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OdontoCompany inaugura 
clínica em Rio das Pedras

F
oi inaugurada em Rio das 
Pedras, na sexta-feira (15), 
uma nova franquia da 

OdontoCompany – rede de clíni-
cas odontológicas com mais de 30 
anos de mercado. A unidade ofe-
rece amplo espaço de atendimen-
to com equipamentos modernos 
e profissionais capacitados.

Situada no Centro da cidade, 
a clínica de Rio das Pedras tem 
dois andares e está equipada 
para realização de exames. Um 
dos objetivos é tornar acessíveis 
as pessoas de diversas classes 
econômicas todos os tipos de 
tratamentos odontológicos, tais 
como implantes, ortodontia, pró-
tese dentária, odontopediatria, 
limpeza, entre outros.
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Tutinho e Teles visitam empresa 
que planeja ampliação

- TECPARTS -

Rio das Pedras precisa 
melhorar, e muito, para ter 

desenvolvimento sustentável

- EDITORIAL -

Aprovada em 2015 na Cú-
pula das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento Susten-
tável, a Agenda 2030 foi assi-
nada por 193 países, incluin-
do o Brasil, e estabeleceu 17 
objetivos e 169 metas para 
o enfrentamento da fome e 
da pobreza. O propósito é 
promover universalmente a 
prosperidade econômica, o 
desenvolvimento social e a 
proteção ambiental, tratan-
do de questões que reque-
rem a participação ativa de 
todos – governos, sociedade 
civil e setor privado.

O resultado apresentado 
pelo Índice de Desenvolvi-
mento Sustentável das Ci-
dades para Rio das Pedras é 
assustador. Entre os pontos 
primordiais, o amargor da 
Cidade Doçura não desde 
goela abaixo. Saúde, edu-
cação e água estão com as 
piores pontuações.

Apenas dois ODSs foram 
atingidos, não só por mérito 
da administração pública. 
A energia elétrica em to-
das as residências é fruto 
do atendimento feito pela 
Companhia Paulista de For-
ça e Luz (CPFL).

Culpados para esse re-
sultado? Os anos de falta 
de planejamento do atual 
governo, que já havia passa-
do 8 anos na administração, 
assim como de outros gover-
nantes que não planejaram 

um crescimento sustentável.
Rio das Pedras tem ele-

vado percentual de pessoas 
abaixo da linha da pobreza. 
Uma das razões pode ser o 
excesso de assistencialismo, 
que fez parte da população 
ser dependente de esmolas 
ofertadas por governos a 
troco de votos e continui-
dade no poder.

Rio das Pedras vai à con-
tramão da vizinha Saltinho, 
que tem reconhecida educa-
ção e saúde de qualidade. A 
população é autossuficiente, 
não depende de migalhas 
dadas pelos governantes, 
que se empenharam em en-
sinar a pescar e não a dar 
o peixe. Prova disso é que 
campanhas de arrecadação 
de alimentos armazenam 
muito e doam pouco pela 
baixa procura.

E educação é outro fator 
primordial para o progresso 
do município. Com educa-
ção, o cidadão tem condições 
de buscar melhor colocação 
no mercado de trabalho e ter 
maior rendimento financei-
ro. Fica menos dependen-
te do governo, que perde 
poder de barganha, mais 
uma vez, em troco de voto e 
continuidade no poder.

O caminho para Rio das 
Pedras é longo e, se não co-
meçar logo, estaremos cada 
vez mais longe do progresso 
e desenvolvimento.

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, 
Industria e Comércio, 

Marcelo Teles, tem feito visitas 
em diversas empresas com po-
tencial para ampliar suas insta-
lações ou se instalar em Rio das 
Pedras. Na segunda-feira (18), 
acompanhado do vice-prefeito 
Tutinho, esteve na empresa Te-
cparts do Brasil, em Piracicaba.

Recebidos pelos proprie-
tários André Simioni e Maria 
Cristiane Gobett, conhece-
ram a estrutura da empresa 
do ramo agrícola e de energia 
eólica. “Fomos prospectar Rio 
das Pedras para a empresa, 
que está com intenção de 
ampliação de um novo setor 
da Tecparts. Apresentamos o 
que temos de importante na 
cidade e as razões de investir 
em nosso município”, explicou 
Tutinho, que afirmou ter mais 
novidades em breve.

Fundada em 2003, a Tecparts 
do Brasil Indústria e Comér-
cio iniciou suas atividades no 
segmento de autopeças, espe-
cializando-se na linha de bu-
chas metálicas para mancais e 
pinos para articulações. Além 
da linha de usinagem de peças 
fundidas e forjadas, com o foco 
em componentes automotivos. 
Atua hoje com peças fundidas 
e usinadas até uma tonelada.

Entre seus clientes estão 
as principais montadoras de 
tratores e caminhões do mer-
cado brasileiro, bem como da 
Argentina, México e Estados 

Unidos. Através da qualidade, 
confiabilidade, pontualidade 
nas entregas, a Tecparts com-
pletou a primeira década com 
contínuo crescimento e desen-

volvimento de seus produto 
e tem intenção de continuar 
expandindo a empresa na re-
gião, em especial na cidade de 
Rio das Pedras.

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!



CIDADESRIO DAS PEDRAS, 21 DE JULHO DE 2022 O Verdadeiro | Edição 1096 03

OdontoCompany inaugura clínica em Rio das Pedras
- A MAIOR DO MUNDO -

E
ntrou nos cofres mu-
nicipais de Rio das 
Pedras, nesta sema-

na, mais um repasse enca-
minhado pelo deputado fe-
deral Guiga Peixoto (PSC) à 
pedido da vereadora Vanessa 
Botam. O valor da verba é 
de R$ 106,9 mil que será uti-
lizada para a realização de 

procedimentos que visam ze-
rar a fila de exames da Rede 
Municipal de Saúde.

“O deputado federal Gui-
ga Peixoto fala com orgulho 
para todos que é rio-pedren-
se, uma vez que concedi o 
título de cidadão para ele no 
ano passado. Se antes o par-
lamentar já era empenhado 

em ajudar nossa cidade, hoje 
Guiga faz de tudo para enca-
minhar recursos para Rio das 
Pedras. O foco principal tem 
sido a saúde, que merece toda 
nossa atenção. Em apenas 
18 meses, Guiga já destinou 
mais de um milhão de reais 
em melhorias”, destacou a 
vereadora Vanessa Botam.
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Telefone: (19) 3447-7500 | E-mail de contato: botam@botam.com.br
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Corte e Conformação de Metais
Telhas Metálicas

VANTAGENS DO USO
DAS TELHAS TERMOACÚSTICAS

REDUÇÃO DE RUÍDO EXTERNO

AÇÃO RETARDANTE DE CHAMAS

ÓTIMO ISOLAMENTO TÉRMICO

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

TELHAS METÁLICAS GALVALUMETELHAS METÁLICAS GALVALUME

BOTAM
Corte e Conformação de Metais

Telhas Metálicas

19 99793.0628

• RESIDENCIAIS
• GALPÕES

• FECHAMENTOS
• FACHADAS

F
oi inaugurada em Rio das Pe-
dras, na sexta-feira (15), uma 
nova franquia da Odonto-

Company – rede de clínicas odon-
tológicas com mais de 30 anos 
de mercado. A unidade oferece 
amplo espaço de atendimento 
com equipamentos modernos e 
profissionais capacitados.

Situada no Centro da cidade, a 
clínica de Rio das Pedras tem dois 
andares e está equipada para reali-
zação de exames. Um dos objetivos 
é tornar acessíveis as pessoas de 
diversas classes econômicas todos 
os tipos de tratamentos odontológi-
cos, tais como implantes, ortodon-
tia, prótese dentária, odontopedia-
tria, limpeza, entre outros.

Com estilo inovador, a Odonto-
Company chega para cumprir sua 
função social de modo a democra-
tizar o acesso a serviços odontoló-
gicos especializados. Reconhecida 
pelos resultados obtidos no resta-
belecimento do sorriso dos seus 
pacientes, a OdontoCompany atra-
vés de avançadas técnicas, oferece 
segurança e conforto em todas as 
etapas do tratamento.

OdontoCompany
Com mais de 30 anos de mer-

cado, a marca é reconhecida com 
mais de 1.000 unidades em todo 
o Brasil pelo pioneirismo através 
de técnicas avançadas em Orto-
dontia, Dentística, Estética, Endo-
dontia, Implantodontia e outros 
procedimentos que utilizam a mais 
alta tecnologia, com segurança e 
conforto, em todas as etapas de 
cada tratamento. Tudo isso torna a 
franquia na maior rede de clínicas 
odontológicas do mundo.

Desde sua fundação em 1990, a 
OdontoCompany se destaca pelas 
mudanças de comportamento e 
conscientização quanto à neces-
sidade de se manter uma correta 
saúde bucal, da frequência aos 
consultórios dentários para a pre-
venção e, sobretudo, pelos resulta-
dos obtidos no restabelecimento 
dos sorrisos dos pacientes.

Sua missão é tornar melhor e 
mais acessível o tratamento odon-
tológico a todos os brasileiros atra-
vés de profissionais capacitados, 
equipamentos de última geração 
e ambiente multidisciplinar com 

qualidade, tecnologia e segurança.
Para isso, a proposta é ofe-

recer serviços de qualidade na 
prevenção, no tratamento e na 
manutenção estética odontológica 
aos pacientes, sempre com profis-
sionalismo, seriedade, dedicação 
e tecnologia.

Em Rio das Pedras
A OdontoCompany de Rio das 

Pedras está localizada na Rua La-
cerda Franco, n. 163, Centro de 
Rio das Pedras.
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Rio das Pedras tem um dos piores 
resultados da RMP em desenvolvimento

- SALTINHO É 4º NACIONAL -

Lanches, cachorro 
quente, batata frita, 

pastel e porções. 

Combos para a 
família toda!

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

Rua Santo Degaspari, 8, Santo Antônio

@lanchonete_santo_antonioo 99812.5958

Garanta já seu lote no Boa Vista, na entrada da cidade

Comprar ou Vender
Faça bons negócios

CRECI 036743-J

Rua Lacerda Franco, 199
Centro, Rio das Pedras

Garanta já seu lote no Boa Vista, na entrada da cidade

Chácaras de 600m² na cidade, com 
escritura. Apenas R$ 150 mil. 

Lote no Santa Maria, em ótima 
localização. R$ 130 mil. 

Lote comercial de 12x25m, na entrada 
da cidade, em excelente localização. 
R$ 220 mil

O Instituto Cidades Sus-
tentáveis (ICS) lançou 
um ranking nacional de 

acordo com o Índice de Desen-
volvimento Sustentável dos Mu-
nicípios Brasileiros (IDSC-BR). 
Rio das Pedras foi classificada na 
posição 1.056ª, o pior resultado da 
Região Metropolitana de Piracica-
ba (RMP), enquanto que Saltinho 
alcançou a quarta melhor nota no 
Brasil. Limeira ficou em 9º lugar, 
enquanto que Piracicaba ficou em 
31º, Mombuca em 272º e Santa 
Bárbara d’Oeste em 405º.

Dos 153 municípios com fai-
xa populacional entre 25 mil e 
100 mil habitantes, Rio das Pe-
dras está entre os 25 piores do 
Estado de São Paulo. O estudo 
levou em consideração a agen-
da da Organização das Nações 
Unidas (ONU) e os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs) definidos como critérios 
para avaliação de avanços eco-
nômico, social e de proteção am-
biental nas cidades para avaliar 
os 5.570 municípios brasileiros.

A pontuação do indicador para 
cada município varia entre 0 e 
100 considerando a distância que 
uma localidade está do desem-
penho ótimo. Para a situação de 
cada um dos 17 ODSs é atribuída 
uma cor (verde, amarelo, laranja e 
vermelho). Quanto mais próximo 
da cor verde, mais próximo de 
atingir o objetivo o município 
está. A pontuação geral rio-pe-
drense foi de 52,8.

Dos 17 ODSs, Rio das Pedras 

atingiu a cor verde em apenas 
dois: Energias Renováveis e Aces-
síveis; e Indústria, Inovação e In-
fraestruturas. De acordo com a 
análise, todos os domicílios têm 
acesso à energia elétrica.

Em um, de cor amarela, foi 
apontado que há desafios: Paz, 
Justiça e Instituições Eficazes. 
Nesse item, os principais desa-
fios são estruturação das políti-
cas de participação e promoção 
de direito humanos, da política 
de controle interno e combate 
à corrupção, e das políticas de 
transparência.

Seis itens apontam que há de-
safios significativos: erradicar a 
pobreza; erradicar a fome; tra-
balho digno e crescimento eco-
nômico; cidades e comunidades 
sustentáveis; ação climática; par-
cerias para a implementação dos 
objetivos. Nesses quesitos, os in-
dicadores com pior avaliação são 
o percentual de pessoas abaixo 
da linha da pobreza no Cadastro 
Único pós Bolsa Família, núme-
ro de produtores de agricultura 
familiar com apoio do Pronaf; 
desemprego de jovens; equipa-
mentos esportivos; proporção de 
estratégias para gestão de riscos e 
prevenção de desastres naturais.

O mais alarmante são oito dos 
17 ODSs apontados em vermelho, 
onde há grandes desafios a serem 
solucionados. Entre os objetivos, 
estão os setores mais questiona-
dos pela população rio-pedrense: 
saúde de qualidade; educação de 
qualidade; igualdade de gêne-

ro; água potável e saneamento; 
reduzir as desigualdades; pro-
dução e consumo sustentáveis; 
proteger a vida marinha; prote-
ger a vida terrestre.

Na saúde, os principais pro-
blemas apontados estão na baixa 
parcela da população atendida 
por equipes de saúde da família 
e o número de unidades básicas 
de saúde. Para a educação, os 
desafios estão na pouca oferta de 
escolas com dependências ade-
quadas a pessoas com deficiência, 
jovens com Ensino Médio con-
cluído até os 19 anos de idade e a 
razão entre o número de alunos e 
professores na pré-escola.

Quanto a igualdade de gêne-
ro, quatro dos cinco indicadores 
estão em vermelho: presença de 
vereadoras na Câmara Munici-
pal; desigualdade de salário por 
sexo; diferença percentual entre 
jovens mulheres e homens que 
não estudam e nem trabalham; 
taxa de feminicídio. Em água 
potável e saneamento, são apon-
tados o alto índice de perda de 
água e a pouca população aten-
dida com coleta domiciliar de 
resíduos sólidos urbanos.

Para reduzir as desigualdades, 
os principais desafios estão na 
renda municipal apropriada pelos 
20% mais pobres; coeficiente de 
Gini; taxa de distorção idade-série 
nos anos finais do Ensino Fun-
damental; razão do rendimento 
médio real. Quanto a produção 
e consumo sustentável, é preciso 
investir na recuperação de resí-

A família Zóio Presentes agradece o carinho de 
nossos amigos e clientes nestes 9 anos de loja

99712.3634

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

duos sólidos urbanos coletados 
seletivamente e na população 
atendida com coleta seletiva.

Por fim, quanto a proteção da 
vida marinha e da vida terrestre, 
é preciso melhorar no esgoto 

tratado antes de chegar ao mar, 
rios e córregos; aumentar a taxa 
de áreas florestadas e naturais; 
bem como unidades de conser-
vação de proteção integral e uso 
sustentável.
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NA DEFESA DO PROFISSIONAL, 
PELA SEGURANÇA DA SOCIEDADE.

Acesse creasp.org.br/fiscalização e saiba mais.
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Áries 21/3 a 20/4 
Você se perceberá mais 
sensível e suas emoções 

poderão oscilar conforme o am-
biente. A melhor forma de condu-
zir o momento será mantendo a 
mente atenta para evitar reações 
desmedidas.

Touro 21/4 a 20/5
O ideal agora será desacelerar 
para escutar o que se passa 

dentro de você. A quantidade de infor-
mações e conselhos ao seu redor poderá 
ser mais perturbadora do que auxiliadora. 
Conecte-se com você mesmo.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Ao aguardar a validação de 
terceiros para tomar uma ati-

tude, você deixará de fazer uso do seu 
poder de discernimento. Reflita com res-
ponsabilidade e autonomia. Você possui 
todas as informações que precisa.

Câncer 21/6 a 22/7
Sua responsabilidade será re-
quisitada e você poderá esco-

lher encarar este momento com receio ou 
coragem. Aproveite para curar qualquer 
insegurança do passado e provar seu ta-
lento para você mesmo. Brilhe.

Leão 23/7 a 22/8
Atente-se para a maneira 
como você irá expor seus 

sentimentos, prezando por uma comu-
nicação clara, mas preferindo o silêncio 
diante da incerteza. Dê tempo ao tempo. 
Não é hora de ações precipitadas.

Virgem 23/8 a 22/9
Emoções reprimidas pedi-
rão passagem agora e o 

melhor será deixar que elas emerjam 
para poderem então se transformar. 
Não tema o que você mesmo criou. 
Esta é justamente a fonte da sua for-
ça, deixe brotar.

Libra 23/09 a 22/10 
O comprometimento com seus 
próprios sonhos e objetivos 

poderá causar estranhamento para certas 
pessoas ao seu redor. Não se intimide e 
siga firme no seu caminho. O protagonis-
ta dessa história é você.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você encontrará força e apoio 
nas suas parcerias para dar 

continuidade aos seus projetos pessoais. 
Quando sentir-se sobrecarregado, lem-
bre-se de que não está só e conte com a 
ajuda dos que vibram contigo.

Sagitário 22/11 a 21/12
Ao racionalizar as suas 
emoções, você simplifi-

cará os processos pelos quais ine-
vitavelmente precisará passar. O 
importante será evitar o excesso de 
imaginação que pode comprometer 
a percepção da realidade.

Capricórnio 22/12 a 21/1
O clima de tensão estará no ar 
e será preciso atenção redo-

brada para não cair em desentendimentos 
desnecessários. Busque ter paciência e se-
renidade, pois a impulsividade poderá ser 
irreversível. Cuide-se.

Aquário 22/1 a 19/2
O passado guarda aprendiza-
dos de uma vida inteira que 

serão úteis para você agora. Olhe para trás 
com atenção para perceber os ensinamen-
tos que poderão orientar suas decisões. 
Faça uso da sua maturidade.

Peixes 20/2 a 20/3
Fortes sentimentos virão à 
tona e você deverá abraçar 

a verdade que eles terão a lhe ofere-
cer. Ainda que a tensão seja grande, 
mensagens preciosas podem estar 
por trás da exaltação. Se observe 
com atenção.

HORÓSCOPO
- GASTRONOMIA  -

Bolinho de hambúrguer

99881.1082

Ingredientes
• 1 fio de azeite de oliva
• 1 xícara (chá) de cebola picada (130 g)
• 1 kg de carne moída (peito bovino)
• 3 colheres (sopa) de ketchup
• 1 colher (sopa) de molho de mostarda
• 2 colheres (sopa) de molho inglês
• 2 colheres (sopa) de picles picadinho
• Sal, cheiro-verde picado, noz-mosca-
da ralada, pimenta-do-reino e páprica 
picante a gosto
• 1 sachê de tempero para carne (5 g)
• 500 ml de leite
• 3 gemas
• 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
• 3 xícaras (chá) de pão de fôrma fresco 
ralado para empanar (160 g)
• ½ xícara (chá) de gergelim branco 
para empanar (70 g)
• 300 g de muçarela ralada grosso para 
rechear (ou a gosto)
• 3 claras levemente batidas para em-
panar
• Óleo para fritar

Modo de preparo
Aqueça o azeite em fogo médio e refo-
gue a cebola.
Junte a carne moída e refogue, mexen-
do, até secar e ficar soltinha.
Acrescente o ketchup, a mostarda, o 
molho inglês, o picles e tempere com sal, 
cheiro-verde picado, noz-moscada ralada, 
pimenta-do-reino e páprica a gosto.
Adicione o sachê de tempero, misture 
bem e retire do fogo. Reserve.
Em outra panela, misture bem o leite 
com as gemas, a farinha e sal a gosto.
Leve ao fogo médio, mexendo sem pa-
rar, até engrossar (uns 10 minutos).
Despeje no refogado de carne, envol-
vendo bem.
Espalhe em assadeira, cubra com um 
plástico e leve para gelar.
À parte, misture o pão ralado com o 
gergelim e sal e pimenta-do-reino a 
gosto. Reserve.
Modele pequenas bolas com a massa 
gelada, recheie com a muçarela e vol-
te a enrolar, dando o formato de mini-
-hambúrgueres.
Empane: passe primeiro na mistura de 
pão e gergelim, depois na clara e nova-
mente na mistura de pão.
Frite, poucos por vez, em óleo quente 
abundante até dourarem e deixe escor-
rer sobre papel absorvente antes de ser-
vir, acompanhados, se desejar, do molho 
de sua preferência.

Rua Prudente de Moraes 848, 
Centro - Rio das Pedras

)193493.2908
3493.3835 -    99976.8314

R$ 570,00

Compre a 
Tinta Metalatex 
Requinte Branco 
Superlavável por

e GANHE 
um Kit 

Roma Flex 
3 peças

Dividimos em 6x no crédito

150 mil
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Pequenos Anúncios
Grandes Negócios&
Para anunciar - Teleanúncio

19 3493.2717
De 2ª a 6ª, das 8h às 12h e das 14h às 18h

VENDO

Vende-se terreno em Mombuca - Solar do 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

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

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

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

Alugo chácara para eventos com piscina e chur-
rasqueira. 3493.2983 - 99777.2120 - 999774.7704

Sílvio Elétrica e Hidráulico. 99879-3495

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

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

Alugo casa com 3 cômodos, direto com pro-
prietário. 97125-6676.

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

Tapete de sala semi novo 97125.6676

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

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

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

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

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

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

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

Anuncie

99825.0105
Siga

VerdadeiroO

VENDA

LOCAÇÃO

Corretor de Imóveis - Creci 157844

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

Tel (19) 3493-7392
ou 9.9735-5000

www.rvasques.com

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

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

Temos terrenos para financiar com 
construção no Condomínio San Marino

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

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

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

lavanderia, garagem coberta - R$ 360 mil

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

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

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

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

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

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

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

VENDAS

LOCAÇÃO

Casa no Bela Vista com 2 quartos sendo um suíte,  wc social,  sala, cozinha, 
lavanderia coberta, garagem para 2 carros - R$ 230.000,00

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

para 2 carros R$ 680.000,00

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$ 420.000,00

Terreno de 300 mts no Jorge Coury - R$ 140.000,00

Terreno de 300 mts no Bela Vista - R$ 140.000,00

Casa no Bom Jesus com 1 quarto, sala, cozinha, wc, lavanderia coberta - R$ 700,00 

Casa no Luiz Massud Coury com 1 quarto, sala, cozinha, wc social,  lavanderia - R$ 600,00

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

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

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

Piracicaba. Temos terrenos a partir de 1.000m² a partir de R$ 230,00 o metro.

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

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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Gestante agradece por 
atendimento na UBS São 

Pedro e brinde da Solpack

- PRÉ-NATAL -

SIGA-NOS NO @jornaloverdadeiro

VerdadeiroO
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*  Promoção válida para mês de 
Julho ou até esgotar o estoque! 
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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

Prisma Prisma 
Maxx 1.4 Flex Maxx 1.4 Flex 

Ano: 2011Ano: 2011

H
á várias anos o aten-
dimento às gestantes 
na Rede Municipal 

da Saúde tem sido referência 
sob a regência da enfermeira 
Valdirene Garcia. Esse aten-
dimento especializado tem se 
concentrado na Unidade Bási-
ca de Saúde Pastor Augustinho 
Gomes Nascimento (UBS São 
Pedro).

Andréa Lopes Francisco 
Godoy, grávida do pequeno 
Luís Gabriel, fez todo seu pré-

-natal na unidade de saúde e, 
chegando ao final da gestação, 
recebeu uma cesta com um 
pacote de fraldas descartáveis, 
um pacote de fraldas de pano, 
uma pomada para assaduras, 
lenço umedecido, óleo corporal 
para a mamãe, chupeta, sabo-
nete líquido, copo de transição, 
caixa de cotonotes, uma bolsa 
de bebê e uma homenagem 
da empresa Solpack. O kit é 
entregue apenas na UBS São 
Pedro, em parceria firmada 

com a Solpack.
“O atendimento recebido 

na UBS São Pedro foi mara-
vilhoso. As enfermeiras são 
super atenciosas, assim como 
o médico Dr. Marcelo. Sempre 
marcaram o pré-natal certinho. 
A enfermeira chefe, Valdirene, 
sempre acompanhou as ges-
tantes com muita dedicação 
também pelo grupo de What-
sapp”, afirmou Andréa Godoy, 
que também agradeceu à Sol-
pack pelo brinde oferecido.
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