que comece a 
negociação.
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HORÓSCOPO

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105

- GASTRONOMIA  -
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Sopa de 
Cenouras 

e Leite 
de Coco

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

R$ 85,00
a vista

No PIX, dinheiro 
ou cartão de débito

INGREDIENTES: 
• 2 cenouras 
• 1 cebola 
• 1 talos de salsão (sem as folhas)  
• 2 litros de água 
• ¼ de xícara (chá) de leite de coco 
• 1 colher (chá) de curry 
• 1 folha de louro 
• 3 cravos-da-índia 
• 5 grãos de pimenta-do-reino

PREPARO: 
Descasque as cenouras e corte em pedaços, 
da mesma forma o salsão. Corte a cebola ao 
meio e espete a folha de louro com cravos.  
Coloque todos os ingredientes numa panela, 
cubra com a água e leve ao fogo alto. Quan-
do ferver, diminua o fogo e deixe cozinhar 
por 30 minutos. Desligue o fogo e coe o cal-
do numa tigela. Bata as cenouras e a cebola 
no liquidificador com 2 xícaras do caldo de 
legumes coado. Se quiser uma sopa mais 
fluida, acrescente um pouco mais de caldo. 
Atenção: segure a tampa do liquidificador 
com um pano de prato para evitar que o 
vapor empurre e abra a tampa. Volte a sopa 
batida para a panela, tempere com o curry, 
sal e pimenta-do-reino. Misture o leite de 
coco e deixe cozinhar em fogo baixo por 2 
minutos apenas para aquecer. Sirva a seguir 
com croutons ou pipoca. 

Agora também com Crédito 
Imobiliário, Veículos, 

Consórcio e Refinanciamento
SELADOR SELADOR 

ACRÍLICO EUCATEXACRÍLICO EUCATEX
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Ofereco-me como faxineira ou doméstica. 
99827-8838, com Andressa
Silvio Eletricista faço reparos em telhados 
e calhas ZAP (19) 99879.3495

Ofereço-me como acompanhante de 
idoso, período noturno, com experiência 
e referência comprovadas. Solange (19) 
99220-8942

Chapa, geladeira pequena, freezer hori-
zontal, máquina de assar frango, balança 
usados. Tratar: 99712-4792.

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, contendo 
3 dorm. 2 banheiros garagem para 2 carros. Tra-
tar: (19) 99814-0684

Vendo terreno de 600 metros pra chácara no 
bairro Alambari próxima a cascata do Martins. 
Com água e Luz. F: 98154.5795

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

OPORTUNIDADE / 
DIVERSOS

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

Vendo urgente terreno em Mombuca, no Solar do 
Campo, com área de 150m². 9.9804-2403.
Alugo chácara para eventos com piscina e chur-
rasqueira. 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

Alugo casa com 3 cômodos, direto com proprietá-
rio. 97125-6676.

Ser. de jardinagem e limpeza de lotes. 9.9857.6196 
/ 3493.7490, com Francisco

Tapete de sala semi novo 97125.6676

Tel: (19) 3493.4143/    99853.2282
Rua Luiz Massud Coury, 395, Jorge Coury - Rio das Pedras/SP

Débito - Crédito - Dinheiro - PIX

TODA TERÇA-FEIRA!
Exceto em Produtos Veterinários
Promoção inválida para entrega 

e pagamentos parcelados

Siga-nos nas redes sociais
@mathiasagropecuaria

agropecuariamathias

Anuncie

99825.0105
Siga

VerdadeiroO

Casa de 4 cômodos, 1 banheiro, garagem pra um 
carro e quintal. Valor R$220 mil a vista. Não dá fi-
nanciamento, não faço troca, somente venda. Rua 
José Grecco, bairro Bom Retiro. Fone: 99729-7448.

Mesa com 4 cadeiras e tapete de sala novo. 
97125-6676.

Bicicleta para criança de 3 a 4 anos em ótimo es-
tado. 3493-1172.

Contrata-se marceneiro e montador para início ime-
diato! Interessados entrar em contato 19 99628-5985

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

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.
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QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

 ENVIE ”QUERO O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO

99825.0105
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Rodeio de Mombuca acontece 
neste final de semana

- ATÉ SÁBADO -

Disk Marmitex
(19) 99545-8219 / 3493-5542

Rua Dr. Moraes Barros, 203 - Centro - Rio das Pedras/SP

CARNES FRESCAS DIARIAMENTE

A qualidade que você merece, o preço baixo que você gosta

19 99775.7337 / 3493.1927

Rua Dr. Mário Tavares, 174, 
Centro, Rio das Pedras/SPD

epois do sucesso de Sal-
tinho, chegou a vez de 
Mombuca promover o 

seu Rodeio 2022. A festa come-
çou nesta quinta-feira (26), com 
o show da dupla João Bosco e 
Vinícius. Os ingressos para a pista 
foram trocados por um quilo de 
alimento, que será destinado ao 
Fundo Social de Solidariedade.

A festa segue na sexta-feira 
(27), com Diego e Victor Hugo 
cantando as músicas Facas, Des-
bloqueado, Conselho Bom e In-
farto, além de recriar grandes 
sucessos da música sertaneja. 
Já no sábado (28), os sucessos 
de João Neto e Frederico irão 
empolgar o público que promete 
lotar o recinto do rodeio.

Os eventos prévios, com a 
escolha da rainha e desfile de 
cavaleiros, serviram de termô-
metro para mostrar que o rodeio 
terá muito público também de 
cidades da região como Rio das 
Pedras, Piracicaba, Saltinho, Ca-
pivari, Rafard e Elias Fausto. Após 
os shows principais, haverá o 
tradicional bailão e Balada VIP.

Além da área de camarotes 
e Arena Premium Open Bar, o 
rodeio conta com estrutura com-
pleta, praça de alimentação, mo-
nitoramento por câmeras para 
segurança do público e estacio-
namento. Em todos os dias de 
rodeio haverá montaria em tou-
ros antes dos shows principais.

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

COBERTOR CASAL

Frete grátis nas compras 
acima de R$ 250,00

R$ 189,91 a vista no boleto

10% de desconto na primeira compra

Compre pelo site
moveissonia.com.br


