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O
s moradores do bair-
ro Luiz Massud Coury 
convivem há anos com 

a poeira levantada por cami-
nhões pesados que trafegam 

pela Estrada Municipal RDP 
158, paralela à Rua Francisco 
Civolani. A passagem de veí-
culos carregados também tem 
ocasionado trincas nas residên-

cias vizinhas a estrada.
Para falar a respeito das difi-

culdades encontradas, a verea-
dora Vanessa Botam levou os 
deputados Guiga Peixoto (Fe-

deral) e Alex de Madureira (Es-
tadual) para conversar com os 
moradores. “A poeira é imensa, 
não vence limpar a casa. Fora 
quem sofre de alergia como ri-

nite, entre outras, que sofre de-
mais. Eu moro a duas ruas des-
sa estrada, pense no desespero 
é a poeira interminável”, recla-
mou uma moradora do bairro.



CNPJ 25.148.730/0001-65

Sede e endereço para correspondência:

R. Marino Ernesto Montagnani, 456 - São Cristóvão II - 13390-000

RIO DAS PEDRAS - SP Telefone: (19) 3493-2717

E-mail:  contato@overdadeiro.com.br

Fundador: Ataualpa Calmon (1999 - 2015)

Diretor: Alex Calmon

Diagramação / Projeto Gráfico: Skanner Projetos Gráficos

Tiragem Mínima: 6.000 exemplares

Circulação: Rio das Pedras / Saltinho
Todos os artigos assinados e/ou pagos são exclusiva

responsabilidade de seus autores.

Seu noticiário semanal
VerdadeiroO

CIDADES 02
RIO DAS PEDRAS, 13 DE MAIO DE 2022

contato@overdadeiro.com.br

O Verdadeiro 

Escolher com sabedoria 
por um futuro melhor

- EDITORIAL -

As eleições deste ano estão 
cada vez mais próximas. Em 
outubro será a vez de escolher 
presidente, governador e se-
nador, cargos mais distantes 
da realidade municipal, mas 
que sua atuação interfere di-
retamente no cotidiano local. 
Também serão eleitos deputa-
dos estaduais e federais. Estes, 
com a possibilidade de maior 
proximidade com as cidades 
e que têm grande influência 
para destinar recursos que 
possibilitem melhorias.

Por isso, o apelo vai ao elei-
tor para que comece a analisar 
desde já quem são os parla-
mentares que contribuíram 
com Rio das Pedras. Quem 
destinou recursos, viabilizou 
a realização de convênios ou 
intermediou reuniões impor-
tantes para o município.

Nas eleições de 2018, a 
maioria dos votos foi para 
pessoas que muito dificil-
mente sabem da existência 
da cidade. Janaina Paschoal foi 
a deputada estadual mais vo-
tada em Rio das Pedras, com 
1.822 votos. Para deputado 
federal, Eduardo Bolsonaro 
e Joice Hasselmann foram 
os mais votados com 2.069 e 
1.070 votos, respectivamente.

Outros tantos tiveram vota-
ções consideráveis em Rio das 

Pedras, como Arthur Mamãe 
Falei para Estadual e Celso 
Russomano, Kim Kataguiri e 
Tiririca para Federal. Votos 
esses que poderiam fazer a 
diferença para parlamentares 
que já atuam ou que tem a 
pretensão de atuar em prol 
do município.

Ainda mais se for conside-
rado o estado crítico dos cofres 
públicos municipais, abarrota-
dos de dívidas e sem qualquer 
possibilidade de investimento. 
Muito do que tem sido feito 
na cidade com recapeamento, 
construção de reservatórios 
de água e compra de equipa-
mentos, entre outras melho-
rias, só foram possíveis com o 
repasse de emendas para Rio 
das Pedras. 

As opções para escolher 
são as mais variadas. Há bol-
sonaristas, lulistas, doristas, 
entre outros tantos istas. Con-
tudo, o mais importante de 
fato, é optar por quem tenha 
vínculo com a cidade, quem já 
pisou nessa terra e olhou nos 
olhos da população, quem já 
encaminhou recursos e tem a 
possibilidade de fazer muito 
mais. A escolha é individual, 
mas deve ser levada em con-
sideração a coletividade para 
que o futuro do município seja 
mais próspero.

Samuel Santos é convocado para a 
seleção brasileira de vôlei sub-19

- DE RIO DAS PEDRAS -

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

O jovem atleta Samuel 
Santos, do Vôlei Renata 
(Campinas), foi convo-

cado para disputar o Campeo-
nato Sulamericano Sub-19 pela 
Seleção Brasileira de Voleibol. 
A competição será disputada 
em Bogotá, na Colômbia, e os 
convocados já se apresentaram 
no Centro de Treinamento da 
Seleção Brasileira de Vôlei, em 
Saquarema, no Rio de Janeiro.

Convocado pela primeira vez 
para a Seleção Brasileira, Samuel 
tem 17 anos, é rio-pedrense e 
teve seu início na modalidade 
aos 14 anos no Projeto Amigos 
do Voleibol de Rio das Pedras. 
“A convocação foi uma sensação 
magnífica, pois não estava espe-
rando. Fui relacionado entre os 
40 melhores do Brasil inteiro e 
fui para uma semana de testes 
em um laboratório que fizeram. 
Eu fui chamado para fazer parte 
dos 20 que foram convocados, os 
20 melhores do Brasil”, contou 
Samuel Santos, que completou: 
“foi uma sensação incrível, me 
arrepiei inteiro e quis chorar. A 
convocação veio após um treino 
muito bom que eu fiz e veio a 
notícia incrível”.

Já disputando grandes com-
petições nacionais, o atleta rio-
-pedrense não esquece de suas 
raízes. “Eu cheguei ao Projeto 
Amigos do Voleibol sem saber 
nada. Só vim para bater bola, por-
que não tinha nenhuma ligação 
com o vôlei. Aprendi toque, man-
chete e atacar. Participamos de 
campeonatos que deram maior 
experiência. No final de 2019 fiz 
teste no Vôlei Renata, onde es-
tou até agora”, afirmou Samuel 
Santos momentos antes do início 
da partida entre Rio das Pedras 
e Cerquilho, válida pelo Cam-
peonato da Liga de Voleibol de 
Sorocaba e Região, na categoria 
infantil feminino.

O Projeto Amigos do Voleibol 
de Rio das Pedras atua há 35 anos. 
Contudo, há 6 anos a diretoria 
reestruturou o projeto, dividiu 
atletas em categorias e passou a 
disputar campeonatos estaduais. 
Atualmente são cerca de 120 
atletas que participam do projeto 
social e de competições nas cate-

gorias infantil feminino, infanto 
masculino e adulto feminino.

“É um orgulho enorme ver um 
menino de Rio das Pedras que, 
quando chegou ao Projeto Ami-
gos do Voleibol, mal conseguia 
andar em linha reta e hoje chega 
à seleção brasileira. Tudo fruto do 
esforço e dedicação dele, além do 
apoio que recebeu de seus pais. 
Fico muito feliz em acompanhar 
também sua humildade, que não 
esquece suas raízes e sempre que 
pode está no Projeto Voleibol de 
Rio das Pedras, jogando e incen-
tivando aos mais novos. Ver a 
alegria do Samuel em ser convo-
cado e o brilho no olhar de seus 
pais por esta satisfação não tem 
preço”, destacou Vanessa Botam, 
técnica da equipe infanto mascu-
lino do Projeto de Rio das Pedras.



CIDADESRIO DAS PEDRAS, 13 DE MAIO DE 2022 O Verdadeiro | Edição 1086 03

Compre pelo site 
moveissonia.com.br
10% de desconto na 
primeira compra

Tudo em móveis para sua casa 
e linha de cama, mesa e banho

Guarda-Roupas Guarda-Roupas 
a partir de a partir de 
10x R$ 59,9910x R$ 59,99

10% de desconto 
na primeira compra
Frete grátis nas 
compras acima 
de R$ 250,00

Compre pelo site 
www.moveissonia.com.br

Moradores do Luiz Massud Coury 
reclamam do trânsito de caminhões

- ESTRADA DE TERRA -

O
s moradores do bair-
ro Luiz Massud Coury 
convivem há anos com a 

poeira levantada por caminhões 
pesados que trafegam pela Es-
trada Municipal RDP 158, para-
lela à Rua Francisco Civolani. 
A passagem de veículos carre-
gados também tem ocasionado 
trincas nas residências vizinhas 
a estrada.

Para falar a respeito das difi-
culdades encontradas, a verea-
dora Vanessa Botam levou os de-
putados Guiga Peixoto (Federal) 
e Alex de Madureira (Estadual) 
para conversar com os mora-
dores. “A poeira é imensa, não 
vence limpar a casa. Fora quem 
sofre de alergia como rinite, en-
tre outras, que sofre demais. Eu 
moro a duas ruas dessa estrada, 
pense no desespero é a poeira 
interminável”, reclamou uma 
moradora do bairro.

“Eu moro na esquina, sofro 
com carros e caminhões que vêm 
do Viegas. Meu bebê, toda a se-
mana, toma R$ 150 em medica-
mento para rinite. Todo santo dia 
eu brigo com os funcionários da 
usina, mas não adianta”, contou 
outra moradora.

O deputado federal Guiga Pei-
xoto destacou a necessidade dos 
moradores se unirem em busca 
de melhorias. “É preciso sim que 
haja mobilização para cobrar do 
poder público que a legislação 
seja cumprida. Se está em vi-
gor o decreto que determina o 
fechamento da estrada, tem que 
se cumprir. Se há lei que exige 
que seja molhada a estrada, as 
empresas responsáveis têm que 
agir como é previsto”, explicou.

Engrossando o coro para que 
a população se una, o deputa-
do estadual Alex de Madurei-
ra colocou sua equipe técnica 
a disposição para constituir de 
forma oficial a associação de 
moradores do bairro. “Os mo-
radores precisam se organizar 
para buscar o que é de direito. A 
associação dá muito mais força 
aos moradores. Por isso, coloco 

meu jurídico para auxiliar no 
que for necessário. Mais do que 
isso, o que a vereadora Vanessa 
Botam nos apresentar de de-
mandas, vamos nos esforçar ao 
máximo para viabilizar”, disse.

A vereadora Vanessa Botam 
já apresentou indicação a respei-
to da estrada e, para a próxima 
sessão camarária, dará entrada 
em requerimento questionan-
do a aplicação do decreto e lei 
municipal. “Os moradores não 
estão pedindo nada além do 
que lhes é previsto por direito. 
A poeira tem causado uma série 
de problemas respiratórios, em 
especial nas crianças. O tráfego 
intenso de caminhões te provo-
cado rachaduras nas casas. Os 
motoristas ainda passam em alta 
velocidade e colocam em risco a 
vida dos moradores e transitam 
pelo local”, destacou.

Histórico

Após fazer protestos, na 
gestão do prefeito Dr. Júlio, foi 
costurado um acordo para o 
desvio do caminho feito pelos 
caminhões no escoamento da 
produção de cana-de-açúcar de 
modo a afastar os veículos pesa-

dos das residências. Assim, foi 
elaborado o Decreto n.º 1.912, 
que determina o fechamento do 
acesso à via de terra. Contudo, o 
documento municipal não vem 
sendo cumprido.

Outra determinação, estabele-
cida pela Lei Municipal n.º 3.125, 
é que as empresas ou proprietá-
rios de caminhões de transporte 
que utilizam estradas de terra 
molhem as vias utilizadas a cada 
três horas a fim de diminuir a 
quantidade de poeira que se ele-
va. Embora não com a frequência 
estabelecida pela legislação, a 
via é molhada esporadicamente.
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O Crea-SP está vivendo um novo tempo. 

A prova disso é a transformação do atendimento 

e da fiscalização em todo o estado. Com a 

modernização e ampliação do nosso call center, 

a nota de satisfação do atendimento atingiu o 

nível de excelência. Com a digitalização e o uso 

de forças-tarefa, o número de ações bateu recorde 

histórico e aumentou 10 vezes no comparativo entre 

2015 e 2021, saindo de 29 mil para 291 mil ações. 

Ainda há muito para evoluir, mas, com a união de 

todos, vamos continuar fazendo mais e melhor. 

Acompanhe o nosso trabalho.

/creasaopaulo /creasp /TVCreaSP

É O CREA-SP INOVANDO E TRANSFORMANDO COM 
A DIGITALIZAÇÃO E A AMPLIAÇÃO DO CALL CENTER.

NÍVEL DE

EXCELÊNCIA 
NO ATENDIMENTO. 

(Jan/22)

+93

-100

+100

0

PROFISSIONAIS MAIS VALORIZADOS, 

SOCIEDADE MAIS SEGURA.
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Áries 21/3 a 20/4 
Um pouco de diplomacia e aten-
ção aos relacionamentos produ-

zirá bons resultados. Conquiste simpatias e 
inicie relações. Aproveite o movimento retró-
grado de Mercúrio para renegociar contratos 
insatisfatórios e esclarecer mal-entendidos. 

Touro 21/4 a 20/5
Brilhe, participe de novos 
grupos e divulgue o traba-

lho. O dia será movimentado por no-
vas conexões e acertos financeiros. 
Este será um bom momento para 
fortalecer a reputação e ampliar sua 
atuação.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Faça um balanço dos últi-
mos tempos e finalize pen-

dências. O dia trará maior exposição 
e aumento de demandas. Conquiste 
novos espaços e impulsione a carreira 
com uma nova atividade. 

Câncer 21/6 a 22/7
Carinho da família, conforto 
do lar e autocuidado jogarão a 

autoestima para cima. Afaste pensamentos 
repetitivos e cultive emoções positivas. Este 
será um bom momento para aprofundar 
vínculos afetivos e concretizar mudanças. 

Leão 23/7 a 22/8
Acertos e acordos darão 
confiança no futuro e per-

mitirão passos maiores na carreira. 
Serviços, atualização de documentos e 
transações comerciais ganharão agili-
dade. O momento favorecerá mudan-
ças, ligações internacionais e viagens.

Virgem 23/8 a 22/9
Faça contas, planeje o orça-
mento, custos e investimen-

tos num projeto pessoal, que lhe trará 
reflexões sobre o futuro, a fase será 
positiva para ajustar planos, repensar 
metas e revisar contratos. 

Libra 23/09 a 22/10 
Autocuidado virá em primeiro 
lugar, cuide da beleza, do corpo, 

da saúde e fortaleça a autoestima. Esta fase 
será positiva para mudanças e novas ativida-
des. Renove padrões, valorize seus talentos e 
tome decisões com calma.

Escorpião 23/10 a 21/11
Diminua a velocidade e cuide 
do seu bem-estar. O dia pedirá 

mais descanso e um pouco de privacida-
de. Atividades criativas ganharão uma 
dose maior de inspiração.

Sagitário 22/11 a 21/12
Cultive as boas amizades e 
aposte em maior abertura 

social. O dia trará encontros carinhosos 
e acolhedores. Aproveite também para 
se entender melhor com a equipe. Você 
aprofundará o diálogo e esclarecerá dúvi-
das ou mal-entendidos.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Planeje o futuro e visualize 
onde quer chegar. Orçamento 

restrito pedirá disciplina nos gastos. Respos-
tas de trabalho poderão atrasar e também 
cobrará mais organização e reflexões sobre 
o plano de carreira. Contatos de hoje torna-
rão as perspectivas mais positivas.

Aquário 22/1 a 19/2
Ganhe projeção e poder de 
influência, o dia trará maior 

exposição e conexões de prestígio. O mo-
mento será positivo para ampliar discus-
sões nas redes e compartilhar conteúdos 
relevantes. Aproveite o momento para 
desenvolver ideias.

Peixes 20/2 a 20/3
Aprofunde vínculos de ami-

zade, troque confidências com o par ou 
alguém da sua confiança e planeje os pró-
ximos passos para resolver antigas pen-
dências e por a vida em ordem. igue as 
antenas e descubra novas possibilidades.
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HORÓSCOPO

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105

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

Tinta Industrial Tinta Industrial 
e Automotiva e Automotiva 

Tech Paint - lata Tech Paint - lata 
de 18 litros,de 18 litros,

 na cor Branco na cor Branco

R$ 500,00
a vista

No PIX, dinheiro 
ou cartão de débito

Frango 
desfiado 

com creme 
de milho

INGREDIENTES:
Peito de frango desfiado, 3 dentes 
de alho, 1 cebola inteira picadinha, 1 
creme de leite de caixinha, 1 latinha 
de milho verde, 1 sachê de molho 
pronto, 1 copo de requeijão, sal a 
gosto, pimenta-de-cheiro, 4 fatias de 
queijo mussarela. 

PREPARO: 
Cozinhe o peito do frango juntamen-
te com o alho. Desfie o frango. Em 
uma panela, esquente o óleo, colo-
que a cebola e deixe dourar. Coloque 
o molho pronto, o frango desfiado e 
deixe refogando por uns 5 minutos. 
Enquanto isso, bata o creme de leite 
juntamente com o milho no liquidi-
ficador. Pegue uma forma de vidro 
e nela coloque o requeijão. Depois 
coloque o frango refogado em cima, 
logo após, o creme de milho. Cubra 
com o queijo e leve ao forno médio, 
por aproximadamente 40 minutos.
Sirva com torradinhas.

RS Tintas

Tinta Industrial e Automotiva Tech Paint - lata de 18 litros, na 
cor Branco
a vista R$ 500,00 no PIX, dinheiro ou cartão de débito

A “Associação Esportiva Craque Nota Dez”, inscrita 
no CNPJ sob nº 36.416.686/0001-43, com sede na Rua 
Alcindo Baldo, nº 142, Bairro Bom Jardim, na cidade 

de Rio das Pedras/SP, CEP 13.398-090, comunica 
a todos os interessados o encerramento de suas 

atividades na data de 03 de abril de 2022.
ELSO FRANCISCO MACIEL

Presidente - R.G. 26.615.116-4/SSPSP



Anuncie

99825.0105
Siga

Casa de 4 cômodos, 1 banheiro, garagem pra um 
carro e quintal. Valor R$220 mil a vista. Não dá fi-
nanciamento, não faço troca, somente venda. Rua 
José Grecco, bairro Bom Retiro. Fone: 99729-7448.

Mesa com 4 cadeiras e tapete de sala novo. 
97125-6676.

Bicicleta para criança de 3 a 4 anos em ótimo es-
tado. 3493-1172.

Montana Sport 2015, pneu novo, bem conservada, 75 
mil km. R$ 55 mil. (19) 3439-1539 ou 99524-1937.
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Ofereco-me como faxineira ou doméstica. 
99827-8838, com Andressa
Silvio Eletricista faço reparos em telhados 
e calhas ZAP (19) 99879.3495

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

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

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

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

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.

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

VerdadeiroO
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Escritora Larissa Molina lança livro junto com Cristiana Oliveira
- BIOGRAFIA -

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

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

Rua Dr. Moraes Barros, 203 - Centro - Rio das Pedras/SP
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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 GALVALUMETELHAS GALVALUME
Durabilidade nove vezes maior que a telha galvanizada comum! 
Resiste às altas e baixas temperaturas sem perder as suas 
propriedades mecânicas, evitando a corrosão.
Leveza, rapidez e muita durabilidade na sua obra!

BOTAM
Corte e Conformação de Metais

Telhas Metálicas19 99793.0628

A escritora e jornalista rio-
-pedrense, Larissa Molina, 
30, esteve no Rio de Janei-

ro (RJ) na última segunda-feira 
(9) para o lançamento do livro 

“Versões de uma vida”, escrito 
em parceria com a atriz Cristiana 
Oliveira, a Juma da novela “Pan-
tanal” de 1990 e a Alicinha de 
“O Clone”. O evento aconteceu 

durante noite de autógrafos na 
livraria Travessa de Ipanema e 
contou com a presença de várias 
celebridades, como David Brazil, 
Henri Pagnocelli, Beth Goulart, 
Renato Rabello, dentre outros. 

A biografia “Cristiana Oliveira: 
Versões de uma Vida” foi escrito 
pela jornalista Larissa Molina e 
pela atriz de 58 anos. “É o relato 
da vida de uma mulher, que come-
çou a ficar famosa quando já era 
mãe, de uma forma surpreenden-
te. Uma ex-obesa na juventude. 
Falo no livro, de como isso bateu 
em mim, do que é verdadeiro e 
do que não é. E de como sofri 

muitas vezes ao longo da vida para 
corresponder às expectativas dos 
outros. Raramente às minhas. Isso 
é recorrente nas mulheres. Não 
mais em mim, porque já estou em 
outra fase, mas vejo muitas mulhe-
res deprimidas com isso, porque 
gera um excesso de frustração. E 
tudo é pequeno diante da vida”, 
conta Cristina Oliveira.

Larissa Molina já lançou os 
livros A Trapezista – um conto de 
turnê; Acrobacias do Destino; A 
Intocável – um amor, um pacto, 
uma renúncia; Como Pétalas ao 
Vento; A Última Chance; e Um 
Amor Esquecido.


