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Max Preste consegue 
R$ 200 mil para Saúde

O vereador Max 
Prestes (União 
Brasil) tem fei-

to pedidos a deputados 
parceiros para viabilizar 
recursos que possibili-
tem melhorias em Rio 
das Pedras. Em abril, 
solicitou à deputada es-
tadual Valéria Bolsonaro 
(PL) verba de R$ 100 mil 
para a ampliação da UBS 
Pastor Augostinho  Go-
mes do Nascimento, no 
bairro São Pedro.

O recurso já foi em-
penhado pelo Governo 
Estadual e, em breve, 
será encaminhado aos 
cofres municipais de Rio 
das Pedras. 

Em outra solicitação, 
também empenhada pelo 
Estado, foi de R$ 100 mil 
para o custeio de serviços 
de assistência de média 
e alta complexidade em 
saúde. O recurso foi in-
termediado pela deputa-
da Bolsonaro em parceria 

com a deputada federal 
Carla Zambelli (PL).

“Nossa saúde pre-
cisa de investimentos. 

Agradeço as deputa-
das Valéria Bolsonaro e 
Carla Zambelli por en-
caminhar esses recur-

sos, importantes para 
melhorias em Rio das 
Pedras”, destacou o ve-
reador Max Prestes.
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Vanessa Botam alerta para risco 
de proliferação de escorpiões

- DEDETIZAÇÃO -

Segunda-feira (8) tem 
início vacinação que mira 

poliomielite e outras doenças

- CAMPANHA NACIONAL -

Tem início na próxima se-
gunda-feira (8) a Campanha 
Nacional de Vacinação contra a 
Poliomielite para crianças abai-
xo de 5 anos. Simultaneamente, 
acontecerá também a Multi-
vacinação para Atualização 
da Caderneta de menores de 
15 anos de idade. A iniciativa, 
conduzida pelo Ministério da 
Saúde, vai até o dia 9 de se-
tembro. Está previsto para 20 
de agosto de 2022, o Dia D de 
Mobilização Nacional.

A poliomielite é uma doença 
contagiosa aguda causada por 
um vírus que pode provocar 
paralisias irreversíveis e fatais. 
A vacinação é a principal forma 
de prevenção. O Brasil não de-
tecta casos de poliomielite des-
de 1989 e, em 1994, recebeu da 
Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas) a certificação 
de eliminação da doença. Em 
todo o mundo, as campanhas 
de imunização reduziram de 
centenas de milhares para 
apenas algumas dezenas o 
número de casos por ano. Re-
centemente, porém, a doença 
reapareceu em alguns países, 
levantando um alerta.

A nova campanha busca al-
cançar ao menos 95% das crian-
ças de 1 a 4 anos de idade. A 
última vez que isso ocorreu no 
Brasil foi em 2015, quando as 
taxas de vacinação começaram 
a cair. O esquema de proteção 
contra a poliomielite prevê a 
aplicação de três doses aos 2, 
4 e 6 meses de idade, mediante 

injeção intramuscular. Depois, 
a criança deve receber reforço 
com 15 meses e com 4 anos: 
essas novas doses são ministra-
das via oral e simbolizadas pelo 
Zé Gotinha, personagem cria-
do pelo governo brasileiro na 
década de 1980 para tornar as 
campanhas de vacinação ami-
gáveis para o público infantil.

Já a multivacinação prevê 
a atualização das cadernetas 
de crianças e adolescentes, 
conforme calendário previs-
to no Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). Dessa for-
ma, são disponibilizadas doses 
que protegem contra diversas 
doenças como tuberculose, he-
patite, tétano, difteria, menin-
gite, febre amarela, sarampo, 
rubéola, caxumba, catapora, 
gripe e covid-19, entre outras.

Os estados e municípios 
têm autonomia para organizar 
o atendimento levando em con-
ta a realidade local. Os pais de 
crianças e adolescentes devem 
levá-los junto com suas cader-
netas de vacinação para que 
as equipes de saúde possam 
identificar quais imunizantes 
precisam ser aplicados. 

A Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBIm), entidade 
científica sem fins lucrativos, 
destaca a importância do en-
gajamento da população. “É 
fundamental para o Brasil se 
manter livre de doenças que 
podem levar à morte ou deixar 
sequelas”, ressalta a institui-
ção, em nota.

O
s meses de agosto e 
setembro são os me-
ses em que mais apa-

recem escorpiões na região. 
Isso porque é o período de 
reprodução dos aracnídeos e 
quando as fêmeas têm maior 
concentração de veneno. No 
bairro São Cristóvão II, uma 
moradora relatou ter encon-
trado um escorpião amarelo 
em seu quarto, na rua Sera-
pião de Aguiar.

A mulher procurou pela ve-
readora Vanessa Botam para 
pedir apoio e providências a 
respeito do caso. A parlamen-
tar elaborou uma indicação 
que será apresentada na pró-
xima sessão, segunda-feira 
(8), para solicitar que a Pre-
feitura execute a dedetização 
da cidade, em especial na rede 
de esgoto.

“É preciso dedetizar bueiros 
e toda rede de esgoto para eli-
minar os escorpiões e baratas, 
que são a principal fonte de 
alimentação dos aracnídeos. 
Também é fundamental eli-
minar possíveis criadouros, 
tais como pilhas de entulho e 
material de construção”, ex-
plicou Vanessa Botam.

A vereadora alertou tam-
bém para os cuidados que os 
moradores devem ter para 
evitar acidentes. “Os escor-
piões costumam se esconder 
em locais escuros e úmidos, 
tais como sapatos, tênis, rou-
pas no armário e até entre os 
lençóis da cama. A entrada é 

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!

feita por ralos, janelas abertas 
e por baixo de portas. Uma 
das formas de evitar isso co-
locar telas em janelas e ralos, 
instalar proteção na soleira de 
portas”, sugeriu a parlamen-
tar. A dedetização residencial 
também é uma boa forma de 
prevenir o surgimento de es-

corpiões, desde que feito de 
forma correta.

O veneno do escorpião 
amarelo é um dos mais pe-
rigosos e pode levar a morte, 
especialmente crianças e ido-
sos. Caso seja picado, é preciso 
buscar atendimento médico o 
mais rápido possível.
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Laboratório de Piracicaba oferece 
check-up e testes de colesterol gratuitos

- 2 MIL EMPREGOS -

Clube de Campo
de Rio das Pedras

Um lugar Um lugar 
ideal para ideal para 
curtir com curtir com 
a família e a família e 

amigosamigos
Ligue na secretaria do clube 

e saiba mais: (19) 3493.2343
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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
• TERMOACÚSTICAS
• SEMI-SANDUÍCHE
• COM PINTURA ELETROSTÁTICA
• TAPUMES
• FECHAMENTOS
• FACHADAS

BOTAM
Corte e Conformação de Metais

Telhas Metálicas

19 99793.0628

C
omo parte das ações do 
Dia Mundial do Combate 
ao Colesterol, o labora-

tório de análises clínicas Labi 
Exames, em Piracicaba, realiza 
testagens e check-ups gratuitos 
a partir da próxima segunda-fei-
ra (8). A ação deve durar até 31 
de agosto.

Qualquer pessoa pode apre-
sentar-se na unidade, portando 
um documento com foto. O re-
sultado sai em um dia útil e é 
possível acessá-lo pelo site do 
laboratório, que fica na Praça 
José Bonifácio, nº 875, no Centro.

O check-up consiste em cinco 
exames em um só procedimen-
to, que avalia o metabolismo das 
gorduras no sangue, incluindo 
a medição total da presença do 
colesterol, triglicérides, HDL, 
LDL e do VDL.

No entanto, além de “contro-
lar o colesterol”, é importante 

entender que temos dois tipos 
de gordura no sangue: o LDL, 
chamado “colesterol ruim”, e o 
HDL, ou “colesterol bom”, que 
protege o coração de doenças.

O LDL, principalmente, cos-
tuma aumentar por conta de há-
bitos e estilo de vida, como con-
sumo em excesso de gorduras 
saturadas e trans, encontradas 
em alimentos de origem animal 
(carnes e ovo), além de produtos 
ultraprocessados, como biscoi-
tos e comidas congeladas.

Para se preparar para o exa-
me, não é necessário jejum. Evi-
te a ingestão de bebida alcoólica 
nos últimos 3 dias (72 horas) 
antes do exame; bem como o 
consumo de comidas gorduro-
sas (24 horas) no dia anterior ao 
exame. Evite fumar e informe os 
medicamentos em uso para evi-
tar interferências no resultado 
do exame.
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Polícia Civil prende 
golpistas por estelionato

- EM RIO DAS PEDRAS -

Rua Marino Ernesto Montagnani, 597
São Cristovão II - Rio das Pedras

99703.8183

Colmeia e
Consertos
em Geral

D
ois homens foram presos 
no início da tarde de on-
tem, pela Polícia Civil de 

Rio das Pedras, tentando aplicar 
golpe em uma agência bancária 
da região central. O mandante 
tem 35 anos e o autor 65 anos. 
Segundo o investigador-chefe da 
delegacia local, Sidnei, os crimi-
nosos recrutam pessoas de mais 
idade, justamente por passarem 
maior confiança.

De acordo com o policial ci-
vil, após suspeitar de fraude em 
um documento apresentado na 
agência do banco Santander, uma 
pessoa responsável pelo local fez 
contato com ele dizendo que des-
confiança de estelionato.

Foi apurado que o idoso che-
gou com documento falso no 
banco tentando abrir uma conta. 
Segundo o delegado Mauro José 
Arthur, provavelmente o cidadão 
ia aplicar golpe do Pix, fazer trans-
ferências indevidas e lesionar o 
cidadão de bem.

“É por meio de conta falsa que 
o estelionatário aplica o golpe em 
qualquer pessoa, que acredita 
ser verdadeira aquela operação, 
e fazem as transferências por 
meio do Mercado Livre, do Fa-
cebook”, declarou.

“Os dois vieram de Limeira, 
para aplicar golpe em Rio das Pe-
dras, com duas declarações de 
Imposto de Renda em nome das 
cidades de Conchal e São Pedro, 
ou seja, eles sairiam daqui e iriam 
para essas duas cidades aplicar 
golpes lá também”.

A autoridade apurou, com a 
responsável pela agência, que o 
homem preso no banco apresen-
tou uma declaração de Imposto 
de Renda com rendimentos de 
quase R$ 60 mil.

“Com um rendimento desses, o 
banco disponibiliza um crédito de 
quase R$ 20 mil entre cartão e che-
que especial. Indo para Conchal, 
com a mesma certidão, eles iam 
obter mais um crédito neste valor e 
depois em São Pedro outro crédito 
semelhante. Em três agências, eles 
iam lesionar em quase R$ 100 mil”, 
destacou a autoridade policial.

Mauro Arthur disse que re-
presentou pela prisão preventiva 
da dupla, por conta do montante 
do prejuízo que eles iam causar 

aos cidadãos de bem. 
“É mais uma resposta à so-

ciedade. Tão logo soubemos da 
tentativa de golpe fomos à agência 
e os prendemos. Foi um trabalho 
brilhante do investigador Sidnei e 
eles perderam. Ficaram sem os ce-
lulares, sem os documentos falsos 
e o carro”, destacou o delegado.

Prevenção
Mauro Arthur ressaltou que é 

importante que nos bancos façam 
um convênio com a polícia de cada 
local para, quando houver algum 
suspeito numa agência, ligar para 
a polícia e falar que alguém está 
apresentando documento duvi-
doso. Eu estreitei os laços com os 
gerentes de bancos daqui, de Rio 
das Pedras, e alertei que se tiver 
algum indivíduo suspeito para me 
ligar que eu desço e verifico os do-
cumentos. Tem crime constatado? 
É cadeia”, observou o delegado.

O flagrante
Ao ser preso, o homem de 65 

anos falou onde estava o man-
dante – em um veículo roubado, 
na praça da Igreja Matriz - e este 
foi pego também. Os dois deverão 
passar por audiência de custódia 
nesta quarta-feira.
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üBaixa de empresa 

üAposentadoria

üPensão por morte 

üE-social Doméstica

üImposto de renda

üContabilidade

üEscrituração Fiscal

üFolha de pagamento

üAbertura de empresa

üAlteração e Regularização de Empresa

(19) 3434-7520 / 3422-5959 / 2534-1142 /     99992-9166
Email: orgprog@terra.com.br

Rua Benjamin Constant, 2905, Paulista, Piracicaba/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 Trajano Alves de Moura 486, 3 quartos,sala,cozinha, area gourmet, piscina infantil.

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

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  üTerreno em Capivari - ótima localização, 33.795.80 m2 - ideal para construção 
de indústrias e prédios

Lanches, cachorro 
quente, batata frita, 

pastel e porções. 

Combos para a 
família toda!

Atendimento todos os dias, a partir 
das 18h30, delivery e presencial

Rua Santo Degaspari, 8, Santo Antônio

@lanchonete_santo_antonioo 99812.5958

99712.3634
Rua Prudente de Moraes, 298 - Centro - Rio das Pedras

O presente do seu Pai, seu Herói, 
está aqui na Zoio Presentes

São muitas opções, não 
deixe de conferir!

P
esquisa realizada pela Câ-
mara de Dirigentes Lojis-
tas de Piracicaba (CDL), 

referente ao Dia dos Pais, indica 
expectativa de vendas para o 
comércio de 11,3% maior que o 
mesmo período do ano anterior. 
A enquete foi realizada nos dias 
1 a 3 de agosto, com 87 lojistas e 
145 consumidores, nos principais 
corredores comerciais da cidade.

Em 2021 o crescimento, em 
relação a 2020, foi de 7,8%, o que 
indicaria certo aquecimento do 
mercado, não fosse a inflação. 
Mesmo assim, não se trata de um 
indicador fiel à realidade, porque 
muitas pessoas passaram a fazer 
suas compras pela internet em 

detrimento da presencial. 
“Ocorre que, se verificarmos 

a inflação e, consequentemente, 
o aumento dos preços, vamos 
concluir que é baixo o indicador 
de crescimento nas vendas, ainda 
mais porque não houve aumento 
dos salários nesse mesmo período 
de um ano. Um outro dado impor-
tante é que a pandemia fez com 
que quase 50% dos consumidores 
passassem a fazer compras online 
e não presencial”, explica Reinaldo 
José Pousa, presidente da CDL.

Da amostragem, 77% irão pre-
sentear, 15% estão indecisos e 
8% não vão se preocupara com o 
assunto. Dentre os entrevistados, 
44% vão desembolsar até R$ 100 

para presentear. Outros 32% vão 
reservar até R$ 200. Sendo que 
24% pretendem caprichar na 
lembrança e gastar até R$ 500. 
Do total, 74% vão pagar à vista 
e 26%, a prazo.

O setor predominante será o de 
confecções (48%), seguido pelos 
calçados e artigos de couro (29%). 
Na terceira posição vêm perfumes 
e cosméticos (14%). Apenas 3% 
dos entrevistados vão presentear 
seus pais com eletro eletrônico. 

As áreas comerciais pesquisa-
das foram Central, Vila Rezende, 
Santa Terezinha, Vila indepen-
dência, Paulista, Pauliceia, Piraci-
camirim, Bairro Alto, São Dimas, 
Jardim Elite e Vila Sonia.

Expectativa é de crescimento 
de vendas para o Dia dos Pais

- CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS -



Variedades

Câncer 21/6 a 22/7
Dúvidas lhe atravessarão 
ao longo da semana e você 

se sentirá pouco seguro em relação aos 
seus próximos passos. Garanta-lhe bons 
momentos de reflexão, possibilitando de-
cisões mais maduras. Pondere com calma.

RIO DAS PEDRAS, 05 DE AGOSTO DE 202206 O Verdadeiro | Edição 1098

HORÓSCOPO
- GASTRONOMIA  -

Brownie com calda de 
chocolate e crocante de nozes

99881.1082

Áries 21/3 a 20/4 
Mesmo que você esteja 
comprometido com seus 

projetos e autonomia, agora será 
necessário dar atenção ao outro e 
às suas demandas se quiser cuidar 
de suas relações íntimas. Equilibre-se 
sem se desrespeitar.

Touro 21/4 a 20/5
O momento será de amoro-
sidade e carinho, e uma boa 

maneira de fazer uso da sua dedicação 
será investindo na composição de oca-
siões agradáveis com quem você ama. 
Fortaleça as bases dos encontros afetivos.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Seu senso crítico estará afia-
do, o que lhe permitirá um 

olhar ainda mais perspicaz em relação ao 
que chegará até você. Aproveite o mo-
mento para filtrar informações e ideias. 
Busque um bom aproveitamento.

Leão 23/7 a 22/8
A semana pedirá receptivida-
de com quem estiver ao seu 
lado. Abra a mente e o cora-

ção para escutar atentamente ao que di-
zem, e esteja disponível para acolher dife-
rentes opiniões. Aprenda com a diferença.

Libra 23/09 a 22/10 
Sua sensibilidade estará 
aflorada, o que amplificará 

a conexão com questões que habi-
tam mais o seu coração do que a sua 
mente. Permita que tal processo seja 
vivido com beleza e acolha-se com 
generosidade.

Escorpião 23/10 a 21/11
O dia pedirá por recolhimento 
e silêncio para conscientizar-se 
sobre os processos profundos 

pelos quais você vem passando. Respeite 
seu tempo e pratique a introspecção para 
desvendar seus mistérios.

Sagitário 22/11 a 21/12
Ainda que você tenha metas 
muito bem definidas, será 

importante abrir os olhos e enxergar ao 
redor para aproveitar as diversas possi-
bilidades que se apresentarão ao longo 
do dia. Amplie o campo de visão.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Você enfrentará dificuldades 
caso insista em empregar 
antigos mecanismos para 

realizar novos empreendimentos. Abra a 
cabeça, ouça conselhos e pense fora da 
caixa. É hora de atualizar seus recursos.

Aquário 22/1 a 19/2
Assuntos profissionais deve-
rão entrar em foco agora e 

você poderá ter bons insights ao lidar 
com eles. Equilibre-se entre o pragma-
tismo e a sensibilidade para agir com 
segurança e confiança. Escute-se.

Peixes 20/2 a 20/3
Você transitará fora da 
sua zona de conforto, o 

que será mais instigante do que de-
sagradável. O contato com o desco-
nhecido poderá mexer com o desejo 
de ir mais longe. Legitime seus an-
seios e explore.

Virgem 23/8 a 22/9
Novas oportunidades sur-
girão para você agora e 

será preciso estar atento para per-
ceber os rumos que darão sentido 
à sua história. Reflita antes de agir, 
mas não deixe o tempo certo passar. 
Movimente-se.

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

R$ 6,00
No PIX, dinheiro 

ou cartão de débito

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

email: 
francisco_martim@hotmail.com

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

19 99218.8629

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

HB20 HB20 
Confort 1.0 Flex Confort 1.0 Flex 

Ano: 2015  Ano: 2015  
Apenas 117 mil kmApenas 117 mil km

Ingredientes
• 5 ovos
• 400 g de açúcar refinado
• 190 g manteiga
• 190 g de chocolate meio amargo picado
• 150 g de farinha de trigo

Calda de chocolate
• 100 ml de creme de leite fresco
• 50 g de chocolate meio amargo picado
 
Crocante de nozes
• 100 g de açúcar refinado
• 80 g de nozes quebradas

Modo de preparo
Misture bem os ovos com o açúcar e leve ao 
fogo bem baixo (ou banho-maria), mexendo 
sempre para não cozinhar, até o açúcar der-
reter completamente. Reserve.
À parte, derreta a manteiga e, fora do fogo, 
misture o chocolate até ficar homogêneo.
Mescle os 2 preparos e acrescente a farinha 
aos poucos, mexendo até incorporar.
Despeje em fôrma retangular e asse em 
forno médio preaquecido (170 °C) por 20 
minutos.
Sirva quente com a calda de chocolate e o 
crocante de nozes, acompanhado, se desejar, 
de sorvete e decorado com morango.

Calda de chocolate
Aqueça o creme de leite em fogo baixo e 
junte o chocolate, mexendo até derreter.

Crocante de nozes
Derreta o açúcar até formar um caramelo.
Acrescente as nozes, misture rapidamente e 
despeje em bancada de pedra.
Deixe esfriar e triture a placa de caramelo 
grosseiramente no processador (use a fun-
ção pulsar).



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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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 Cam-
po - 150 Mts² - 40 Mil A Vista +76 Parcelas - Unida-
de 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 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

Rc componentes contrata para serviços gerais, 
homem, habilitação a e b. Disponibilidade de 
horários. Residir em Rio das Pedras.
CV para rhrchidraulica@gmail.com 

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

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 pro-
prietário. 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 referên-
cia comprovadas. Solange (19) 99220-8942

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

Vendo terreno de 150m²  em Mombuca, no lotea-
mento Solar do Campo por 63 mil. 99708-3768.

Limpo terreno e faço poda. 3493-6589, com 
Tonhão

Aparelho de som. R$ 100. 3493-6589, com Tonhão

Aluga-se quarto para solteiros. (19) 99890-4767

Vendo casa no Bela Vista, em meio terreno. R$ 130 
mil. Documentação em ordem, excelente para ren-
da de aluguel. 99649-2245.

Vendo terreno no Santa Maria I, de 10x28,35m, 
excelente topografia. R$ 125 mil. 99649-2245.

Anuncie

99825.0105
Siga

VerdadeiroO

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 no Bela Vista 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

Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java R$ 130.000,00

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 1 quarto, sala, cozinha, wc social,  lavanderia - R$ 600,00

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

Salão Comercial na Prudente de Moraes - R$ 1.400,00

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.

Venda de Apartamento no 10º andar, na Praia Grande com 2 quartos (1 suíte), 
sala dois ambientes, cozinha americana, varanda gourmet, de frente para o mar. 

Prédio com academia, salão de jogos, piscina.
150 mil
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Censo 2022 começa em todo o país
- IBGE -

Agosto é o mês 
de reprodução de 

escorpiões, quando 
as fêmeas têm a 

maior concentração 
de veneno.

PROTEJA SUA FAMÍLIA! 
CONTRATE O MELHOR 

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO!

(19) 3493-2346 |      99919-5973 |       99729-3718
Rua Brasil, 73, Bom Jesus, Rio das Pedras-SP

A 
população brasileira co-
meçou a ser recontada, 
de forma detalhada, nes-

ta segunda-feira (1º). Foi dado 
início à coleta domiciliar do 
Censo Demográfico 2022, reali-
zado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Até o início de novembro, 
mais de 183 mil recenseado-
res, devidamente identificados, 
estarão nas ruas de todos os 
5.570 municípios brasileiros. A 
missão deles é entrevistar um 
morador de cada domicílio do 
país. Ao todo, segundo o IBGE, 
eles visitarão 89 milhões de 
endereços, sendo residenciais 
cerca de 75 milhões.

“Não deixaremos ninguém 
para trás. Mas, para isso, con-
tamos muito com o apoio da 
cidadã e do cidadão brasilei-
ros”, declarou o presidente do 
IBGE, Eduardo Rios Neto , que 
pediu aos para que “recebam 
o IBGE” em suas casas.

Para facilitar a identificação 
dos recenseadores em Rio das 
Pedras, a Prefeitura disponibi-
lizou fotos dos profissionais 
em sua página do Facebook. 
A coordenadora da ação em 
Rio das Pedras reforçou que 
desacatar, maltratar o recen-
seador ou mesmo se negar a 
responder à pesquisa pode ser 
passível de punição conforme 
determina a lei.

A última contagem da po-
pulação brasileira foi realizada 
entre agosto e novembro de 
2010. Naquele ano, os brasi-

leiros formavam um contin-
gente de quase 191 milhões 
de pessoas. As projeções do 
IBGE sugerem que esse nú-
mero aumentou cerca de 13% 
nos últimos 12 anos, elevando 
para 215 milhões o número de 
habitantes no Brasil.

Por lei, o levantamento censi-
tário deve ser realizado no país 
a cada dez anos e, portanto, de-
veria ter sido feito em 2020, mas 
foi adiado para o ano seguinte.

Em 2021, o Censo precisou 
sofreu novo adiamento, por 
falta de orçamento. Após de-
terminação do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), o governo 

federal liberou os R$ 2,3 bi-
lhões solicitados pelo IBGE. 

Além de saber exatamente 
qual o tamanho da população, o 
Censo visa tirar uma fotografia 
detalhada dos brasileiros, mos-
trando suas principais caraterís-
ticas socioeconômicas, incluindo 
idade, sexo, cor ou raça, religião, 
escolaridade, renda e saneamen-
to básico dos domicílios.

Diante da dimensão conti-
nental do Brasil e do tamanho 
de sua população, o Censo rea-
lizado pelo IBGE é considera-
do uma das maiores operações 
censitárias do mundo e segue 
recomendações da Organização 

das Nações Unidas (ONU), que 
sugere a todos os países uma 
série de perguntas que devem 
ser respondidas pela própria 
população.

Cimar Azeredo, diretor de 
pesquisas do IBGE, enfatizou 
que as informações sobre a po-

pulação são essenciais para o 
desenvolvimento de um país. 
Elas servem de base, por exem-
plo, para a criação de novos 
municípios e são indispensáveis 
para definição de políticas públi-
cas e para realização de inves-
timentos públicos e privados.


