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A Tubos e Conexões Tigre 
anunciou um total de dispen-
sas de 325 funcionários, em 
todas as suas unidades no Bra-
sil. A empresa justifi ca que a 
revisão de sua estrutura admi-
nistrativa e da adequação do 
quadro está alinhada às atuais 
necessidades do negócio. Em 
Rio Claro, foram dispensados 
15 funcionários. Página 4

A Associação Comercial e 
Industrial de Rio Claro (Acirc) 
iniciou nessa semana as obras 
para sua nova sede na região 
central. O terreno havia sido 
concedido pela Prefeitura, lo-
calizado na Rua 3 com ave-
nidas 16 e 18, local da antiga 
quadra de basquete do ABC 
Bandeirantes. Obras devem 
ser fi nalizadas até 2020. Pá-
gina 6

A prefeitura de Rio Claro 
vai abrir dois novos concursos 
públicos para o preenchimen-
to de 14 vagas, sendo duas 
de procurador judicial, duas 
de agentes de fi scalização e 
dez de agentes de mobilidade 
urbana, mais cadastro de re-
serva. Daae também anunciou 
concurso para preencher no-
vas vagas. Página 6

Para amenizar a queda 
de pelo natural dos 
cães é necessário 
manter uma dieta 
saudável. Confi ra 

no Especial Mundo 
Animal. Página 16
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As deliciosas pizzas do 
Velho Gaúcho Pizzaria são o 
destaque da coluna Espaço 
Gourmet.

A banda Balaio de Gato é a 
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Empresa Tigre terceiriza serviços

e demitirá 325 funcionários
Empresa terceiriza atividades do Centro de Serviços Compartilhados e dispensará 325 funcionários no Brasil; em Rio Claro demissão afeta 15 funcionários

A Tubos e Conexões Tigre
deverá dispensar um total de
325 funcionários em 23 unida-
des do grupo. Segundo comu-
nicado da empresa essa é uma
medida de enxugamento de
custos, na qual a unidade de
Rio Claro será afetada com
apenas 15 desligamentos.

A justificativa da empresa
é que “a revisão de sua estru-
tura administrativa e da ade-
quação do quadro, está alinha-
da às atuais necessidades do
negócio. O CSC, a partir de
agosto passará a ser operado
por uma empresa parceira”.

Explica que a companhia
acompanha a tendência mun-
dial e está investindo fortemen-
te em tecnologia e automação
de processos nas fábricas
“para alcançar cada vez mais
eficiência e produtividade, mes-
mo diante de um cenário eco-
nômico desafiador”.

Todos os trabalhadores de-
mitidos contarão com o supor-
te do Núcleo de Apoio ao Pro-
fissional (NAP) para recoloca-
ção no mercado de trabalho.

O NAP, criado pela empre-
sa em parceria com a consul-

toria Lee Hecht Harrison (LHH),
terá sede em Joinville e funcio-
nará como um programa de
apoio à transição de carreira.

Confira na íntegra o
comunicado da empresa:

“Acompanhando a tendên-
cia mundial, a Tigre vem inves-
tindo fortemente em tecnolo-
gia e automação de processos

nas fábricas para alcançar cada
vez mais eficiência e produtivi-
dade, mesmo diante de um
cenário econômico desafiador.

A economia brasileira ain-
da mostra tímida melhora dos
indicadores, e o setor de Cons-
trução Civil, que representa a
maior parte dos nossos clien-
tes, é um dos que mais têm
demorado para se recuperar.

Nesse contexto, duas me-
didas importantes foram toma-
das para garantir a sustentabi-
lidade da empresa: 1) Revisão
da sua estrutura administrati-
va, identificando oportunidades
de adequação do quadro e des-
pesas administrativas, alinha-
da às atuais necessidades do
negócio; 2) Terceirização de
seu Centro de Serviços Com-

Todos os trabalhadores demitidos contarão com o suporte do Núcleo de Apoio ao Profissional (NAP) para recolocação no mercado

Caminhão carregado de etanol
tomba na rodovia Washington Luís

O acidente com um cami-
nhão carregado de etanol,
aconteceu por volta das 7 ho-
ras da manhã desta sexta-fei-
ra (6), na altura do quilômetro
173 da Rodovia Washington
Luís. Segundo informações do
motorista, ele trafegava pela
faixa 2, quando foi atravessar
para faixa da esquerda perdeu
o controle e para não bater em
outros carros, tirou o veículo da
pista e acabou tombando no
canteiro central. Por sorte o
condutor não teve ferimentos.

O caminhão estava carre-
gado com 600 mil litros de eta-
nol e seguia sentido capital.
Devido ao vazamento o produ-
to preciso ser transferido para
outro caminhão, por uma equi-
pe de emergência da transpor-
tadora. Trabalharam na ocor-
rência policiais rodoviários e
funcionários da Centrovias. O
trânsito não precisou ser inter-
ditado.

O motorista que transitou
pela Avenida 8 com os cru-
zamentos da Rua 1 até a Rua
3B, nessa sexta-feira (06),
teve que redobrar a atenção.

A Secretaria Municipal de
Segurança, Defesa Civil e Mo-
bilidade Urbana interditou o
trecho para que a empresa
Elektro realizasse a troca de

Trecho da Avenida 8 interditado

Nesta quinta-feira  ( 5) pe-
ríodo da noite a Viatura 485
GCMs Pedro e Cortes, em pa-
trulhamento pelo bairro Parque
Universitário, viram o menor
W.M.S retirando algo do cano
de água fluvial de uma residên-
cia na rua 19. Durante busca
pessoal foi encontrado o valor
de R$140,00 em espécie em
cédulas de pequeno valor além
de substância aparentando co-
caína em 12 trouxas e 5 pinos.
Diante dos fatos, o jovem foi

conduzido a polícia judiciária,
por em tese estar cometendo
crime de Tráfico de Entorpecen-
tes, apresentado no Plantão
Policial a autoridade determi-
nou a lavratura do BOPC 5597,
Natureza: Tráfico de Entorpe-
cente/Ato Infracional. Pelo fato
do autor ser menor de idade
foi tentado contato com famili-
ar, sem êxito, acionado o Con-
selho Tutelar via GGIM. Elabo-
rado ROGCM 1023, mesma
Natureza.

Trabalharam na ocorrência policiais rodoviários e funcionários da
concessionária Centrovias; o trânsito não precisou ser interditado

O caminhão estava carregado com 600 mil litros de etanol e seguia sentido capital

um poste na esquina da Rua
1B, que foi derrubado por um
caminhão quando acessava a
Rua 1B no final da manhã des-
sa sexta-feira (6).

A Guarda Civil Municipal
esteve orientando o trânsito
no local. A via foi liberada ao
término do serviço da
Elektro.

Um menor foi apreendido por tráfico de drogas na noite
de quinta-feira (5)  pela Guarda Civil Municipal

Tráfico de entorpecente pelo
Parque Universitário

Bandido não para pra
ver jogo do Brasil

Em Limeira, durante o ho-
rário do jogo do Brasil na Copa,
nessa sexta-feira (7), bandidos
assaltaram a agência dos Cor-
reios na Avenida Piracicaba.

Dados levantados, mostra-
ram que no local os bandidos
renderam o segurança e tran-
caram as vítimas em um ba-

nheiro no fundo da agência. Os
bandidos fizeram o assalto,
minutos antes do início do jogo
entre Brasil e Bélgica.

Conforme informações, os
criminosos fugiram levando um
malote. Policiais Militares esti-
veram no local para o registro
da ocorrência.

partilhados (CSC) que, a partir
de agosto de 2018, passará a
ser operado por uma empresa
parceira, com a qual a Tigre já
está em conversas avançadas.

A implementação desta
nova estrutura voltada para
“serviços” envolve a contrata-
ção de colaboradores da Tigre
pela terceira e desligamentos
nas áreas administrativas das

operações no Brasil e das Uni-
dades Internacionais até o pri-
meiro semestre de 2019. Além
dos direitos previstos por lei,
como rescisão contratual, féri-
as remuneradas, 13º salário,
FGTS e horas extras, a Tigre
assegura que os colaboradores
desligados contarão com o su-
porte do Núcleo de Apoio ao
Profissional (NAP) para recolo-
cação no mercado de trabalho.

O NAP, criado pela empre-
sa em parceria com a consul-
toria Lee Hecht Harrison –
(LHH), terá sede em Joinville e
funcionará como um programa
de apoio à transição de carrei-
ra. Oferecerá, por meio de pa-
lestras, workshops, reuniões
individuais e material disponi-
bilizado online, dicas para es-
truturação de currículos, trei-
namentos e qualificações, re-
comendações sobre finanças
pessoais e indicações de novas
oportunidades de trabalho.

O Grupo Tigre informa que
15 colaboradores serão desli-
gados na unidade de Rio Claro
entre os meses de julho e ou-
tubro e que não tem previsão
para outros desligamentos”.



Prefeitura termina obra para
melhorar abastecimento

Município investiu R$ 450 mil no serviço realizado pelo Daae

 A autarquia também está investindo mais R$ 1,8 milhão na melhoria
dos sistemas das duas Estações de Tratamento de Água

A prefeitura de Rio Claro,
por meio do Departamento Au-
tônomo de Água e Esgoto
(Daae), segue investindo em
melhorias no abastecimento e
fornecimento de água no mu-
nicípio. Na semana passada foi
finalizada a construção de uma
travessia subterrânea para a
implantação de uma adutora
de 250 milímetros, em dois tre-
chos nas alças de acesso na
Rodovia Washington Luís, no
trevo dos bairros Novo Wen-
zel, Bom Retiro e Jardim Bon-
sucesso. O serviço teve inves-
timento de aproximadamente
R$ 450 mil.

“Estamos trabalhando para
melhorar o abastecimento e o
fornecimento de água na cida-
de realizando intervenções que
há anos precisavam ser feitas.
É uma demonstração de res-
peito à população com bom uso
do dinheiro público”, destaca
Juninho da Padaria.

O superintendente do
Daae, Ricardo Pires de Olivei-
ra, observa que a obra era
aguardada há anos pela popu-
lação e vai possibilitar a insta-
lação de uma adutora de inter-
ligação das redes de abasteci-
mento de água nos bairros com
a rede pública. “O próximo pas-
so é abrir nova licitação para a
realização da junção dos tre-
chos para tornar possível o
abastecimento”, explica Olivei-
ra, ressaltando que essa nova
obra representará um aumen-
to na vazão, pressão e grande
melhoria no abastecimento e
fornecimento de água nos bair-
ros da região.

Esta é a segunda grande

Superintendente do Sesi
lança pré-candidatura

pelo MBD

Comitiva do pré-candidato visitou o Diário do Rio Claro
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Ao lado do ex-vereador
e gerente regional do Ciesp,
João Zaine, e do diretor da
unidade Sesi Rio Claro, Luis
Renosto, o pré-candidato a
deputado estadual pelo MDB
Walter Vicioni visitou a re-
dação do Diário do Rio Claro
na manhã dessa sexta-feira
(6). Afastado de sua função
como superintendente do
Sesi do Estado São Paulo em
função da pré-candidatura,
Vicioni inicia os trabalhos
para sua segunda disputa
eleitoral. Em sua primeira
incursão na política, em
2014, obteve cerca de 54 mil
votos e ficou suplente do
posto do partido.

Partindo de sua experi-
ência dentro da educação, o
pré-candidato defende como
principal bandeira a área que
atua. “Entre minhas propos-
tas está o trabalho de refor-
mulação, pela legislação, do
papel da secretaria de edu-
cação; a valorização do cor-
po docente por meio de va-
lorização dos salários, mas
o mais importante com o re-
conhecimento”, ressaltou.

Ele defende a mudança
de postura social em relação

aos professores. “A socieda-
de tem que melhorar o tra-
tamento aos professores e
temos que reaver o prestígio
desta profissão. É uma ques-
tão cultural que temos que
mudar”, enfatiza.

Motivação política é um
dos principais erros da ad-
ministração pública para as
reformas na educação,
apontou o pré-candidato. Ele
citou como exemplo a refor-
ma feita no ensino médio
que, para ele, foi um ato
pressionado pelos resulta-
dos dos alunos no Enem.
“Tem que iniciar pela edu-
cação de base as reformas,
não pelo ensino médio. Pode
até ser bom, mas não é o
caminho. Quando você vai
fazer uma casa não começa
pelo telhado”, argumenta ao
destacar que a educação
precisa ser um projeto de
Estado.

Questionado sobre quan-
to tempo levaria para essas
mudanças culturais e com-
portamentais finalizou: “Em
duas gerações de 20 anos,
com um trabalho sério e uma
mudança de postura da so-
ciedade”.obra iniciada neste ano pela

prefeitura, através do Daae
para resolver problemas anti-
gos de falhas no abastecimen-
to de água em bairros mais
afastados. Com investimento
de R$ 1,5 milhão, a autarquia
está realizando obra para im-
plantação de cerca de 1.800
metros de adutora de 300 milí-
metros de diâmetro, em trecho
das rodovias SP-127 e SP-310,
que deverá resolver o proble-
ma de falta de água no distrito
de Assistência, solução tam-

bém aguardada há anos pela
comunidade.

Para serem realizadas, foi
preciso obter autorização da
Agência de Transporte do Es-
tado de São Paulo (Artesp), já
que as redes de distribuição
passam sob áreas de rodovias
sob concessão da iniciativa pri-
vada. As tratativas do municí-
pio com a Artesp contaram com
o apoio do deputado estadual
Aldo Demarchi e do vereador
Rafael Andreeta.

Além destas obras, a au-

tarquia também está investin-
do mais R$ 1,8 milhão na me-
lhoria dos sistemas das duas
Estações de Tratamento de
Água (ETA 1 e ETA 2) para
ampliar a capacidade de trata-
mento e distribuição, com pro-
jetos elaborados pelo Daae. Os
recursos investidos nas obras
das estações são provenientes
de contrapartida do impacto de
vizinhança originado por em-
preendimento imobiliário que
será construído pela Constru-
tora Caprem.



SÁBADO, 07 DE JULHO DE 2018   www.j1diario.com.br  l  DIÁRIO DO RIO CLARO
6

Prefeitura e Daae divulgam
vagas para concurso público

Rio Claro abre concurso para agentes de mobilidade urbana, procurador e agente de fiscalização; o Daae abre concurso público com oferta de 15 vagas

A prefeitura de Rio Claro
vai abrir dois novos concursos
públicos para o preenchimento
de 14 vagas, sendo duas de
procurador judicial, duas de
agentes de fiscalização e dez
de agentes de mobilidade ur-
bana, mais cadastro de reser-
va. Os editais serão publicados
no Diário Oficial do Município
desta semana. “Depois de uma
longa espera, finalmente vamos
contratar os agentes de mobi-
lidade urbana para ajudar a or-
ganizar o trânsito da cidade”,
comenta o prefeito João Teixei-
ra Junior, o Juninho da Pada-
ria. “A contratação desses pro-
fissionais se faz necessária para
acompanhar a demanda gera-
da pelo crescimento do muni-
cípio”, acrescenta.

Os agentes de mobilidade
urbana vão controlar e fiscali-
zar o trânsito nas ruas do mu-
nicípio, podendo advertir e apli-
car autos de infração de trân-
sito em caso de irregularida-
des. Também vão orientar mo-
toristas e pedestres, entre ou-
tras atribuições. Os agentes de
fiscalização vão atuar na fisca-
lização de imóveis, estabeleci-
mentos comerciais e industri-
ais, diversões públicas, ambu-
lantes etc.

As inscrições para os con-
cursos serão realizadas de 19
de julho a 20 de agosto. As ta-
xas de inscrição custam R$
69,00 para procurador, R$

55,00 para agentes de fiscali-
zação e R$ 55,00 para agen-
tes de mobilidade urbana. Os
salários são de R$ 1.795,33
para os agentes e R$ 3.055,01
para procurador por uma jor-
nada de 40 horas semanais.
Os interessados poderão se
inscrever pela internet, atra-

vés do site www. institutomais.
org.br. É necessário ter ensi-
no médio completo para con-
correr aos cargos de agentes
e formação superior em Direi-
to, com registro na OAB (Or-
dem dos Advogados do Brasil),
para o cargo de procurador
judicial.

As provas estão previstas
para serem aplicadas no dia 14
de outubro, de manhã para
agente de mobilidade urbana e
procurador, e à tarde para
agente de fiscalização. Os lo-
cais e horários serão divulga-
dos posteriormente.

Os editais completos po-

dem ser lidos no site da prefei-
tura (www. rioclaro. sp. gov.
br) e  no site do Instituto Mais.

Além desses dois novos
concursos, a prefeitura está
com inscrições abertas até o dia
16 de julho para 135 vagas em
diversas áreas, cujo edital foi
publicado em 8 de junho. As
inscrições podem ser feitas
pelo site www. institutomais.
org.br.

DAAE
O Departamento Autôno-

mo de Água e Esgoto (Daae)
de Rio Claro está abrindo con-
curso público com oferta de 15
vagas em diversas áreas e di-
ferentes graus de escolarida-
de, sob o regime estatutário.
Esse será o primeiro concurso
da autarquia desde 2008,
quando foi realizado o último
certame. “Abrimos três con-
cursos na prefeitura e agora
mais um no Daae. São mais
de 160 vagas para atender as
necessidades do município e
que também oferecem opor-
tunidade para quem está em
busca de um emprego”, co-
menta o prefeito Juninho da
Padaria.

As inscrições serão reali-
zadas de 11 de julho a 9 de
agosto e deverão ser feitas pela
internet, através do site do Ins-
tituto Mais no endereço
www.institutomais.org.br. As
taxas de inscrição custam R$

Inscrições começam na próxima quarta-feira (11) e serão feitas via internet

Acirc deve começar construção da nova sede neste semestre

Nesta semana a Associa-
ção Comercial e Industrial de
Rio Claro (Acirc) providenciou
a limpeza do terreno que vai
abrigar a nova sede da Acirc.
Foram demolidas a antiga qua-
dra dos Bandeirantes, a arqui-
bancada e toda a construção
que ainda existia no local.

O projeto prevê a constru-
ção de 3 mil e 800 metros qua-
drados de área, em terreno
doado pela prefeitura, locali-
zado na Rua 3 com Avenida
12, região Central. Os trâmi-
tes para a mudança de prédio
acontecem já há alguns anos,
mas agora segundo o Presi-
dente da Associação Antonio
Carlos Beltrame as obras de-
vem iniciar ainda neste semes-
tre.

O prazo para conclusão é
setembro de 2020, sendo que,
a estimativa é terminar antes
da data final. À partir da doa-

ção da área, vários processos
tiveram que ser agilizados
como regularizar documenta-
ção e elaboração do projeto
para a obra. O próximo passo
é a sondagem do terreno para
dar início aos trabalhos. “A
obra é prática e deve ser rápi-
da também, estamos projetan-
do concluir antes do prazo”,
afirma o presidente.

Beltrame frisa que o pro-
jeto é moderno e deve aten-
der diversas necessidades da
população e dos empresários
em geral. “No mesmo prédio
vamos abrigar serviços ofere-
cidos por instituições com vín-
culos ao comércio e à indús-
tria, além do poder público
como Posto de Atendimento ao
Trabalhador (PAT), Banco do
Povo Paulista (BPP), Junta Co-
mercial do Estado de São Pau-
lo (Jucesp), Sala do Empreen-
dedor, Serviço de Proteção ao

Crédito (SPC), posto do Se-
brae, agência da Crediacirc,
além de espaço cultural para
exposições, lançamentos e
uma biblioteca empresarial”,
esclarece o presidente.

Os dados apontam que a
Acirc ocupa o atual prédio, na
Rua 3 entre avenidas 6 e 8,
desde 1935. Com a mudança,
o imóvel deve receber uma
grande rede de varejo. A ex-
pectativa também é que o se-
tor comercial amplie. “A me-
dida que vamos para o novo
espaço, temos a percepção
que os postos comerciais vão
aumentar na região também.
Vale frisar que decidimos a
mudança pensando na neces-
sidade de modernização com
visão nos próximos 30 anos.
Queremos que a população e
os associados sintam orgulho
do novo espaço”, finaliza Bel-
trame. Serviços foram realizados nesta semana em terreno que vai abrigar nova sede

O terreno que fica na região central recebeu nesta semana serviços para início das obras; A previsão é que os trabalhos sejam concluídos antes de 2020

A prefeitura de Rio Claro
está ampliando as ações de
monitoramento dos mosquitos
transmissões e doenças. O
Centro de Controle de Zoono-
ses (CCZ), vinculado à Funda-
ção Municipal de Saúde, insta-
lou armadilhas para captura de
insetos da família dos Fleboto-
míneos, que incluem os mos-
quitos transmissores da leish-
maniose tegumentar e visceral.

As armadilhas foram colo-
cadas em três locais: Jardim
das Palmeiras, região do Cam-
po do Coxo (área rural) e bair-
ro Águas Claras. Os mosquitos
eventualmente capturados se-
rão encaminhados para a Su-
cen (Superintendência de Con-
trole de Endemias), responsá-
vel pela identificação dos inse-
tos. Esse trabalho de monito-
ramento deve se estender por
mais três semanas.

Os mosquitos transmisso-
res da leishmaniose visceral ou
tegumentar vivem em ambien-
tes escuros, úmidos e com acú-
mulo de lixo orgânico, folhas
de árvores acumuladas em
quintais e áreas de galinheiros.
Suas fêmeas se alimentam de
sangue, preferencialmente ao
fim da tarde, para o desenvol-
vimento de seus ovos.

Indivíduos infectados com
a leishmaniose visceral apre-
sentam febre de longa dura-
ção, fraqueza, emagrecimento
e palidez como sintomas. Fíga-
do e baço podem ter seu ta-
manho aumentado, já que a
doença acomete estes órgãos,
podendo atingir também a me-
dula óssea. O período de incu-
bação é muito variável: entre
dez dias e dois anos.

Já a leishmaniose tegu-
mentar os sintomas são lesões

na pele ou mucosas. As lesões
de pele podem ser única, múl-
tiplas, disseminada ou difusa.
Elas apresentam aspecto de
úlceras, com bordas elevadas
e fundo granuloso, geralmente
indolor. As lesões mucosas são
mais frequentes no nariz, boca
e garganta. Quando atingem o
nariz, podem ocorrer entupi-
mentos, sangramentos, coriza
e aparecimento de crostas e
feridas. Na garganta, os sinto-
mas são dor ao engolir, rouqui-
dão e tosse.

Usar repelentes quando
estiver em região com casos
de leishmaniose e armazenar
adequadamente o lixo orgâni-
co (a fim de evitar a ação do
mosquito), além de não utili-
zar agulhas utilizadas por ter-
ceiros, são medidas individuais
que diminuem a probabilidade
de ser contaminado.

Rio Claro usa armadilhas para monitorar
mosquitos transmissores de doenças

42,00, R$ 55,00 ou R$ 69,00
dependendo do cargo preten-
dido. Os salários variam de R$
R$ 1.227,21 a R$ 4.941,88.

Há cargos para nível de
ensino fundamental, médio,
técnico e superior. As vagas são
para operador de saneamento
(1 vaga), agente administrati-
vo (1), agente comercial (2),
técnico de manutenção e ope-
ração (2), técnico de projetos
(1), técnico de tratamento de
água e laboratório (1), técnico
em eletricidade (1), técnico em
enfermagem (1), analista de
relações sociais (1), analista de
tecnologia da informação (1),
engenheiro (2) e procurador
jurídico (1). Todos os cargos
exigem CNH de diferentes ca-
tegorias em função da vaga
escolhida.

As provas objetivas para
todos os cargos estão previs-
tas para o dia 16 de setembro,
um domingo, em dois períodos
(manhã e tarde) dependendo
do cargo escolhido. Os horári-
os e locais das provas serão
informados futuramente em
edital de convocação.

O edital completo do con-
curso pode ser conferido na
versão online disponível no site
do Instituto Mais (www. insti-
tutomais. org.br), no site do
Daae (www. daaerioclaro. sp.
gov.br) e no site da prefeitura
(www.rioclaro.sp.gov.br), no
link do Diário Oficial.
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GERAIS

BAZAR LUCILA MÓVEIS
Novos, usados, antiguidades,
eletrodomésticos. Compra-
mos/Vendemos. Av.3 nr.15
esq. Rua 1 - Loja Amarela.
F:3534-3086. (035723)

COMPRO ROUPAS USADAS
Ponto de estoque, masc, fem,
infantil, enxoval, sapatos usa-
dos. Retiro no local pago á
vista, melhor preço da cidade.
3525-2405 / 9740-4583
(035579)

CONSERTO E VENDAS
De Máquinas de costura indus-
triais e domésticas, Rua 9A
nr.2676 Vila Cristina. F:3535-
4405/ 9.9730 7946 (035593)

DINHEIRO
Crédito Pessoal, Financiamen-
to de veiculos, Emprestimo p/
aposentados do INSS, CITY
CRED Rua 2, 1021 - 3524-6384.
(035734)

ESTERCO DE VACA SECO
Entrega domicílio. 3533-8645
(035585)

GRAVO LPS E K-7
Para CD / MP3, fitas VHS em
DVD, cargas para cartuchos e
impressoras. CLÁUDIO F:
3023-2965 APÓS AS 18:00.
99686-5551 horário comerci-
al. (035732)

GUEDES
MATERIAIS PARA

Construção do Básico ao Aca-
bamento. Av. M-21, 644 Cer-
vezon - Disk-Entregas e Remo-
ção de Entulhos - 3527-3510.
(035577)

PENSIONATO
VIVENDA

Quartos p/rapazes, proximo
Unesp (trabalhadores, estu-
dantes) Watsapp 9.9775-4198
/ 3533-1240 (035566)

SOFT E MOLETOM
CASA DOS RETALHOS, Tudo
pelo melhor preço. Rua 11 Esq.
Av.17, 3525-7391. (035569)

TELEVISORES CONSERTOS
Peças originais e garantia c/
retirada em domicilio TV TEC
ELETRÔNICA 28 anos de bom
atendimento. Av. 8A n.622-
3523-1748 / 3023-3130
(035546)

TERRA PREPARADA PARA
Vasos e Jardins. F:3533-8645
(035586)

TRAVAS SAFE-CAR
Travas de segurança para au-
tomóveis e portões de residen-
cias em geral. Av.09 Ruas 16/
17 n.1575 Jd. Claret F: 3534-
6271. (035736)

VENDO JAZIGO
n.29-B Quadra 05 Praça Cri-
santemos, com 3 gavetas no
Cemiterio das Palmeiras. F:
3534-8867 (035741)

ÓLEO DE COZINHA
Na pia nem pensar... Óleo usa-
do é para reciclar! Verde Resi-
duos (019) 3527-1125. (035730)

VEÍCULOS FORD

ECOSPORT XLT 1.6
Freestyle 2009 Preta, Comple-
tissima, conservada- financio -
WB Veiculos- 3557- 9889
(035774)

NEW FIESTA HATCH 1.6
SE - 2015 Branco Completo,
troco/financio - WB Veiculos-
3557- 9889 (035775)

PRISMA LT 1.0 2013
Preto, Completo- troco/finan-
cio - WB Veiculos- 3557- 9889
(035770)

VEÍCULOS FIAT

BRAVO ABSOLUTE 1.8
Preto 2010/2011 Flex Comple-
to - Real Veiculos - 3533- 2725
ou 3525- 5501- (035742)

FIORINO FURGÃO BRANCA
2014/2015 - Completo - Flex-
Real Veiculos - 3533-2725 ou
3525- 5501 (035743)

IDEA ELX 1.8 PRETA
2010 Completa - Rio Car Vei-
culos - 3524-1414 (035747)

PALIO SPORTING 1.6
Branco 2016 Completo - Rio
Car Veiculos 3524-1414
(035746)

PUNTO
HLX 1.8 CINZA

2008/2009 completo, Flex -
Real Veiculos- 3533- 2725 ou
3525-5501 (035744)

SIENA EL 1.0 2015
Branco - Completo 14.000 Km,
troco/financio- WB Veiculos-
3557- 9889 (035778)

TORO
FREEDON BRANCA

2017 Completa/ Mecan. - Rio
Car Veiculos - 3524- 1414
(035748)

UNO EVOLUTION 1.4
Vermelha completo, 2016/2016
- Real Veiculos - 3533- 2725 ou
3525- 5501 (035745)

VEÍCULOS
CHEVROLET

AGILE LTZ 1.4 2014
Branco Completo, 25 mil Km-
troco/financio - WB Veiculos-
3557- 9889 (035772)

ASTRA HATCH 2.0 4 PTS
Flex ano 2010 - Jaragua Veicu-
los -3557-1445 (035749)

ASTRA HATCH
CONFORT

2005 Preta, Completo, troco/
financio - WB Veiculos- 3557-
9889 (035776)

ASTRA SEDAN
PRATA 2009

Completo- Rio Car Veiculos.
3524- 1414 (035760)

CAPTIVIA 2.4 16V 4 PTS
AUTOMÁTICO, Ano 2010 - Ja-
raguá Veiculos 3557-1445
(035750)

CELTA LS 8V 2PTS
2012 - Jaraguá Veiculos - 3557-
1445 (035752)

CELTA SPIRIT 4 PTS
2011- Jaraguá Veiculos - 3557-
1445 (035751)

COBALT 1.4 8V 4PTS
2013- Jaraguá Veiculos - 3557-
1445 (035753)

CORSA CLASSIC 1.0
2011 Prata, Trava e alarme,
WB Veiculos- 3557- 9889
(035773)

CORSA SUPER BRANCO
4pts, básico - Rio Car Veiculos
-3524- 1414 (035761)

CRUZE HATCH 1.8 16V
Flex 4 pts, automático, 2012-
Jaraguá Veiculos 3557- 1445
(035754)

JARAGUÁ VEICULOS
Prisma 1.4 8V Flex 4 pts, ma-
nual, ano 2016 - 3557- 1445
(035667)

MONTANA
CONQUEST PRETA

2010 Completa- flex- Rio Car
Veiculos 3524-1414 (035759)

MONTANA LS PRETA
2015 Completa- flex - Rio Car
Veiculos. 3524-1414 (035758)

ONIX 1.4 8V FLEX
4 pts, automático, 2015 - Jara-
guá Veiculos-3557- 1445
(035755)

ONIX LT 1.0 2014
Branco Completo, 34 mil Km-
troco/financio - WB Veiculos-
3557- 9889 (035771)

PRISMA 1.4 8V FLEX
4 pts, manual, 2016 - Jaraguá
Veiculos 3557- 1445 (035756)

S-10 LT PRETA 2014
Completa - Flex. Rio Car Vei-
culos -3524- 1414 (035762)

VECTRA SEDAN 2.0
Expression 8V Flex 4pts, ma-
nual, 2007 - Jaraguá Veiculos-
3557- 1445 (035757)

VECTRA
SEDAN ELEGANCE

Preto 2009 Completo - Rio Car
Veiculos. 3524- 1414 (035763)

VEÍCULOS
VOLKSWAGEN

AUTO ELÉTRICA JC SOM
Alternadores, partidas, bateri-
as, som, alarmes, travas. Ins-
talações em geral. Av/52
n.1546 - F: 3523-6014
(035722)

AUTO FREIOS RIO CLARO
Peças e serviços p/freios, car-
ros nacionais, importados e
caminhões F: 3524-3534.
(035574)

FOX 1.0 2007
Cinza 2pts - WB Veiculos- 3557-
9889 (035781)

FOX 1.0 ROUTE
Preto - 2009- WB Veiculos-
3557- 9889 (035780)

FOX 1.6 PLUS PRATA
2010 Completo, Flex. Rio Car
Veiculos - 3524- 1414 (035765)

GOL 1.6 MI
1997 - WB Veiculos- 3557- 9889
(035779)

GOL 1.O BRANCO 2013
4pts/dh/ve/te/ldt - Rio Car
Veiculos. 3524- 1414 (035764)

POLO HATCH 1.6 2003
Completo - WB Veiculos- 3557-
9889 (035783)

SPACE FOX
SPORTLINE

1.6 -2011 Completissima, úni-
co dono- troco/financio - WB
Veiculos- 3557- 9889 (035782)

OUTROS
VEÍCULOS

BMW 325I 2007
Troco/financio - WB Veiculos-
3557- 9889 (035793)

C3 EXCLUSIVE 1.6- 2016
Automatico- troco/financio -
WB Veiculos- 3557- 9889
(035791)

C3 TENDANCE 1.5-2016
Completo- troco/financio - WB
Veiculos- 3557- 9889 (035792)
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A família de ARMANDO LUIZ BA-
RONI, NEGUINHO participa seu
falecimento ocorrido ontem 06/07/
2018, às 10:30 horas aos 72 anos
de idade, nesta cidade. O extinto
deixa viúva a Sra. SIRLEI DE OLI-
VEIRA BARONI . Deixa os Filhos: -
EDUARDO, Casado(a) com FABI-
ANA. Deixa 01 neto. O seu sepul-
tamento dar-se-à hoje, 07, às
10:00 horas, saindo o féretro do
Velório MUNICIPAL em Rio Claro,
para o Cemitério SÃO JOÃO BA-
TISTA em Rio Claro. (Funerária
João de Campos)

A família de JOSE LUIZ SAMPAIO,
participa seu falecimento ocorrido
ontem 06/07/2018, às 09:30 horas
aos 85 anos de idade, nesta cida-
de. O extinto deixa viúva a Sra.
SILVIA SELINGARDI SAMPAIO.
Deixa os Filhos: - JOSE LUIS,
Casado(a) com ROBERTA - LI-
ZANDRA, Casado(a) com WER-
NER - CYNTHIA, Casado(a) com
VALTER JOSE Deixa 07 netos. O
seu sepultamento dar-se-à hoje,
07, às 10:00 horas, saindo o fére-
tro do Velório PARQUE DAS PAL-
MEIRAS em Rio Claro, para o Cemi-
tério PARQUE DAS PALMEIRAS
em Rio Claro. (Funerária João de
Campos).

A família de GEORGINA BUCHI-
DID, JOR, participa seu falecimen-
to ocorrido ontem 06/07/2018, às
08:35 horas aos 87 anos de idade,
nesta cidade. DEIXA SOBRINHOS.
O seu sepultamento deu-se on-
tem, 06, às 17:00 horas, saindo o

LER OS
SALMOS:
6 23, 27, 38, 91, por 3 dias, fazendo
3 pedidos e publicar no 4. dia.
(034076)

ORAÇÃO DOS CASOS
IMPOSSÍVEIS Oh! Santa Rita de Cas-
sia, tu que conhecestes todos os
nossos problemas, aliviai esses co-
rações amargurados eu não cessa-
rei de louvar-te e glorificar-te Santa
Rita de Cassia, rogai por nós. Fazer
o pedido, rezar 1 Pai Nosso 3 Aves
Maria. Mande publicar no 3.o dia.
Observe o que acontecerá mno 4.o
dia. (026515)

ORAÇÃO
DOS AFLITOS
Aflita se vi Virgem Maria aos pés da
cruz. Aflita me vejo. Valei-me Mãe de
Deus, confio em Deus com todas as
minhas forças, por isso peço que
ilumine meus caminhos concedendo-
me a graça que tanto desejo. Faça o
pedido. Mande publicar no terceiro
dia  e observe o que acontecerá no
quarto dia.

OBITUÁRIO - MEMÓRIAS - SERVIÇOS
féretro do Velório MUNICIPAL em Rio
Claro, para o Cemitério SÃO JOÃO
BATISTA em Rio Claro. (Funerária
João de Campos)

ORAÇÃO EFICAZ
Á Santa Rita de Cássia. (A Sta Gra-
ças Impossiveis) Oh! poderosa San-
ta Rita, a quem Deus concedeu a
virtude de dons e prodígios impossí-
veis a natureza humana, ouvi esta
minha súplica que vos faço em honra
tão tormentosa de minha vida. Sois o
meu último refúgio e cheio de confian-
ça e amor sei que por Vossa bondade
e intercessão alcançarei a graça que
tanto necessita. Podeis pois, oh que-
rida Santa Rita, contar com mais fiel
devoção para convosco e sempre
hei de vos bendizer como minha ad-
vogada e benfeitora. Amém. 1 Pai
Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai.
(026517)

ORAÇÃO DOS SALMOS
Ler por 3 dias o Salmos 6,23,27,38 e
91. Fazer 2 pedidos difíceis e 1 im-
possivel. Ler por 3 dias o Salmos
6,23,27,38 e 91, fazer 2 pedidos
difíceis e impossíveis. Publicar no
4.dia. (026516)

ORAÇÃO  MILAGROSA
Aflita se viu a Virgem Maria aos pés
da cruz. Aflita me vejo. Valei-me Je-
sus. Confio em Deus com todas as
minhas forças, por isso peço que
ilumine meu caminho e conceda-me
esta graça que lhe peço. Amém! Re-
zar durante 3 dias. Fazer 1 pedido
impossível e 2 difíceis. Publique no 3.
dia e veja o que acontece no 4. dia.

Falecimentos ORAÇÃO PARA
PEDIDO ESPECIAL
Oh! Mãe querida Nossa Senhora
Aparecida! Oh! Santa Rita de Cás-
sia! Oh! Meu Glorioso São Judas
Tadeu, protetor das causas im-
possíveis, Santo Expedito, o San-
to da última hora, e Santa Edwi-
ges, a Santa dos necessitados,
Vós que conheceis meu coração
angustiado, intercedei junto ao
Pai por mim (pede-se a Graça). Eu
Vos Glorifico e Vos Louvo Sem-
pre, Curvai-me-ei diante de Vós...
(Rezar Pai Nosso e Ave Maria).
Confio em Deus com TODAS as
minhas forças e peço que ilumine
o meu caminho, a minha vida,
amém! (Rezar durante 3 dias, faça
25 cópias e deixe na Igreja para
sua propagação e observe o que
acontece no 4º dia. Sua graça
será alcançada por mais difícil
que seja).

ORAÇÃO  DOS SALMOS
Ler por 3 dias os Salmos 6,23,27,38
e 91, fazer 2 pedidos difíceis e
impossíveis. Publicar no 4º dia.

Orações

OUTROS
VEÍCULOS

ETIOS HATCH 1.3-2017
Completo- troco/financio - WB
Veiculos- 3557- 9889 (035795)

GURGEL X 12- 1886
Capota de lona -  WB Veiculos-
3557- 9889 (035794)

HB 20  HATCH CONFORT
2014- Completo - troco/finan-
cio - WB Veiculos- 3557- 9889
(035784)

HILUX CD 4X4 SRV
2007 Completa - Rio Car Vei-
culos. 3524-1414 (035767)

HRV EXL 2016
Automatico- troco/financio -
WB Veiculos- 3557- 9889
(035789)

MOBI EASY 2017 BRANCO
9.400 Km, unico dono - finan-
cio-WB Veiculos- 3557- 9889
(035777)

SANDERO STEPWAY 1.6
Prata 2015- Rio Car Veiculos.
3524- 1414 (035766)

SANTA FÉ 3.5 -2011
7 lugares- novissima - troco/
financio - WB Veiculos- 3557-
9889 (035786)

TUCSON GL 2010
Completa - troco/financio - WB
Veiculos- 3557- 9889 (035785)

TUCSON GLS 2013
Completa/Aut - Rio Car Veicu-
los. 3524- 1414 (035768)

HONDA

HONDA CITY LX 1.5 2012
Automatico- Completo- troco/
financio - WB Veiculos- 3557-
9889 (035790)

HONDA CIVIC LXL 2011
Automatico- troco/financio -
WB Veiculos- 3557- 9889
(035788)

PEUGEOT

PEUGEOT 207 XR 1.4
2011- Completo- financio - WB
Veiculos- 3557- 9889 (035787)

TOYOTA

TOYOTA HILUX 3.0 SR
2008 - Diesel - cabine dupla -
troco/financio - WB Veiculos-
3557- 9889 (035796)

MOTOS

COMPRO MOTO E BIZ
Pago á vista só ligar que eu
busco - (19)99854- 0066
(035739)

MOTO PEÇAS 14
Tudo p/sua moto. Oficina es-
pecializada em Multimarcas,
Box rápido e revisão completa.
Disk Resgate F: 3534-4499
(035581)

EMPREGOS

EMPRESA TARGA SOM
Contrata: vendedor(a) de aces-
sórios automotivos, somente
com experiência no ramo au-
tomotivo. Interessados enviar
curriculo para o e-mail
curriculo.ts2017@gmail.com
ou trazer em mãos até a nossa
loja. (035769)

OFEREÇO - ME PARA
Trabalhar como faxineira -
999606620 Silvia (035717)

CASA SAÚDE
BEZERRA DE MENEZES

Está com processo seletivo
para função de técnico de en-
fermagem. Interessados dei-
xar currículo na recepção ou
encaminhar por e-mail para:
bezerrapsig@linkway.com.br

APTO ALUGA-SE

QUITINETE MARROCOS
Santana e Vila Alemã (Próxi-
mo Unesp), 2 dorms, gara-
gem. 3534-9550/ 9.8171-0010
(035565)

CASAS VENDE-SE

CASA VILA INDÁIA
Vendo/Troco por menor valor
4 dorm, ( 3 suites) e 3 vagas +
entrada p/ vários, demais de-
pendências, A/T 495 m/2- Di-
reto com propietário - 9.9230-
4649 (035737)

ALIMENTAÇÃO

DISK- MARMITEX
ZEPPELIN. Seg á Sábado marmi-
tex média R$13,00 e grande
R$15,00, domingos e feriados
média R$15,00 e grande R$17,00
Aos domingos não haverá+ en-
tregas. 3523-6831 /3523 -4723 /
3525-6725. (035733)

TORTAS/SALGADOS/DOCES
ROCAMBOLES: frango c/catu-
piry, presunto, queijo, cala-
bresa, esfiha, lasanha, maio-
nese light, cuscuz (frango, sar-
dinha), panquecas, várias car-
nes recheadas, ROCAMBOLE
DOCE, etc. Tudo feito c/óleo
girassol, Molico desnatado, Sal
Marinho, etc. Ac/ encomendas
p/festas em geral. 3534-0245
AUGUSTA. (035738)

TRANSPORTES

ATENÇÃO BAÚ MUDANÇA
Fone: 3523-7240 ou 9.9665-
4256 Whatsapp 9.8289- 3470
(035549)

CARRETOS VAPT VUPT
F-1000 Carroceria. Flávio
F:3023-3127/ 99691-7248
(035573)

FRETES / CARRETOS
E MUDANÇAS. residenciais,
industriais, Baú 5m. 9.9687-
8297 José Roberto (035588)

MUDANÇAS LILO
3534-4639/9.9868-0444
(035580)

MUDANÇAS MARANHENSE
F: 9.9775-8351 / 9.8350-7214
Ceará. (035726)

MUDANÇAS POMPEO
Rapidez e Perfeição. F:3527-
1198 (035571)

SERVIÇOS

3533-8048 VAGNER
Elétrica, Hidraúlica, Pintura,
Jardinagem,outros. F:9.8177-
7433 / 9.9992-8139 (035584)

CALIANI MÓVEIS
Reformas de móveis de ferro e
madeira, pinturas, vernizes e
troca de estofados c/ garantia.
F:3596- 2827 What’s 9.9847-
6809 - Daniel (035572)

GUEDES MATERIAIS PARA
Construção do Básico ao Aca-
bamento. Av. M-21, 644 Cer-
vezon - Disk-Entregas e Remo-
ção de Entulhos - 3527-3510.
(035578)

LUIS PEDREIRO
Do básico ao acabamento.
F:99296-1481/ 3597-3749
(035591)

LÉO RASPA TACOS
F: 3534-8504 / 99767-7296.
(035567)

PAM WORLD TEC
Serviços de construção e re-
formas, orçamento s/ compro-
misso Fone: (19) 99169-1743
(035642)

PEDERSEN
Alarme, Câmera, Cerca Elétri-
ca. F:3525-2584 (035589)

RASPADOR DE TACOS
E Aplicação de sinteco. Orça-
mento s/compromisso. F:
99636-7425 / 3533-4461 BRU-
NO (035592)

RASPAGEM DE TACOS E
Assoalhos. Tr: 3533-9287 /
9.9155-4765. (035721)

SERRALHERIA TIO DONI
Portões vasculante e portas de
aço, estrutura metalica, etc.
Aceitamos cartões de crédito
Visa e Mastercard ou cheque
até 6x sem juros. Motor P.P.A
até 3x. Rua M-09 n.326
J.Hipódromo. F:3536-1480 /
9 9 7 2 9 - 3 4 9 6
www.serralheriatiodoni.com.br
(035725)

SILVA LOCAÇÃO
De caçambas 5m/3,$160,00-
3m/3- $140,00 F:3596- 3232 /
9.9885-4693 (035727)

TICO LOCAÇÃO DE
CAÇAMBA 5m3 R$180,00, 3
“m3 R$150,00.F: 3023-3711 /
99664-8676 (035587)

BELEZA E
SAUDE

BELINHA CABELEIREIROS
Agora em novo endereço Av:
8, 520, Ruas 5 e 6 centro.
Estilista e visagista, Visite o
salão da Belinha, especializa-
do e c/ grande experiência
nessa area, talvez o seu cabe-
lo esteja precisando de um
toque profissional! Belinha está
com promoção de 20% em
qualquer trabalho. Agende sua
hora! Ligue 3524- 7605 /
99709- 8389 e faça sua avali-
ação. (035729)

CENTER FITNESS
Promoção enquanto durar o
estoque: Mini Bike R$230,00,
Esteira ACT - CLE 35-
$1.990,00. Temos planos em
até 10X. Rua 12 n.1005 Esq.
Av.03- F:3557-5506 (035583)

AULAS E CURSOS

NATAÇÃO CELSO ABDALLA
Aprendizagem, bronquite,
rinite,alergia, asma, coluna,
emagrecimento, estress e hi-
droginástica básica- 3523-
4401 -3023-4355. (035709)

SALÃO ESCOLA
 BELINHA

COIFFEUR. Agora novo ende-
reço Av:8,520 ruas 5 e 6 cen-
tro.- 99709-8389/3524-7605.
Matriculas abertas p/ cursos
de cabeleireiros, penteados,
tranças, PROMOÇÃO: nos cur-
sos de aperfeiçoamento, Au-
las as seg. e terças á noite e
terças, quintas nova turma á
tarde. Garantimos seu apren-
dizado. Ensino de nivel Técni-
co. Consulte- nosÿ (035728)

DECORAÇÃO

COPER PEDRAS
3524-7665

Mármores, granitos, paisagis-
mo e pedras para piscinas.
Rua 1 n.697 CJ (035568)

GUEDES MATERIAIS PARA
Construção do Básico ao Aca-
bamento. Av. M-21, 644 Cer-
vezon - Disk-Entregas e Remo-
ção de Entulhos - 3527-3510.
(035576)

FESTAS E
EVENTOS

AF LOCAÇÕES
Locação para festas: Mesas,
Cadeiras, Toalhas, Talheres,
Taças. F:3524-1749/ 99794-
0301 (035582)

ALUGA-SE CHACARA
C/Piscina, sauna etc F:3523-
6015 / 8153-6751 (035724)

ALUGA-SE CHÁCARA
C/Piscina, escorregadores,
estacionamento, 3 aréas co-
bertas,4 dorms. mobiliados,
salão de jogos campo de fute-
bol.3532-2697/9.9618-6898
Facebook: Nosso Recanto.
(035575)

ALUGO CHACARA P/
Festas e Eventos. Tr: 3523-
1066. (035720)

ALUGO CHACARA P/
FESTAS

C/ Piscina, churrasqueira, cam-
po de futebol,vôlei de areia.
Ligue: 3534-7842 / 3524-4054.
(035543)

CHACARA NOSSO
RECANTO

Aluga-se p/festas com piscina,
amplo espaço coberto e area
verde. Tr: 3525- 5682 /99761-
0104. (035454)

CHACARAS

VENDO 2 CHÁCARAS
Planalto Serra Verde, 4.000 m/2.
Tr: (019) 9.9739- 9850 (035740)

TEMP./PRAIA

ALUGA-SE CASA PERUIBE
Tr: 3524-7799 / 9.9740-5036
What’s App. (035545)

APARTAMENTO UBATUBA
6 Pessoas. F: 9.9304-0634.
(035305)

VIAGENS/TUR.

RG LOCADORA VEÍCULOS
EINSTEIN e FAAL de Limeira
periodo noturno 2018 há va-
gas. Viagens de turismo em
geral. F:99729-2728 / 99609-
0819 c/Sérgio (035735)

PRESENTES

ART-VIME - 3523-5206
Lindas cestas de café da ma-
nhã para todas as ocasiões.
(035570)

QUER
VENDER?

ANUNCIE NO DIÁRIO

3524.3122

QUER VENDER?
ANUNCIE NO DIÁRIO

3524.3122
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