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Ex-deputado federal 
Mendes Thame morre aos 75 anos

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!

S
erá sepultado nesta 
sexta-feira (29), às 
10h, no Cemitério 

da Saudade, o corpo do 
ex-prefeito de Piracicaba 
e deputado federal, An-
tonio Carlos de Mendes 
Thame. Ele faleceu nesta 
quinta-feira de manhã, aos 
75 anos, em decorrência de 
uma doença degenerativa 
que o acometeu há alguns 
anos, a AMS (Atrofia Mul-
tissistêmica).

Mendes Thame foi pre-
feito de Piracicaba por um 
mandato e em 1988, par-
ticipou da fundação do 
Partido da Social Demo-

cracia Brasileira (PSDB). 
Foi secretário de Estado 
de Recursos Hídricos, Sa-
neamento e Obras de São 
Paulo e teve sete mandatos 
como deputado federal.

Entre seus projetos, 
está o que deu origem 
ao Microempreendedor 
Individual (MEI). Nos úl-
timos anos, esteve filiado 
ao Partido Verde (PV) e 
foi professor do departa-
mento de Economia, Ad-
ministração e Sociologia 
no campus da Universi-
dade de São Paulo (USP) 
em Piracicaba.

Segundo assessoria do 

político, Mendes Thame 
estava fazendo um trata-
mento para uma artrose 
de sistemas múltiplos. 
Ele foi internado na ma-
nhã desta quinta-feira no 
Hospital Unimed após ter 
passado mal, onde teve 
uma parada cardiorrespi-
ratória e não resistiu.

A saída para o sepul-
tamento da Câmara em 
direção ao Cemitério da 
Saudade está marcada 
para as 9h30 desta sexta. 
A Prefeitura de Piracica-
ba decretou luto oficial 
de três dias pela morte 
do político.
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O trabalho dignifica, 
ao menos deveria

- EDITORIAL -

No próximo domingo será 
celebrado o Dia do Traba-
lhador. Data escolhida para 
celebrar a todos aqueles que 
se dedicam a atuar em deter-
minada função, dar sua con-
tribuição para o crescimento 
da sociedade e, mais do que 
isso, buscar o sustento para 
sua família.

Nos dias atuais, em es-
pecial no período pós-pan-
demia, não é nada fácil 
se manter no mercado de 
trabalho. Além dos desa-
fios habituais que todas as 
profissões têm, cada uma 
com sua peculiaridade, a di-
ficuldade dos empregadores 
está em encontrar pessoas 
que realmente estejam afim 
de trabalhar e não apenas de 
receber salário.

Os empreendedores, em 
geral, são os mais dedicados 
e empenhados. O principal 
motivo é que seu sustento 
depende da sua produti-
vidade. Nesta quinta-feira 
(28), comerciantes da Rua 
Prudente de Moraes fica-
ram muito revoltados com 
o fechamento da via para a 
realização do recapeamen-
to. Não pela obra, que traz 
benefícios para todos, mas 
pela falta de planejamento.

A primeira previsão era 

de que a obra ocorreria a 
partir de quarta-feira, o que 
não ocorreu. Na quinta, a via 
foi fechada e a movimenta-
ção para o recape não co-
meçou logo cedo. O período 
sem obras, sem movimento 
e sem clientes foi angustian-
te para os empreendedores 
que estão às vésperas da se-
gunda data mais importante 
de vendas – o Dia das Mães.

Os questionamentos fo-
ram muitos. Qual a razão 
de não realizar o recapea-
mento fora do horário de 
expediente do comércio? 
Os comerciantes foram ao 
menos consultados?

O trabalho move o mun-
do, mas é preciso que haja 
condições para isso. Quem 
trabalha deveria se empe-
nhar por si e pelos que de-
pendem dele para se manter. 
Os governantes eleitos, em 
geral, são os que mais deve-
riam trabalhar pelos outros, 
por quem os elegeu. Mas, 
o que vemos – de novo, a 
maioria dos casos – é que 
atuam apenas em prol de 
interesses próprios.

Assim, o desejo para este 
Dia do Trabalhador é que 
esse cenário mude. Que o 
trabalho dignifique a quem 
quer ser digno.

SD Bebidas 
parabeniza 

vice do 
1º de maio

- RECURSOS -

A SD Bebidas parabenizou 
a equipe que carregou 
seu nome no torneio de 

futsal nos Jogos dos Trabalha-
dores, o 1º de maio. O time foi 
formado por Tiago Souza, Celso 
Rodrigues, Airton Barbosa, Bru-
no César, Érico Araújo, Vinícius

João e Antônio Josenildo Be-
zerra (Chico Ceará), com Hel-
bert Jonathas lafon (Técnico) e 
Toninho Servijo.

VENDA

LOCAÇÃO

Corretor de Imóveis - Creci 157844

R. Nove de Julho, 558,
Centro, Rio das Pedras

Tel (19) 3493-7392
ou 9.9735-5000

www.rvasques.com

Apto. mobiliado no Jd. Elite (Piracicaba) c/ 1 quarto, 
sala com cozinha americana, wc, área de serviço, 

no 5º andar, elevador, garagem coberta - R$ 200 mil

Temos terrenos para financiar com 
construção no Condomínio San Marino

Terreno com ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, de 300m²,
no Condomínio San Marino - R$ 120 mil

Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java 
em ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 95 mil

Apartamento no Edifício Itália com 3 quartos (1 suíte),
banheiro social, sala 2 ambientes, cozinha e

lavanderia, garagem coberta - R$ 360 mil

Imóvel no Bom Jesus com 3 suítes, 4 salas, cozinha
americana com sala de jantar, área gourmet, piscina,

salão de festa, garagem para 4 carros - R$ 700 mil

Apto. no Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos,
wc, sala, cozinha e garagem p/ 1 carro - R$ 130 mil

Apto. no Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos,wc, sala, cozinha, 
área de serviço e garagem coberta - R$ 850,00

Imóvel com 4 aluguéis (força e água 
independentes) - R$ 220 mil

Casa no Luiz Massud Coury com 2 quartos, sala,
cozinha wc, garagem - R$ 850,00

Loja de artigos de vestuário completa com ótima localização 
e excelente clientela, funcionando. R$ 40 mil

VENDAS

LOCAÇÃO

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

Lote no Condomínio San Marino de 300m R$ 85.000
Terreno de 300m² no Condomínio San Marino R$ 110.000,00

Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java R$ 130.000,00
Terreno de 300m² no Condomínio Quinta do Engenho R$ 110.000,00

Casa no Tupi em Piracicaba com dois quartos sendo um suíte,  wc social, sala de visitas 
com lareira, sala de jantar, cozinha, área gourmet, edicula com wc e quarto, piscina, 

garagem coberta para dois carros R$ 480.000,00

Casa no Bom Jesus com 1 quarto, sala, cozinha, wc e lavanderia -  R$ 500,00  
Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos, sala, cozinha, wc, 

área de serviço, garagem - R$ 800,00

Já pensou em construir sua casa de lazer na beira de uma represa? Venha conhecer o belíssimo 
condomínio fechado Convívio Ondas Grandes II, em Santa Maria da Serra/SP à beira do Rio 

Piracicaba. Temos terrenos a partir de 1.000m² a partir de R$ 190,00 o metro.

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

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

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

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

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

Débito - Crédito - Dinheiro - PIX

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

e pagamentos parcelados

Siga-nos nas redes sociais
@mathiasagropecuaria

agropecuariamathias
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Comprar ou Vender
Faça bons negócios

CRECI 036743-J

Rua Lacerda Franco, 199
Centro, Rio das Pedras

Compre seu terreno no loteamento Jardim Boa Vista, 

na entrada da cidade. Lotes de 300m² (12x25m)

Entrada de R$ 14.500,00 parcelada 

em 3 vezes e R$ 1.548,00 mensais

ÚLTIMOS LOTES À VENDA

Reservatório de água proprio, iluminação de LED, 

área de lazer com brinquedos e área verde.

VENDAS NA IMOBILIÁRIA MORAES - CRECI 036743-J

Telefones: (19) 99625-5884 / 3493-7104

1° DE MAIO
Aos trabalhadores e trabalhadoras, 
guerreiros e guerreiras, todo o meu 
respeito. Nós que acordamos todos 
os dias em busca do pão de cada 
dia para levar dignidade para casa.

FELIZ DIA DO 
TRABALHADOR

Um trabalhador honesto sustenta, 
honra e dignifica a ele mesmo.
Quero agradecer a vocês, homens 
e mulheres lutadores e lutadoras 
que se dedicam em prol do futuro 
de nossa nação.

Não se reconhece um trabalhador pela 
profissão que ele exerce, mas pelo seu 

caráter, sua honestidade e coragem de pôr 
em sua mesa o pão de cada dia. 

Parabéns a você, trabalhador de todo dia!

Mensagem do vereador 
Nivaldo do Depósito

1º de Maio, 
Dia do 

Trabalhador

A
caba em uma semana, no 
dia 4 de maio, o prazo para 
que todos os brasileiros a 

partir de 16 anos tirem a primeira 
via do título de eleitor ou regula-
rizem o documento a tempo de 
votar nas eleições de 2022.

Para regularizar a situação 
do título de eleitor ou a retirada 
da primeira via do documento 
devem ser solicitadas pelo siste-
ma Título Net, no portal do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). 
Será preciso anexar documento 
oficial com foto, comprovante 
de residência, comprovante de 
pagamento de débito com a Jus-
tiça Eleitoral e comprovante de 
quitação do serviço militar.

Para tirar o documento pela 
primeira vez, é necessário que 
o futuro eleitor informe a unida-
de da federação em que reside. 
Após esse procedimento, será 
preciso enviar uma foto tipo selfie 
segurando um documento de 
identificação, comprovante de 
residência atualizado e o certifica-
do de quitação de serviço militar, 
para homens de 18 a 45 anos.

Prazo para tirar título de eleitor termina na próxima semana
- ATÉ 4 DE MAIO -

Na página seguinte, em “Tí-
tulo de Eleitor”, ao solicitar a 
primeira via, a pessoa precisa 
marcar a opção “não tenho” para 
prosseguir com o atendimento. 

Depois do envio dos dados, os 
documentos serão analisados 
pela Justiça Eleitoral. O acom-
panhamento da solicitação pode 
ser feito também pelo site.

Os que desejam realizar algu-
ma alteração no cadastro elei-
toral, devem conferir a situação 
junto à Justiça Eleitoral, também 
pela internet. Em seguida, é pre-

ciso acessar o sistema Título-Net, 
solicitar requerimento para o 
atendimento desejado e enviar 
a documentação necessária para 
regularização.
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A 
Casa de Acolhimento 
Patrícia Guidolim Gua-
dagnim, ou Abrigo Ins-

titucional para Crianças e Ado-
lescentes, atua em Rio das Pedras 
atendendo jovens em situação de 
vulnerabilidade. A sede própria, 
atual, foi viabilizada graças a in-
tervenção do deputado federal 
Ricardo Izar, que destinou R$ 400 
mil em emenda parlamentar por 
meio de convênio junto ao então 
Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome.

O prédio conta com 247,23m² 
de área construída, seguindo as 
orientações do Governo Federal. 
A orientação foi pela edificação em 
formato de uma casa padrão, para 
dar a sensação de acolhimento aos 
jovens atendidos. Além de salas 
para reunião, técnica e de coorde-
nação e dois banheiros para fun-

Graças a verba de Ricardo Izar, Casa 
de Acolhimento atua em sede própria

- RIO DAS PEDRAS -

cionários, a casa tem sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, lavanderia e 
quatro suítes – com quartos de 3,7 
x 3,65 metros e banheiros de 5,65 
metros quadrados – e área externa.

A Casa de acolhimento tem 
como proposta oferecer serviço 
de acolhimento provisório para 
crianças e adolescentes afastados 
do convívio familiar por medida 
protetiva, onde as famílias es-
tão impossibilitadas de cumprir 
a função e cuidado e proteção, 
até que seja viabilizado o retorno 
a sua família ou encaminhados 
para família substitutiva. São 
atendidos jovens de 0 a 18 anos 
incompletos, de ambos os sexos. 
O serviço é prestado por equipe 
técnica capacitada para garantir 
a preservação e fortalecimento 
familiar e comunitário.

Antes, em prédio alugado, a 

capacidade de atendimento era 
de dez crianças. No novo prédio, 
construído com a verba encami-
nhada pelo deputado federal Ri-
cardo Izar, as condições permitem 
o atendimento de até 20 crianças 
e adolescentes, conforme estabe-
lece a legislação.

“Nosso abrigo tem papel 
fundamental na ressocialização 
de crianças e adolescentes que 
enfrentam conflitos familiares. 
O espaço atual, com aspecto de 
uma casa tradicional, traz o aco-
lhimento que esses jovens tanto 
precisam. Essa melhoria só foi 
possível graças a intervenção do 
deputado federal Ricardo Izar, que 
está atento às necessidades de Rio 
das Pedras e constantemente en-
caminhar recursos para melhorias 
em nossa cidade”, destacou Cibele 
Mussin, diretora de Ação Social.

Acesse: www.lojasnacionalpresentes.com.br |     (19) 99646-1602

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 04/05

R$ 25,00

CONJUNTO CONJUNTO 
SOBREMESA MADEFER SOBREMESA MADEFER 

R$ 89,90

JOGO DE POTE 5 PEÇAS TOP JOGO DE POTE 5 PEÇAS TOP 
LINE 677-2LINE 677-2

R$ 66,00LASANHEIRA MARINEX 5 LASANHEIRA MARINEX 5 
LITROS COM TAMPALITROS COM TAMPA

R$ 59,90

KIT 12 PRATOS KIT 12 PRATOS 
PRIMAVERA FUNDOPRIMAVERA FUNDO

R$ 15,00VASOS A VASOS A 
PARTIR DEPARTIR DE

R$ 10,99PRATO PÉTALA PRATO PÉTALA 
RASO OU FUNDO RASO OU FUNDO 

R$ 69,90

CHAPINHA AGRATTO CHAPINHA AGRATTO 
DELLA BIVOLTDELLA BIVOLT

R$ 49,90
BULE UNITERM BULE UNITERM 
PARIS TÉRMICO PARIS TÉRMICO 

500ML500ML

R$ 399,90

CONJUNTO DE PANELAS TRAMONTINA CONJUNTO DE PANELAS TRAMONTINA 
PARIS 5 PÇS VERMELHOPARIS 5 PÇS VERMELHO

R$ 119,90

PANELA DE PRESSAO PANELA DE PRESSAO 
CLOCK 4,5 LITROSCLOCK 4,5 LITROS

R$ 228,00

DEPILADOR BRITANIA  DEPILADOR BRITANIA  
A PROVA DÁGUAA PROVA DÁGUA

R$ 149,90

LIQUIDIFICADOR ARNO LIQUIDIFICADOR ARNO 
EASY MIX EASY MIX 

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

DIVERSIDADE DIVERSIDADE 
EM FLORES EM FLORES 
ARTIFICIAISARTIFICIAIS

R$ 36,00
CARTEIRAS A PARTIR DECARTEIRAS A PARTIR DE

R$ 39,90
BOLSAS A PARTIR DEBOLSAS A PARTIR DE

CADACADA
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Áries 21/3 a 20/4 
Caso você sinta seus sen-
timentos instáveis, procure 

estabelecer pausas ao longo do dia 
para que você possa refletir sobre suas 
decisões. O melhor será agir ao invés 
de reagir. Encontre seu equilíbrio.

Touro 21/4 a 20/5
O rigor poderá ser benéfi-
co ao lhe ajudar a manter 

a qualidade das suas funções, porém 
esteja atento para não comprometer 
a flexibilidade necessária para adap-
tar-se a realidade. Afrouxe os laços 
e relaxe.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Quanto mais você organizar 
a sua rotina conforme as 

suas reais possibilidades, mais se sen-
tirá satisfeito e realizado ao desempe-
nhar as suas tarefas cotidianas. Preze 
pela leveza ao longo dos seus dias.

Câncer 21/6 a 22/7
A paixão lhe fará enaltecer 
naturalmente as qualidades 

do outro, mas poderá também dificultar 
o acolhimento de eventuais imperfei-
ções. Valorize o amor real e acolha as 
pessoas em sua integridade. Valorize.

Leão 23/7 a 22/8
Você viverá um momento 
que tenderá a encontrar 

seu equilíbrio com mais facilidade, 
já que sua postura assertiva se mos-
trará mais reflexiva e ponderada. 
Observe as suas alternativas antes de 
seguir viagem.

Virgem 23/8 a 22/9
Sua habilidade natural para 
perceber a realidade ao seu 

redor, poderá dar lugar agora a teste-
munhos imprecisos. Mantenha-se sere-
no para enxergar as sutilezas que lhe 
trarão mais clareza a respeito da vida.

Libra 23/09 a 22/10 
Repensar estratégias será sem-
pre positivo, pois assim você se 

manterá alinhado com suas verdadeiras in-
tenções. Afinal, suas ideias estão sempre em 
transição. Atualize seu caminho de acordo 
com o presente.

Escorpião 23/10 a 21/11
Olhar para as suas sombras 
com confiança de que saberá 

conduzi-las para a luz, certamente o aju-
dará na transformação do que precisa ser 
elaborado no seu interior.

Sagitário 22/11 a 21/12
Suas energias emocionais tem 
sido mobilizadas por seu esfor-

ço próprio. Está mais sensível, acolhedor 
e introspectivo. Também está escutando 
mais suas necessidades pessoais e sonhos. 
Tudo isso lhe mobiliza forças para traba-
lhar e se construir na vida.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Muita fluidez no campo 
mental. Suas ideias tem se 

tornado mais fluidas, espiritualizadas, 
intuitivas e sua capacidade de apreen-
der conceitos aumentada. Tudo isso lhe 
fortalece em sua capacidade de valori-
zar sua essência.

Aquário 22/1 a 19/2
Você tem sido mobilizado em 
níveis profundos no senso de 

valor próprio. Tem sido levado a buscar va-
lores mais espirituais, assim como tem tido 
a oportunidade de usar o próprio magne-
tismo em favor do ganhos materiais.

Peixes 20/2 a 20/3
Ao tomar uma iniciativa, 
você se posicionará por 

aquilo que realmente lhe importa. 
Busque formas de expor suas deman-
das de maneira justa e respeitosa. 
Assim você cuidará das suas relações 
e de você.

VARIEDADES RIO DAS PEDRAS, 29 DE ABRIL DE 202206

HORÓSCOPO

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105

- GASTRONOMIA  -

O Verdadeiro | Edição 1084

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

Impermeabilizante Impermeabilizante 
HydronorthHydronorth

R$ 323,00

CHEGOU A HORA DE 
AMANSAR A FERA!

(19) 98225.4963
contato@tfoffice.com.br

www.tfoffice.com.br

Faça a sua declaração de 
Imposto de Renda com 

quem entende do assunto.

Compre e concorra a  
Vale Compras de R$ 100,00  

com sessões de fotos pela Acirp
Sorteio Vale Compra: 07/05 (sábado)

Sorteio Prêmio Extra: 11/05
(ACIRP fará o sorteio e ficará disponível no instagram: acirp_riodaspedras)

Promoção válida de 30/04 a 07/05

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

Torta da mamãe

Ingredientes
• 300 g de farinha de trigo
• 2 colheres (sopa) de margarina
• 1 lata de molho de tomate peneirado
• 200 g de presunto fatiado
• 200 g de muçarela fatiada
• 2 claras
• 1 pitada de sal
• 2 gemas
• 1 lata de creme de leite
• Parmesão ralado e salsa e cebolinha 
picadas (opcional)

Modo de preparo
Misture a farinha com a margarina 
até obter uma farofa e espalhe em um 
refratário retangular.
Sobre a farofa, distribua o molho de 
tomate e depois o presunto e o queijo.
Bata as claras em neve com o sal na 
batedeira e acrescente as gemas.
Bata mais um pouco e incorpore o 
creme de leite, batendo rapidamente.
Cubra a torta e salpique parmesão e 
cebolinha, se desejar.
Leve ao forno médio preaquecido 
(180 ºC) por cerca de 40 minutos ou 
até dourar.
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Alugo chácara para eventos com 
piscina e churrasqueira. 3493.2983 - 
99777.2120 - 999774.7704

Aluga-se quartos para solteiro. (19) 
99890-4767.

Sílvio Elétrica e Hidráulico. 
99879-3495

Compro lote no São Cristóvão ou no 
Cambará, pago a vista. 99736-8186

Título remido ouro do Thermas de São 
Pedro pela metade do preço. 99865-3284

Alugo casa com 3 cômodos, direto 
com proprietário. 97125-6676.

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

Tapete de sala semi novo 97125.6676

Aluga se chácara. 99613-1504 

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. Tratar: (19) 99814-0684

Vendo Lote no centro de Mombuca 
com 6,300 mil /m² - 9.9896.3876

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

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

Vendo Apartamento de dois quartos, 
vaga coberta, 67m², na rua Luiz Raze-
ra (Jardim Elite, Piracicaba), próximo 
ao Supermercado Savegnago, Drogal 
e Padaria Avaré - 99825-0105

OPORTUNIDADE / 
DIVERSOS

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

Vendo urgente terreno em Mombuca, 
no Solar do Campo, com área de 150m². 
9.9804-2403.

Trabalhador, comemore suas 
lutas, seus direitos conquistados, 
que resultam na busca por uma 
sociedade melhor e de um país 

mais justo e próspero.
Parabéns a todos os trabalhadores

1º DE MAIO1º DE MAIO
DIA DO TRABALHADORDIA DO TRABALHADOR

sindicatordpserv@gmail.com
Rua Diógenes Manoel Froner, 42 - Codespaulo

Rio das Pedras-SP

99836.241899836.2418

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

Francisco Jardineiro - limpeza de 
lotes - 99857.6196 

Eletricista em geral, faço pequenos 
reparos e hidráulico também. 
99879-3495, Sílvio.

Ofereco-me como faxineira ou do-
méstica. 99827-8838, com Andressa
Silvio Eletricista faço reparos em te-
lhados e calhas ZAP (19) 99879.3495

Ofereço-me para limpar terreno, 
quintal ou chácara, poda de ár-
vore e serviço geral. Com Tonhão. 
3493-6589

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

Ofereço-me como acompanhante de 
idoso, período noturno, com experiên-
cia e referência comprovadas. Solan-
ge (19) 99220-8942
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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

BOTAM
Corte e Conformação de Metais

Telhas Metálicas

Dia 1º de MaioDia 1º de Maio

Feliz Dia do TrabalhadorFeliz Dia do Trabalhador

Que esse e todos os outros dias sejam marcados 
por respeito, admiração e reconhecimento que 

cada trabalhador merece desfrutar.

19 99793.0628

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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ANUNCIE NO JORNAL 
DA NOSSA CIDADE

SUA EMPRESA EM DESTAQUE

LIGUE    (19) 99825.0105


