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Saltinho terá Festa do Peão 
para celebrar aniversário

A Prefeitura de Salti-
nho irá promover 
três dias de Festa 

do Peão para comemorar 
30 anos de emancipação. 
A abertura, dia 12 de maio 
(quinta-feira), será com a 
dupla Israel e Rodolffo. 
Na sexta-feira, o show 
será com Marcos e Belu-
tti, com o ingresso para a 
pista a troco de um quilo 
de alimento não perecível. 
Diego e Victor Hugo farão 
o encerramento do rodeio.

Após os shows princi-
pais, haverá o tradicional 
bailão e Boate VIP. Em to-

dos os dias de rodeio ha-
verá montaria em touros 
antes dos shows princi-
pais. Além da área de ca-
marotes e Arena Premium 
Open Bar, a área de pista 
está com preços promo-
cionais até sábado (7), por 
apenas R$ 30 para cada 
dia ou o passaporte para 
todos os dias por R$ 50.

“Saltinho completa 30 
anos e queremos fazer 
uma festa para marcar 
a população depois des-
se período de pandemia, 
comemorar que estamos 
vivos sem jamais esque-

cer as perdas importan-
tes que tivemos. Há mais 
de dez anos que nossa 
cidade não tem a realiza-
ção de um rodeio, festa 
que agrada a maioria dos 
saltinhenses. E, para pre-
sentear nossa população, 
na noite de sexta-feira o 
ingresso será um quilo 
de alimento para doar 
às famílias que mais ne-
cessitam, com o grande 
show de Marcos e Belu-
tti, marcando os 30 anos 
de emancipação”, des-
tacou o prefeito Helinho 
Bernardino.
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A sabedoria do 
Seu Madruga

- EDITORIAL -

Uma das frases mais co-
nhecidas dos aficionados pelo 
seriado Chaves é: “A vingan-
ça nunca é plena, mata a alma 
e a envenena”. A citação feita 
pelo Seo Madruga fala a res-
peito do desejo de vingança 
de quem se sente prejudicado 
por alguma ação ou palavra 
dita. Contudo, que esse ran-
cor faz mal em especial para 
quem anseia pela retaliação.

Casos assim acontecem 
desde os mais remotos tem-
pos. O quadrimilenar Códi-
go Hamurábi já registrava os 
princípios de reciprocidade 
da lei de talião, muito bem 
expressos na Bíblia com a má-
xima “Olho por olho, dente 
por dente, mão por mão, pé 
por pé” (Êxodos, 21:24).

O mesmo segue ocorrendo 
nos dias atuais. No caso de 
denúncias dos mais diversos 
casos. Se um vizinho reclama 
do mato alto que o proprie-
tário do terreno deixa, o acu-
sado se revolta, quer brigar, 
mesmo sem ter razão. Se um 
funcionário aponta um erro 
de sua empresa, o risco de 
demissão ou perseguição é 
eminente, ainda mais se for 
empresa pública.

E, por mais que neguem 
que isso aconteça, só quem 
sofre com a perseguição sabe 
o quão problemática é a si-
tuação. Há casos de pessoas 

com depressão profunda por 
ter sido tirado de seu local 
habitual, onde tem grande 
conhecimento para atuar.

Há outro ditado que diz: 
“quem apanha nunca es-
quece, já quem bate nem se 
lembra”. Dizer que não existe 
retaliação é, no mínimo, não 
conhecer a realidade do que 
acontece ao seu redor.

Vingança é qualquer ação 
que prejudique intencional-
mente alguém com o obje-
tivo de reparar algum mal 
prévio causado a quem a 
pratica. O desejo de vingan-
ça é uma das consequências 
que surgem quando uma fe-
rida sofrida não é superada, 
o que gera sentimentos de 
mágoa e rancor.

Ao achar que se trata de 
uma busca por justiça (e não 
por vingança), a pessoa passa 
a justificar para si mesma suas 
ações vingativas. 

O rancor nada mais é do 
que a cronificação voluntá-
ria e artificial da dor. Isso é 
produzido por expectativas 
fantasiosas de que se pode 
controlar os acontecimentos 
externos e por um a baixa 
tolerância à frustração. Não 
há vida saudável compatível 
com a vingança. Certo mes-
mo estava o Seu Madruga. 

Moradores 
reclamam do 

cheiro da água

- SÃO CRISTÓVÃO -

VENDA

LOCAÇÃO

Corretor de Imóveis - Creci 157844

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

Tel (19) 3493-7392
ou 9.9735-5000

www.rvasques.com

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

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

Temos terrenos para financiar com 
construção no Condomínio San Marino

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

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

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

lavanderia, garagem coberta - R$ 360 mil

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

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

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

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

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

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

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

VENDAS

LOCAÇÃO

Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos, sala, 
cozinha, wc, área de serviço, garagem R$130.000,00

Casa no Condomínio San Marino Mobiliada com 3 quartos sendo 1 suíte, 
sala de estar, WC social, sala de jantar com cozinha americana, área 

gourmet com lavabo, garagem para 2 carros R$ 680.000,00

Lote no Condomínio San Marino de 300m R$ 85.000

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

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

piscina, garagem coberta para dois carros R$ 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

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

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

Piracicaba. Temos terrenos a partir de 1.000m² a partir de R$ 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$ 480.000,00

Maes~F E L I Z  D I A  D A S

U
m grupo de moradores do 
bairro São Cristóvão reclamou 
do cheiro ruim exalado pela 

água distribuída na noite de quarta 
e manhã de quinta-feira (5). “A água 
está com cheiro insuportável, parece 
cheiro de ovo podre”, disse um mora-
dor, que completou: “meu banho de 
ontem à noite e agora de manhã foi 
dureza, fedendo demais”.

Em busca de informações, o grupo 
de moradores entrou em contato com 
funcionários do SAAE, que informou 
se tratar de teste no poço artesiano 
perfurado próximo ao Portal Pilé De-
gaspari. “Estamos na fase de teste e 
adequações”, teria afirmado.

Questionada, a autarquia afirmou 
que os poços recentemente perfura-
dos estão em fase de teste. “As análises 
básicas, físico-química, feitas no SAAE 
estão em ordem, só aguardando o 
resultado das análises mais comple-
xas, feita pelo laboratório que presta 
este serviço.”

A respeito do odor, a nota do SAAE 
afirma não ter informação sobre a dis-
tribuição, mas houveram reclamações 
sobre o cheiro ruim e amostras foram 
coletadas para análises. “As amostrar 
recentes estão em fase de análise para 
ver se há alguma alteração.”
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FELIZ DIA DAS MÃESFELIZ DIA DAS MÃES
Presente nos momentos mais Presente nos momentos mais 
importantes, nas descobertas, importantes, nas descobertas, 
no aprendizado e na vida. Tão no aprendizado e na vida. Tão 
exclusiva e sempre especial, exclusiva e sempre especial, 

anjo acolhedor dado por Deus anjo acolhedor dado por Deus 
para sempre amar e cuidar. para sempre amar e cuidar. 

Merece ser parabenizada não Merece ser parabenizada não 
só neste dia, mas em todos.só neste dia, mas em todos.
Parabéns a todas as mães.Parabéns a todas as mães.

Tutinho, vice-prefeito 
de Rio das Pedras

Clube de Campo
de Rio das Pedras

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

e amigose amigos

Ligue na secretaria do clube 
e saiba mais: (19) 3493.2343

FELIZ DIA FELIZ DIA 
DAS MÃESDAS MÃES
Desejo um Feliz Dia das 
Mães para a mulher que 

me faz sorrir, que ilumina 
meus dias e dá significado 

a minha vida.
Te amo Dona Isaura Teles!

Marcelo Teles, secretário de 
Desenvolvimento Econômico

Sargento João Oliveira

Mamãe Benedita, você é minha 
heroína, aquela que me deu 
a vida e me ensinou a lutar 

por ela, a servir e proteger ao 
próximo. Por toda dedicação 
e cuidado que a senhora tem 

comigo, te agradeço em nome 
de todas as mães.

FELIZ DIA DAS MÃESFELIZ DIA DAS MÃES
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Prefeitura promove rodeio para 
celebrar 30 anos de Saltinho

- 12 À 14 DE MAIO -

FelizFeliz

Ser mãe é a missão de maior responsabilidade. É amar da 
maneira mais completa. É dar o melhor de si e não esperar 
nada em troca. À ela devemos nossa vida, pois é merecedora 
de todo o nosso respeito e digna de todo o nosso afeto.

CIBELE MUSSIN ROGERIO NOGUEIRA
DEPUTADO ESTADUAL

A cidade de Saltinho comemora 
30 anos de emancipação polí-
tico-administrativa em maio. 

Para marcar a data, a Prefeitura irá 
promover três dias de Festa do Peão 
com a apresentação de grandes no-
mes da música sertaneja no cenário 
nacional. Na abertura, dia 12 de maio 
(quinta-feira), a dupla Israel e Rodolf-
fo trará sucessos como Batom de 
Cereja, Só de Sacanagem e Também 
Sei Fazer Falta.

No dia 13 de maio (sexta-feira), o 
show será com Marcos e Belutti, que 
cantarão @Isa, Não Planeje Nada, 
Eu Era, Insubstituível e Aquele 1%, 
entre outros. O ingresso será apenas 
um quilo de alimento não perecível, 
destinado a famílias atendidas pelo 
serviço social do município. A tro-
ca do alimento por ingresso deverá 
ser feita nos supermercados LSB 
(Saltinho), Defavari (Rio das Pedras) 
ou Delta (Piracicaba, unidades Vila 
Rezende e Luciano Guidotti).

Para fechar a Festa do Peão em 

grande estilo, Diego e Victor Hugo 
trarão as músicas Facas, Desblo-
queado, Conselho Bom e Infarto, 
além de recriar grandes sucessos 
da música sertaneja.

Após os shows principais, have-
rá o tradicional bailão e Boate VIP, 
com as apresentações ao vivo de O 
James, DJ Déh, Leandro e Rafael, 
Grupo Iaê e DJ Palila.

Além da área de camarotes e 
Arena Premium Open Bar, a área 
de pista está com preços promo-
cionais, por apenas R$ 30 para cada 
dia ou o passaporte para todos 
os dias por R$ 50. Para aproveitar 
esses preços é preciso correr, pois 
o lote irá virar neste sábado (7).

Em todos os dias de rodeio ha-
verá montaria em touros antes dos 
shows principais. A Festa do Peão 
contará com estrutura completa, 
praça de alimentação, monitora-
mento por câmeras para segurança 
do público e estacionamento.

O recinto do rodeio estará em 

localização privilegiada, às margens 
da Rodovia Cornélio Pires (SP-127), 
Km 49, com acesso facilitado pelo 
viaduto situado antes do bairro Nova 
Saltinho. A entrada será ao lado do 
Centro de Treinamento XV/Raízen, 
pela via marginal da rodovia.

“Saltinho completa 30 anos e 
queremos fazer uma festa para 
marcar a população depois desse 
período de pandemia, comemorar 
que estamos vivos sem jamais es-
quecer as perdas importantes que 
tivemos. Há mais de dez anos que 
nossa cidade não tem a realização 
de um rodeio, festa que agrada a 
maioria dos saltinhenses. E, para 
presentear nossa população, na 
noite de sexta-feira o ingresso será 
um quilo de alimento para doar 
às famílias que mais necessitam, 
com o grande show de Marcos e 
Belutti, marcando os 30 anos de 
emancipação”, destacou o prefeito 
Helinho Bernardino ao convidar 
toda a região para prestigiar o even-

to e ressaltar que Saltinho terá o 
policiamento reforçado durante os 
três dias de rodeio.

Os ingressos estão à venda no 
Supermercado LSB (Saltinho), Lua 
de Mel (Rio das Pedras), Versátil 
Modas, Triton Eyewear e Boteco 
Original (Piracicaba) e Divina Mai-
son (Capivari). As vendas online são 

feitas pelo Guichê Web.
A Festa do Peão de Saltinho é 

uma organização da Prefeitura de 
Saltinho, com realização da Paulo 
Vento, Fabrício Produções e Cia de 
Rodeio RR, e patrocínio de Agro-
bill, Parolar, Melaços Brasileiros, 
Vollmens, Rinen, Mellaço de Cana, 
Blue Stone e Supermercado LSB.
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Áries 21/3 a 20/4 
Lembranças e saudades de al-
guém especial virão carregadas 

de emoção. Expresse seu carinho à família, 
resgate antigas relações e crie um ambiente 
protetor ao seu redor. Tome a iniciativa nos 
relacionamentos e movimente contatos.

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
Mudanças serão grandes nos 
seus posicionamentos e am-

biente social. Harmonia de Plutão com 
Júpiter em seu signo anuncia encontros po-
derosos e planos de expansão. Movimente 
a vida com novos projetos, renove conceitos 
e surpreenda nas reuniões de trabalho. 
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HORÓSCOPO
- GASTRONOMIA  -
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Rua Prudente de Moraes, 426, Centro, Rio das Pedras

Faça seu orçamento 
pelo        99973.0345
))  (19) (19) 3493.4122 3493.4122 

ou 3493.1035ou 3493.1035

@politintas1       @tintaspoli

Tudo em até 12 x nos 
cartões sem juros!

Lombo de Cação 
com alcaparras e 
tomates pelados

INGREDIENTES:
500g de lombo de Cação, 1/2 lata de 
tomate pelado, 3 dentes de alho descas-
cado e cortado em lâminas finas, 1 co-
lher de sopa de azeite, 1 colher rasa de 
café de pimenta calabresa seca, suco de 
meio limão tahiti ou siciliano espremido, 
sal e pimenta do reino a gosto, 2 colhe-
res de sopa de alcaparras, 2 colheres de 
sopa de cebolinha fresca.

PREPARO:
Tempere o peixe com limão, azeite, pi-
menta do reino e sal.
Em uma panela, fogo médio,  coloque 1 
colher de sopa de azeite e os 3 dentes 
de alho cortados em laminas. Doure por 
1 minuto até o alho alourar levemen-
te. Coloque /2 lata de tomate pelado. 
Tempere com 1 colher rasa de pimenta 
calabresa seca e uma pitadinha de sal. 
Misture.
Em seguida junte  o peixe temperado, 2 
colheres de sopa de alcaparras lavadas 
para retirar o excesso de sal. Deixe cozi-
nhar por 15minutos.
Um minuto antes de desligar acrescente  
2 colheres de sopa de cebolinha fresca.

GLASU SUVINIL ECONOMICA 
BRANCO NEVE

R$ 160,00 email: 
francisco_martim@hotmail.com

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

19 99218.8629

QUER RECEBER O JORNAL PELO WHATSAPP?

 ENVIE ”QUERO O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO

99825.0105



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

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

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

NEGÓCIOS E OPORTUNIDADESRIO DAS PEDRAS, 06 DE MAIO DE 2022 07

VerdadeiroO Anuncie 99825.0105 Siga

O Verdadeiro | Edição 1085

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

Ofereço-me para limpar terreno, quintal 
ou chácara, poda de árvore e serviço ge-
ral. Com Tonhão. 3493-6589

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

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

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

üApartamento 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

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

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

Rua Dr. Moraes Barros, 203 - Centro - Rio das Pedras/SP
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OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 11/05

R$ 25,00

CONJUNTO CONJUNTO 
SOBREMESA MADEFER SOBREMESA MADEFER 

R$ 29,99

PROCESSADOR PROCESSADOR 
CORDINHA EOTIACORDINHA EOTIA

R$ 66,00

LASANHEIRA MARINEX 5 LASANHEIRA MARINEX 5 
LITROS COM TAMPALITROS COM TAMPA

R$ 45,00

JOGO DE PRATOS JOGO DE PRATOS 
CRYSTAL 6 PEÇASCRYSTAL 6 PEÇAS

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

R$ 10,99

PRATO PÉTALA PRATO PÉTALA 
RASO OU FUNDO RASO OU FUNDO 

R$ 69,90

CHAPINHA AGRATTO CHAPINHA AGRATTO 
DELLA BIVOLTDELLA BIVOLT

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

R$ 199,90

CONJUNTO PANELA TRAMONTINA CONJUNTO PANELA TRAMONTINA 
ANTIADERENTE TURIM 4 PEÇASANTIADERENTE TURIM 4 PEÇAS

R$ 19,90

MINI PROCESSADOR MINI PROCESSADOR 
CORDINHACORDINHA

R$ 59,90

KIT 12 PRATOS KIT 12 PRATOS 
PRIMAVERA FUNDOPRIMAVERA FUNDO

R$ 25,00

CANECA MÃE COM CANECA MÃE COM 
BOMBONSBOMBONS

Solpack Agronet reduz carga horária 
e mantém salários dos funcionários

- QUALIDADE DE VIDA -

A Solpack Agronet inovou 
na promoção de qualida-
de de vida e condições de 

trabalho para seus colaboradores. 
No ano de 2020 realizou a redução 
da carga horário para os funcio-
nários que atuam na linha de pro-
dução de 8 para 6 horas diárias. 
Com isso, a indústria que opera 
nas 24 horas do dia, passou de 
três para quatro turnos. A ousada 
modificação deu tão certo que a 
equipe do setor administrativo 
também passará (passou) a atuar 
em 6 horas diárias.

Além de proporcionar mais 
tempo livre aos funcionários e 
valorizar as horas trabalhadas, a 
empresa precisou contratar mais 
profissionais para atuar duran-
te o novo turno adotado. “Pode 
parecer estranho para quem é 
empresário, mas é preciso pensar 
um pouco fora da caixa. Com a 

redução da jornada de trabalho, 
não há mais intervalo de uma hora 
para refeições. Fazemos uma pau-
sa de 15 minutos para um lanche 
em cada turno. A produtividade e 
nível de atenção dos funcionários 
aumentaram muito. O resultado fi-
nal foi o aumento em 25% da pro-
dução e, com esse incremento na 
receita, custeamos o crescimento 
no quadro de funcionários”, expli-
ca Alda Maria Car, gerente geral 
da Solpack Agronet.

Para tomar tal decisão, a di-
reção da empresa pesquisou 
outras indústrias que tomaram 
atitudes simulares. O aumento 
na produção é reflexo do ganho 
na qualidade das condições de 
trabalho. “Estudos comprovam 
que o profissional não consegue 
permanecer 8 horas focado. O 
nível de suspensão é muito maior. 
Além disso, o psicológico ganha 

com a melhora da qualidade de 
vida, convívio familiar, há mais 
tempo para estudar e se apri-
morar, ser responsável pelo seu 
tempo”, continua Alda. A geren-
te destaca também que houve a 
redução no número de atestados 
médicos apresentados.

Embora não haja informação 
de outras empresas na região 
adotando o mesmo sistema de 
redução da carga horária sem 
afetar os salários, os resultados 
alcançados pela Solpack Agro-
net indicam resultados positivos 
com a medida. “Aumentamos o 
número de funcionários e nosso 
maquinário graças ao crescimen-
to na produção em 25%, que tem 
se mantido estável. Pensamos no 
bem estar dos funcionários e da 
empresa. Tivemos a ousadia de 
dar mais tempo aos colabora-
dores, quebramos paradigmas 

e estamos colhendo os frutos”, 
pondera Alda Car.

A gerente geral da Solpack 
Agronet faz questão de aconse-
lhar aos empresários para que 
ponderem a possibilidade de 
adotar turnos de 6 horas. “Mais 
do que aumentar os ganhos da 
indústria, é pensar no bem-estar 

da cidade, que passa a ter pessoas 
com maior qualidade de vida, 
que terão mais tempo para con-
sumir no comércio local e fazer 
os recursos financeiros girarem 
a economia. É ajudar a construir 
um lugar melhor para todos”, 
finalizou, lembrando o lema da 
Solpack: tecer para proteger.


