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- R$ 500 MIL -

Com verba destinada por Alex de 
Madureira, seis ruas são recapeadas

Encontre as Melhores 
Empresas, ofertas e 
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aluga, Prestadores 
de serviços, Utilidade 
pública e Muitos mais!GUIA DO COMÉRCIO LOCAL

Consulte pelo site  
e no WhatsApp!

TopTotal Guia do Comércio Local

toptotal.com.br

(19) 3493-5000

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!

G
raças à destinação de R$ 
500 mil em emenda vo-
luntário destinada pelo 

deputado estadual Alex de Ma-
dureira à Rio das Pedras, a Pre-
feitura realizou o recapeamento 
de duas ruas no Centro: ruas 
Prudente de Moraes e Horácio 
Limongi; e outras quatro no 
bairro Bom Jardim: ruas Eucli-
des Guidolim, Sebastião Evan-
gelista, Antônio José Pimpinato 
e José Correia Pimpinato.

“Rio das Pedras é uma cida-
de que carrego em meu cora-
ção. Por isso, durante nosso 
mandato, encaminhei várias 
emendas para a Cidade Do-
çura, além de realizar ações e 
reuniões para a solução de de-
mandas para atender diversas 
áreas”, finalizou o deputado 
estadual Alex de Madureira.

DIVULGAÇÃO
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Com verba destinada por Alex de 
Madureira, seis ruas são recapeadas

- R$ 500 MIL -

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

Casa com 2 quartos sendo um suíte,  wc social,  sala, cozinha, 
lavanderia coberta, garagem para 2 carros - R$ 230.000,00

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

Terreno de 300 mts no Jorge Coury - R$ 140.000,00

Terreno de 300 mts no Bela Vista - R$ 140.000,00

Casa no Luiz Massud Coury com 2 quartos, sala star, sala jantar, cozinha americana, wc 
social,  lavanderia coberta,  garagem para 2 carros  - R$ 1.000,00  

Casa no Luiz Massud Coury com 1 quarto, sala, cozinha, wc social,  lavanderia - R$ 700,00

Salão Comercial Centro (próximo a Rodoviária) - R$ 800,00

Salão Comercial na Prudente de Moraes - R$ 1.750,00
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

G
raças à destinação de R$ 500 
mil em emenda voluntário 
destinada pelo deputado es-

tadual Alex de Madureira à Rio das 
Pedras, a Prefeitura realizou o reca-
peamento de duas ruas no Centro e 
outras quatro no bairro Bom Jardim.

No Centro, o recapeamento foi 
realizado na rua Prudente de Moraes, 
entre as ruas Moraes Barros e Tira-
dentes, e na  rua Horário Limongi, 
entre a Av. Pref. Nicolau Marino e 
Ladeira José Leite de Negreiros. “A 
rua Prudente de Moraes é o princi-
pal corredor comercial da cidade e 
a via com maior fluxo de trânsito, 
enquanto que na Horário Limongi 
transitam muitos veículos pesados”, 
ressaltou Alex de Madureira.

Já no Bom Jardim, as ruas reca-
peadas foram a Euclides Guidolim 
entre as ruas Augusto Scarassatti e 
Antônio Bertassi, Sebastião Evan-
gelista, entre as ruas Antônio José 
Pimpinato e Leonel Giovanini, An-
tônio José Pimpinato entre as ruas 
Wilson Cipriani e Leonel Giovanini, e 
José Correia Pimpinato, entre as ruas 
Antônio José Pimpinato e Leonel Gio-
vanini. “O bairro Bom Jardim é um 
dos mais populosos de Rio das Pedras 
e as ruas precisavam de uma atenção 
especial. Pela rua Antônio Pimpinato, 
por exemplo, passam ônibus circular 
e precisa de manutenção constante”, 
completou o deputado estadual.

O repasse de R$ 500 mil foi apenas 
uma das benfeitorias proporciona-
das à Rio das Pedras pelo deputado 
estadual Alex de Madureira. O par-
lamentar já encaminhou mais R$ 150 
mil também para recapeamento e 
indicou a cidade para receber uma 
retroescavadeira pelo programa 
Nova Frota SP Não Para, no valor 
aproximado de R$ 300 mil.

Alex de Madureira também tem 
auxiliado na intermediação de im-
portantes reuniões junto ao Gover-
no do Estado, sempre em parceria 
com a vereadora Vanessa Botam. 
Organizou a reunião com a dire-
tora-presidente da Cetesb, Patrícia 
Iglecias, para a viabilização e libe-
ração de parte do Distrito Industrial 
Augusto Scarassatti. Junto à Sabesp, 
intermediou e participou de reunião 
com Benedito Braga, presidente da 
Sabesp, em busca de soluções para 
o abastecimento de água em Rio das 
Pedras. Também promoveu encon-
tro com o secretário de Comunica-
ção do Governo do Estado, Cleber 
Mata, para melhorar a relação entre 

A importância do 
voto consciente

- EDITORIAL -

Pode ficar repetitivo, mas 
um assunto precisa ser dis-
cutido e reforçado diversas 
vezes: a escolha de depu-
tados estaduais e federais, 
senador, governador e pre-
sidente. Para os cargos Exe-
cutivos, assim como senador, 
as opções são limitadas e a 
escolha deve ser feita prin-
cipalmente pelas propostas 
e ideais apresentados.

Já para os cargos de de-
putados estaduais e federais, 
além das propostas, também 
tem que se levar em con-
sideração a proximidade e 
identificação com a cidade. 
Quem ao menos sabe onde 
fica a cidade, quais são seus 
principais desafios.

Nas últimas eleições tem 
ocorrido um fenômeno de 
votação em candidatos po-
pulares nas redes sociais. A 
grande maioria tem atua-
ção na capital paulista, com 
programas mais abrangen-
tes em nível estadual, mas 
que pouco beneficiam a 
Região Metropolitana de 
Piracicaba.

Para se ter ideia, Piracica-
ba é o 19º município a contri-
buir com recursos de impos-
tos ao Estado. Mas, na hora 
de receber, na falta de mais 
deputados que defendam a 

região, é quase que a 100ª 
cidade no encaminhamento 
de recursos.

Um ex-prefeito da região 
contou que procurou pelo 
deputado estadual que foi 
mais votado em sua cida-
de para buscar recursos e 
melhorias. Como resposta, 
foi questionado se houve 
trabalho em prol ao par-
lamentar na campanha. 
Com a resposta negativa, 
o deputado disse não ter 
nenhum compromisso com 
a cidade, mesmo tendo sido 
o mais votado.

Isso só reforça a necessi-
dade de se eleger candidatos 
que tenham identificação com 
a cidade ou região. Por isso, 
procure se informar quem já 
destinou recursos ou melho-
rias para a cidade, quem já 
esteve na cidade ou que atua 
na região e pode contribuir 
para o crescimento e desen-
volvimento de todos.

Votar com consciência é 
mais do que um deve cívico, 
é uma obrigação moral com 
a sua cidade e consigo pró-
prio. Uma região próspera 
oferece educação e saúde 
de qualidade, empregos e 
moradia. E tudo isso passa 
pela escolha certa antes de 
apertar o “confirma” na urna.

Município e Estado em especial em 
campanhas educativas. Por fim, in-
dicou Rio das Pedras para receber 
uma viatura específica e identificada 
para o trabalho de ronda nas áreas 
rurais, do Programa AgroSP + Se-
guro (segurança no campo).

“Rio das Pedras é uma cidade que 

carrego em meu coração. Por isso, 
durante nosso mandato, encami-
nhei várias emendas para a Cidade 
Doçura, além de realizar ações e 
reuniões para a solução de deman-
das para atender diversas áreas”, 
finalizou o deputado estadual Alex 
de Madureira.

DIVULGAÇÃO
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Etec prorroga inscrições para Vestibulinho até o dia 13 de junho
- CURSOS TÉCNICOS -

ALÉM DA PAPELARIA, TAMBÉM TEMOS 

PRODUTOS PARA ARTESANATO COMO AS LÃS 

CÍRCULO, COM GRANDE VARIEDADE DE CORES 

E MODELOS PARA AQUECER NESSE INVERNO

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

F
oi prorrogado até o dia 
13 de junho o prazo de 
inscrição para o proces-

so seletivo das Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) do segundo 
semestre de 2022. A taxa do Ves-
tibulinho, de R$ 39, também deve 
ser paga até o dia 13. São ofere-
cidas mais de 43 mil vagas para 
cursos técnicos, especializações 
técnicas e vagas remanescentes 
de segundo módulo, distribuídas 
pelo estado de São Paulo. 

Para a Etec Dr. José Coury, de 
Rio das Pedras, estão disponíveis 35 
vagas para o curso de Técnico em 
Recursos Humanos, além de vagas 
remanescentes do curso para Téc-
nico em Administração. Ambos 
são para o período noturno.

Podem concorrer às vagas 
pessoas que estão cursando a 
partir do 2º ano do Ensino Médio 
ou que já concluíram os estudos 
e desejam cursar um nível técni-
co ainda têm uma oportunidade 
para o segundo semestre. 

As inscrições podem ser feitas 

pelo site www.vestibulinhoetec.
com.br. A avaliação será presen-
cial, com aplicação de prova, no 
dia 3 de julho, a partir das 13 ho-
ras. O local de aplicação poderá 
ser conferido posteriormente 
pelo candidato no site da institui-
ção, de acordo com o cronograma 
do vestibulinho presente na área 
do candidato.

Os cursos são gratuitos e têm 
duração de um ano e meio, sendo 
divididos em três módulos. A Etec 
Dr. José Coury fica na Av. Prefeito 
Nicolau Marino, 2.680, bairro Lú-
cia Taranto Marrano (Nosso Teto). 
O telefone é o (19) 3493-2244.

Técnico em Recursos Humanos

No curso o estudante irá 
aprender a realizar as tarefas 
sob a responsabilidade do setor 
de Recursos Humanos de uma 
empresa, como contratação, de-
missão e aposentadoria de fun-
cionários e oferta de benefícios 
(vale-transporte, plano de saúde, 
vale-refeição etc.), entre outras 

atividades. Por isso, será impor-
tante também estudar as leis que 
regulam os direitos e deveres do 
empregador e dos empregados 
(legislação trabalhista). O aluno 
vai aprender ainda noções de 
psicologia para entender como 
as pessoas se relacionam no 
ambiente de trabalho, realizar 
processos de recrutamento e 
seleção de novos funcionários 
e promover ações de motivação.

Técnico em Administração

O aluno irá saber como fun-
cionam as organizações, desde 
empresas privadas até ONGs, 
passando por órgãos públicos, 
comércio e indústria. O estudan-
te terá aulas sobre a história da 
administração, evolução das or-
ganizações ao longo do tempo, 
contabilidade, leis que regulam 
o funcionamento das empresas 
e redação de documentos. O alu-
no vai aprender ainda a analisar 
as chances de um negócio ou 
produto ser bem-sucedido e o 

comportamento do consumi-
dor. Estudará também técnicas 
de atendimento ao cliente, em-
preendedorismo (iniciativas para 

realizar novos negócios) e como 
uma organização planeja alcançar 
seus objetivos e define suas metas 
para o futuro.
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Débitos poderão ser 
parcelados com 90% de 

desconto a partir do dia 20

- PREFEITURA E SAAE -

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

(19) 99646-1602

Aqui você Aqui você 
encontra encontra 

tudo pra fazer tudo pra fazer 
um jantar um jantar 

inesquecível, inesquecível, 
ou montar ou montar 

aquela cesta aquela cesta 
Deliciosa!Deliciosa!

R$ 10,00CORAÇÃO 
A PARTIR DE

R$ 88,80CHAPINHA 
AGRATTO

R$ 75,00

MÁQUINA 
DE CORTAR 

CABELO VIZZO

 II Encontro de  II Encontro de 
Carros Antigos  Carros Antigos  

de Rio das Pedrasde Rio das Pedras

Dia 03 de Julho, das 9h às 17h
Na Av. Elias Cândido Ayres

CARROS EXPOSITORES 2 KILOS DE ALIMENTOS OU 10 REAIS

Realização

RIO DAS 
SARPED

Apoio

Prefeitura Municipal de Rio das 
Pedras, Secretaria da Cultura,

Polícia Militar

Praça de alimentação Food Truck | Bandas de Rock | Área Kids com playground  
e brinquedos infláveis | Troféus limitados para expositores | Mercado de pulgas

Patrocínio

@carrosantigosrdp

*Não será permitida a realização de churrasco no local

S
ancionada nesta sema-
na, a Lei Municipal que 
institui o Programa Es-

pecial de Recuperação Fiscal 
(PERF/2022) poderá ter adesão 
da população a partir do dia 
20 de junho. Por conta de alte-
rações no Projeto de Lei (PL), 
propostas pelos vereadores, 

o sistema para gerar as guias 
de pagamento terá que ser re-
configurado. 

A proposta inicial do Exe-
cutivo era para conceder des-
contos entre 50 e 100%. Com 
as emendas elaboradas pelos 
parlamentares, a concessão de 
descontos sobre os juros de 

mora e multas para adesões 
ao PERF passou a ser de 90% 
para o parcelamento máximo 
(50 meses) a até 100%, para 
pagamentos á vista.

O objetivo do PERF é pro-
mover o recebimento de cré-
ditos da administração direta 
e indireta do Município. Desta 
forma, débitos tributários e não 
tributários, de pessoas físicas e 
jurídicas, com fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro 
de 2021, inscritos em dívida ati-
va, ajuizados ou a ajuizar, com 
exigibilidade suspensa ou não, 
bem como aqueles que já foram 
objetos de parcelamentos efe-
tuados com base no art. 136 do 
Código Tributário Municipal, 
rescindidos ou ativos poderão 
ser incluídos pelos contribuin-
tes neste programa.

A adesão ao PERF deverá ser 
feita impreterivelmente até 30 
de novembro de 2022, mediante 
assinatura do termo de paga-
mento à vista ou do termo de 
parcelamento, devendo, neste 
caso, proceder ao pagamento da 
primeira parcela do acordo até 
15 dias da assinatura, desde que 
o pedido tenha sido deferido.
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Escola do Comércio abre inscrições 
para curso de contabilidade

- CURSO TÉCNICO -

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
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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 METÁLICAS GALVALUMETELHAS METÁLICAS GALVALUME

BOTAM
Corte e Conformação de Metais

Telhas Metálicas

19 99793.0628

• RESIDENCIAIS
• GALPÕES

• FECHAMENTOS
• FACHADAS

E
stão abertas as inscrições 
para o curso técnico em 
contabilidade na E. M. 

Contador Waldomiro Justolim, 
a Escola do Comércio. O curso 
técnico é gratuito e será ministra-
do durante três meses no período 
noturno, com aulas das 19h às 
22h15 de segunda à sexta-feira. 
As aulas terão início no dia 26 
de julho.

Podemos participar do cur-
so os estudantes que estiverem 
cursando o Ensino Médio ou já 
ter concluído.

No curso, o estudante receberá 
conhecimentos técnicos e ope-
racionais da contabilidade, bem 
como questões estratégicas para 
atuação em empresas do ramo. 
Será transmitida a visão de toda 
organização, trabalhando em vá-
rios setores como financeiro, fis-
cal, controladoria, contabilidade 

e em outras áreas administrativas 
e operacionais.

As inscrições permanecem 
abertas até o dia 30 de junho. 
Para se inscrever, o estudante 
deve entrar em contato com a 
secretaria da Escola do Comércio 
por meio do telefone 3493-2245 
ou pessoalmente de segunda à 

sexta-feira, das 7 às 16 horas. Os 
documentos necessários são RG, 
CPF, comprovante de residência, 
declaração da escola (se estiver 
cursando) e uma foto 3/4.

A escola fica na rua Francisco 
Correa de Barros, n. 550 ao lado 
da E. E. Prof. Manoel da Costa 
Neves (Macone).



Áries 21/3 a 20/4 
É possível chegar a um acor-
do e organizar as coisas para 

seguirem algum tipo de planejamento e 
estratégia. Portanto, evite se exceder nas 
suas demandas e, também, se prepare 
para fazer algumas concessões. Só assim.

Touro 21/4 a 20/5
O estresse é desnecessá-
rio neste momento, porém, 

como está sempre rondando e esprei-
tando por aí, não seria estranho se você, 
apesar de todas as facilidades disponí-
veis, mesmo assim se estressasse com 
pequenas coisas.

Gêmeos 21/5 a 20/6
A severidade com que o mun-
do costuma tratar as pessoas é 

contraproducente para sua alma, porque, 
quanto mais pressão sofrer, mais tentará 
driblar e fugir da raia. Tudo pode e deve 
ser leve e divertido. Só assim.

Câncer 21/6 a 22/7
Procure não levar as coisas 
tão a sério, porque neste 

momento você poderia viver emoções 
plácidas e confortantes, porém, como o 
mundo anda louco, os acontecimentos 
provocam outras emoções completa-
mente diferentes.

Leão 23/7 a 22/8
Neste momento, há muitos 
recursos disponíveis, porém, se 

encontram todos espalhados e, por isso, a 
situação pode trazer bastante dispersão. 
Porém, com um pouco de esforço, você 
conseguirá pinçar o que realmente precisa.

Virgem 23/8 a 22/9
Enquanto tudo, ao seu redor, 
convida à dispersão, procure 

sujeitar sua consciência sob a firme von-
tade de tirar deste momento o melhor, 
colhendo benefícios e melhorias que são 
merecidas. Tudo ao seu favor.

Libra 23/09 a 22/10 
Coloque em prática o que você 
predica e verá que a frequência 

de conflitos e discussões acabará dimi-
nuindo drasticamente. Tudo que você não 
consegue explicar por meio de argumen-
tos, fica evidente através da prática.

Escorpião 23/10 a 21/11
Muita coisa para pensar, muita 
mais coisa ainda para sentir, 

são tantas informações as que sua alma 
precisa metabolizar neste momento, que 
o melhor a fazer seria reservar um bom 
tempo para se distanciar de todos.

Sagitário 22/11 a 21/12
Abra o jogo, seja transpa-
rente, com certeza você não 

encontrará muita dificuldade para se 
comportar assim e, por tabela, você 
ajudará as pessoas a, também, se 
abrirem e jogarem com honestidade e 
sinceridade.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Está tudo no lugar certo, a 
hora é certa também, só falta 

você tomar a iniciativa e colocar a bola 
em jogo, de preferência seguindo algum 
planejamento, mas se não tiver nenhum, 
ainda assim valerá a pena jogar.

Aquário 22/1 a 19/2
Pareceria estar tudo certo, mas, 
então, por que essa preocupa-

ção subversiva surgindo no meio dos pen-
samentos? Será um pressentimento, ou 
uma fantasia? Deixe o tempo correr, faça 
suas coisas, e você terá a resposta.

Peixes 20/2 a 20/3
As emoções viscerais não 
acontecem para atrapalhar, 

mas para indicar um caminho mais 
honesto para quaisquer decisões que 
você precise tomar, tomando distância 
de uma postura racional que seria fan-
tasiosa. Verdade.
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Fondue para aquecer Fondue para aquecer 
corações apaixonadoscorações apaixonados

))  (19) (19) 3493.4122 3493.4122 
ou 3493.1035ou 3493.1035

INGREDIENTES
Porções de filé mignon ou contra-
filé, filé de frango, cubos de carne 
de porco e linguiça calabresa em 
rodelas grossas. Tempere com sal e 
pimenta. Esquente quantidade de 
óleo suficiente para encher, até um 
pouco acima da metade, uma pane-
la de fondue. 

Molhos
4 queijos
2 colheres sopa de requeijão, 2 co-
lheres de sopa de creme de leite, 1 
colher de sopa de parmesão ralado, 
1 colher de sopa de mussarela rala-
da, 1 colher de sopa de cream chee-
se. Misture tudo.

Tártaro
4 colheres sopa de maionese, ½ co-
lher sopa de picles picados, 1 colher 
chá de mostarda, 1 colher chá de 
molho inglês. Misture tudo.
Mostarda e Mel
200g de maionese, 1 colher sopa de 
mel, 2 colheres sopa de mostarda 
dijon, sal e pimenta. Misture tudo e 
deixe descansar.

Agora também com Crédito 
Imobiliário, Veículos, 

Consórcio e Refinanciamento

email: 
francisco_martim@hotmail.com

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

19 99218.8629

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

R$ 8,00
No PIX, dinheiro 

ou cartão de débito

TINTA SPRAY METÁLICA TINTA SPRAY METÁLICA 
CHEMICOLOR - VÁRIAS CORESCHEMICOLOR - VÁRIAS CORES
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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 - 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

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.
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

Anuncie

99825.0105
Siga

VerdadeiroO

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.

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

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

Terrenos
Condomínio Vivendas de Java - R$ 110 mil
Borsato - R$ 20 mil de entrada e R$ 670,00 mensais
Santa Maria III comercial - R$ 130 mil
Lotes no Loteamento Boa Vista - R$ 14.700,00 de entrada e parcelas de R$ 1.548,00 mensais
São Cristóvão lote 5x27 - R$ 100 mil
Santa Maria - 287m2 - R$ 130 mil
Condomínio San Marino - R$ 85 mil
Casas
São Cristóvão - chácara com 945m², com casa grande, piscina, casa menor. R$ 650 mil.
São Cristóvão - em terreno de 270m², casa da frente com 2 quartos, sala, cozinha, wc e 
abrigo; casa dos fundos com quarto, sala e cozinha. R$ 290 mil.
Centro - casa com abrigo, 3 quartos grandes, wc, sala, sala de jantar, edícula com quarto, 
cozinha e lavanderia. R$ 500 mil.
Condomínio Vivendas de Java - 3 quartos (1 suíte), sala, cozinha, wc, despensa, área 
gourmet. R$ 750 mil.
Jorge Coury - casa com abrigo, jardim, 3 quartos, wc, lavanderia, sala e cozinha. R$ 450 mil.
Bom Jesus - terreno de 300m², abrigo, 2 quartos, sala, cozinha, wc e quintal. R$ 240 mil.
Bom Jesus - terreno de 660m², 3 quartos, sala, cozinha, wc, despensa, pomar, ótima 
localização. R$ 500 mil.
São Cristóvão - 2 quartos, sala, cozinha, WC, abrigo e mais uma casa nos fundos - R$ 280 mil
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Temperatura cai e final de 
semana deve ser gelado

- PREVISÃO DO TEMPO -

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

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

99794.3696 - Bruno

99783.2152 - Mazzini

ANUNCIE SEU IMÓVEL CONOSCO

corretorimobiliário.mazziniCORRETOR IMOBILIÁRIO
CRECI 211565-F

üRua Joaquim Leite, Centro, 5 vagas, 3 quartos,1 suite,1 banheiro social, sala, cozinha, lavanderia

üRua Professor Rolim, 2 quartos, 1 suíte, 2 cozinha, área gourmet coberta.

üCasa no são Cristóvão,sobrado,salão comercial embaixo e casa em cima,3 quartos , 1 suíte. Cozinha, sala

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 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

üCondomínio Village, 3 quartos, 1 suite,sala de visita, escritório, sala de tv, sala de jantar, lavanderia, pscina,área 
gourmet.

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

üLote no centro - Rua Joaquim leite. Ótimo para comércio e galerias.

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

üTerreno no São Cristóvão

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/SP

Rua Antônio 
Bertassi, 607
Bom Jardim

Próximo a escola

99999.9354
99720.4198

U
ma massa de ar que 
se aproxima do Brasil 
vai fazer com que as 

pessoas percebam uma queda 
na temperatura nos próximos 
dias. Os impactos dessa frente 
fria foram sentidos no Sul já 
nesta quinta-feira (9). E, por 
moradores do Sudeste, de for-
ma mais intensa no sábado (11) 
e no domingo (12).

“Podem ser registradas tem-
peraturas abaixo de 10 graus 
na capital paulista a partir de 
sábado. Será um fim de se-
mana geladinho no Dia dos 
Namorados. Esse frio deve 
durar, pelo menos, até o meio 

da semana que vem”, afirmou 
Cesar Soares, meteorologista 
da Climatempo.

O frio deve durar até a próxi-
ma semana e, com a aproxima-
ção do inverno, as massas de ar 
serão cada vez mais frequentes. 
Apesar da queda na temperatu-
ra, não nenhum recorde deverá 
ser batido, já que a frente fria 
de maio foi mais rigorosa.

“Nessa época do ano, que a 
gente está a poucas semanas do 
inverno, as chegadas de massas 
de ar vão ser cada vez mais 
comuns, com uma frequência 
grande. Essa massa de ar frio 
que está chegando é intensa, 

está entrando de duas formas: 
tanto pela parte continental 
quanto pela parte do oceano. 
Mas, essa é menos intensa do 
que a que chegou no mês de 
maio”, disse Soares.

Vai chover?

Algumas áreas vão estar 
na “rota do temporal”, são 
elas: região metropolitana de 
São Paulo, região do Mato 
Grosso do Sul, Campo Grande, 
no sudoeste do Mato Grosso e 
outras. No fim de semana, não 
há previsão de chuva.

Há ainda a possibilidade 
de geada em pontos isolados 
no estado de São Paulo.

“Em São Paulo, em regiões 
de vegetação mais baixa, po-
dem acontecer geadas de for-
ma isolada. A região do Vale 
do Ribeira, o extremo oeste 
paulista e a região da Serra da 
Mantiqueira são os locais que 
mais vão sentir a chegada da 
massa de ar”.

Em Rio das Pedras

A sexta-feira será de sol com 
muitas nuvens durante o dia, 
de acordo com o Climatempo. 
Há possibilidade de 90% de 
chuva com volume de 15mm. 
A temperatura varia entre 17ºC 
e 24ºC.

No sábado, a temperatura 
vai para 13ºC a mínima e 21ºC 
a máxima, sem previsão de 
chuvas. O Dia dos Namorados 
segue sem chuvas, com a mí-
nima caindo dois graus.

Os termômetros deverão 
registrar as temperaturas mí-
nimas abaixo de 10ºC na segun-
da-feira (13). A semana deve 
seguir gelada, com a terça-feira 
registrando a temperatura mais 
baixa chegando aos 4ºC em Rio 
das Pedras. Entre quarta e sex-
ta-feira a mínima varia entre 
6ºC e 8ºC, mas com a máxima 
podendo chegar aos 28ºC no 
dia 17.

reprodução


