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Sede da Polícia Militar de 
Rio das Pedras é revitalizada

A sede do 2º Pelotão de Polícia 
Militar de Rio das Pedras pas-
sou por completa revitaliza-

ção, que incluiu a reforma de sistemas 
hidráulicos e elétricos, troca de piso, 
nova pintura entre outras melhorias. 
Na manhã desta sexta-feira foi reali-
zada uma cerimônia para marcar a 
conclusão e entrega do prédio, com 
a participação de autoridades locais 
e policiais comandantes da região.

Todas as dependências receberam 
melhorias, passando pela reestrutu-
ração dos alojamentos, banheiros, 
sala de preleção, refeitório, atendi-
mento ao público e sala do coman-
dante. As obras foram executadas 
pelos próprios policiais, cada um se 
dedicando a um setor.
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Polícia Civil faz prisões por tráfico 
e recupera itens roubados

- ATUAÇÃO DE DESTAQUE -

Honra teu pai
- EDITORIAL -

O Dia dos Pais será ce-
lebrado no próximo do-
mingo, dia 13 de agosto. 
Dia de reflexão não ape-
nas pelos progenitores, 
mas para todos e todas 
aqueles que se identifi-
cam com a missão.

Mais do que colocar 
mais uma pessoa no mun-
do, ser pai é educar e estar 
presente. Fazer parte da 
vida do filho nos momen-
tos felizes mas, principal-
mente, nas dificuldades 
e situações que exigem 
aquela palavra amiga, o 
conselho bem dado.

Aos que são afortu-
nados pela paternidade, 
sejam exemplo de caráter 
para seus filhos. Afinal, 
eles os veem como es-
pelho.

Às muitas mães que 
acumulam o papel de pai, 
vocês são heroicas. Não 
precisam nem de capa, 
o abraço acolhedor é o 
maior dos superpoderes. 
E, se dividir entre a ter-
nura do afago e a firmeza 
da lição a ser dada não é 
para qualquer uma.

Agora, aos filhos, es-
ses sim precisam olhar 
com muito amor e ca-
rinho para aqueles que 
dedicaram sua vida para 
proporcionar educação e 
conforto da melhor for-

ma que estava ao alcance. 
Quantos estão em situa-
ção de dificuldade econô-
mica e engolem o choro 
a cada pedido negado ao 
filho por necessidade.

Respeitem seus pais e, 
quando chegar a hora, re-
tribua o cuidado que eles 
tiveram com vocês na ju-
ventude no momento de 
velhice e fragilidade deles.

“Honra teu pai e tua 
mãe a fim de que tenhas 
vida longa na terra que 
o Senhor, o teu Deus, te 
dá.” A melhor forma de 
honrar é ser um cidadão 
de bem.

O Dia dos Pais é uma 
grande oportunidade 
para reflexão de amor 
ao próximo. Embora al-
guns – raras exceções 
– não mereçam nem 
mesmo uma mensagem 
pelo WhatsApp, a gran-
de maioria não quer pre-
sentes caros. Deseja um 
abraço apertado, um beijo 
na face acompanhando de 
um “eu te amo, obrigado 
por tudo”.

Se tens a sorte de poder 
fazer isso em vida, faça! 
Se o teu herói não está 
mais ao teu lado em vida, 
faça esse afago em ora-
ção. Com certeza chegará 
ao coração do teu velho e 
o encherá de felicidade.

A Polícia Civil de Rio das 
Pedras tem trabalhado de 
forma intensa para manter 

a ordem e segurança pública. 
Na última semana realizou dili-
gências por uma área canavieira 
e encontrou um veículo objeto 
de furto. Os proprietários foram 
acionados e restituíram o carro 
junto a Delegacia de Polícia.

No mesmo dia, um roubo foi 
esclarecido. Na Rua José Emílio 
Betiol, o roubo ocorreu em um 
estabelecimento comercial, com a 
utilização de arma de fogo. Após 
investigação, os policiais foram 
à residência do acusado. Com 
autorização da mãe do indivíduo, 
o suspeito foi encontrado nos fun-
dos da residência. Questionado, 
confessou o crime, apontou os 
fragmentos do simulacro utiliza-
do, bem como o aparelho celular 
roubado.

Diante dos fatos, o indivíduo foi 
conduzido à Delegacia de Polícia de 
Rio das Pedras. Depois do reconhe-
cimento pelas vítimas, o indiciado 
aguarda apreciação do Fórum local 
para as devidas medidas. O celular 
foi devolvido ao proprietário.

Já no sábado (6), uma opera-
ção realizada pela Polícia Civil de 
Rio das Pedras com o intuito de 
tirar de circulação um dos líderes 
de organização criminosa que 
chefiava o tráfico em um bair-
ro popular terminou com cinco 
pessoas presas, drogas e bebidas 
falsificadas apreendidas.

A operação, denominada 
“Caput”, começou antes de clarear 
o dia Quatro homens foram presos 
em um único endereço e o quinto 
foi flagrado em local distinto. Para 
chegar aos envolvidos, a equipe 
do delegado Mauro José Arthur 
acompanhou a movimentação 
do tráfico durante algum tempo e 
constatou que havia algo irregular.

Segundo a autoridade policial, 

Rodovia Júlio Antônio Basso, 1475 
São Carlos, Rio das Pedras-SP 
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foram realizadas inúmeras denún-
cias sobre a venda de entorpecen-
tes. Com mandados de busca e 
apreensão expedidos pela Justiça 
local, com apoio da Guarda Civil 
Municipal, o delegado saiu a cam-
po para o cumprimento.

“Trabalhamos de sábado por-
que o crime não tem hora para 
acontecer. Conseguimos prender 
esses cinco possíveis traficantes 
da cidade, que já estavam sendo 
objetos de investigação. Conse-
guimos apreender as drogas, as 
bebidas falsificadas, então foi um 
trabalho importante”, declarou 
Dr. Mauro Arthur.

O delegado enfatizou a im-
portância da comunidade fazer 
denúncias anônimas. “A gente 
desenvolveu essas investigações 
por meio das inúmeras denúncias 
anônimas que recebemos, de que 
havia comércio de entorpecen-

tes. O Sidnei (investigador) fez um 
trabalho de campo muito bom, 
colheu depoimentos, tirou fotos, 
fez análises de pessoas que iam até 
lá e instruímos isso com o pedido 
judicial. A população tem que pro-
curar a polícia e trazer informação. 
Além da droga, a bebida falsificada 
faz muito mal à saúde.”

Durante as buscas foram 
apreendidos oito comprimidos 
de ecstasy, 20 pedras de crack, 
107 porções de cocaína, 188 gra-
mas de maconha, dez garrafas de 
conhaque cheias e sem selo, 22 
de vodka sem selo, 30 de uísque 
também sem selo, cinco celulares 
e R$ 1.400,00 em espécie.

Todo material ilícito foi levado 
para o Instituto de Criminalística 
para exame pericial. Os presos fi-
caram na Delegacia Participativa 
de Piracicaba e devem ser ouvidos 
em audiência de custódia.
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Sede da PM de Rio das Pedras é revitalizada
- SEGURANÇA -

A sede do 2º Pelotão de 
Polícia Militar de Rio das 
Pedras passou por com-

pleta revitalização, que incluiu a 
reforma de sistemas hidráulicos 
e elétricos, troca de piso, nova 
pintura entre outras melhorias. 
Na manhã desta sexta-feira foi 
realizada uma cerimônia para 
marcar a conclusão e entrega 
do prédio, com a participação 
de autoridades locais e policiais 
comandantes da região.

Durante a cerimônia, policiais 

de diversos municípios foram 
condecorados por sua atuação 
em prol a segurança pública. 
Membros da School Music to-
caram o Hino Nacional e fizeram 
as músicas de fundo. Vídeos 
com momentos das obras tam-
bém foram transmitidos para 
que os convidados pudessem 
sentir a energia dos trabalhos 
desenvolvidos.

Todas as dependências rece-
beram melhorias, passando pela 
reestruturação dos alojamentos, 

banheiros, sala de preleção, re-
feitório, atendimento ao públi-
co e sala do comandante. As 
obras foram executadas pelos 
próprios policiais, cada um se 
dedicando a um setor.

A área externa também foi 
toda revitalizada, com pintura, 
instalação de academia, novo 
pátio de veículos, área de convi-
vência e placas de identificação. 
Foi instalada uma estátua do 
Brigadeiro Tobias de Aguiar, 
patrono da corporação e que 
dá nome ao 1º Batalhão da Po-
lícia de Choque de São Paulo, 
a ROTA (Rondas Ostensivas 
Tobias de Aguiar). Já na frente 
da sede, a estátua do Soldado 
Anônimo representa os valores 
que o Policial Militar carrega. 
Ambos foram produzidos pelo 
Cabo PM Duarte.

A proposta é de criar um 
local de visitação e levar a po-
pulação, em especial o público 
jovem, para mais próximo da 
Polícia Militar.
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VerdadeiroO Anuncie 99825.0105

Laura Nocete embarca à Colômbia 
em busca do Miss Universo

- MISS BRASIL -

üBaixa de empresa 

üAposentadoria

üPensão por morte 

üE-social Doméstica

üImposto de renda

üContabilidade

üEscrituração Fiscal

üFolha de pagamento

üAbertura de empresa

üAlteração e Regularização de Empresa

(19) 3434-7520 / 3422-5959 / 2534-1142 /     99992-9166
Email: orgprog@terra.com.br

Rua Benjamin Constant, 2905, Paulista, Piracicaba/SP

99712.3634
Rua Prudente de Moraes, 298 - Centro - Rio das Pedras

O presente do seu Pai, seu Herói, 
está aqui na Zoio Presentes

São muitas opções, não 
deixe de conferir!

NOVA LINHA DE MANGUEIRAS

A
os 14 anos, a jovem mo-
delo rio-pedrense Laura 
Nocete embarca para a 

Colômbia na próxima segunda-
-feira (15) em busca de mais uma 
faixa de Miss. Dessa vez, o título 
em disputa é o Miss Universo 
Beautiful 2022, organizado por 
Mini Universo Organización. O 
evento acontece em Cartagena 
das Índias entre os dias 16 e 23 
de agosto.

Na mala, Laura Nocete em-
barca com feitos jamais alcan-
çados por uma rio-pedrense. 
Além do Miss Rio das Pedras, 

conquistou o Miss Pré Teen São 
Paulo, Miss Revelação São Pau-
lo, Pequena Missa Brasil e Miss 
Brasil Beautiful na categoria até 
15 anos.

A representante brasileira é 
modelo da Agência Conceito 
Model, atleta do Circo Mania e 
capitã da equipe mirim feminina 
do Projeto Voleibol de Rio das Pe-
dras. Laura fala inglês e espanhol 
e seu principal hobbie é o vôlei.

Para chegar até o Miss Uni-
verso, Laura iniciou a sua ca-
minhada em outubro de 2021, 
quando venceu o Miss Teen Rio 

das Pedras em concurso disputa-
do com mais de 50 meninas. Em 
seguida, no mês de novembro, 
foi escolhida como Miss Teen 
Revelação São Paulo 2022 em 
concurso realizado em Guaru-
lhos. A última etapa nacional 
ocorreu no mês de março, em 
Curitiba (PR), com o Miss Brasil.

Quem desejar acompanhar 
o desempenho de Laura no 
Miss Universo, pode obter as 
informações pelo Instagram 
da modelo ou da organização 
do evento (@lauranocete e @
miniuniversoorg).
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11º Congresso
Regional de Proossionais

Compartilhando experiências,
desenvolvendo soluções.

Acesse creasp.org.br/cep/2022 
para mais informações e faça sua inscrição!



Variedades

Câncer 21/6 a 22/7
Um momento de pausa para 
avaliar e atualizar seu estado 

de espírito será fundamental neste mo-
mento para que as emoções não desá-
guem indiscriminadamente. Observe-se 
com carinho e cuide de suas marés.

RIO DAS PEDRAS, 12 DE AGOSTO DE 202206 O Verdadeiro | Edição 1099

HORÓSCOPO
- GASTRONOMIA  -

Torresmo de rolo

99881.1082

Áries 21/3 a 20/4 
Ainda que a sua luz bri-
lhe forte e independente, 

agora será preciso expandi-la e 
compartilhá-la para enxergar a rea-
lidade para além do eu. Pratique a 
solidariedade, trabalhe em grupo e 
estenda a mão.

Touro 21/4 a 20/5
O passado é um oráculo que 
poderá ser visitado sempre 

que precisar de uma orientação. Olhe 
para trás e faça-lhe as perguntas certas. 
As experiências acumuladas lhe trouxe-
ram até aqui. Você sabe como agir.

Gêmeos 21/5 a 20/6
O momento será de rever os 
meios através dos quais você 

vem empenhando-se para conquistar 
antigos ideais. Mantenha a mente aberta 
para contemplar as possibilidades que 
estão ao seu redor. Reinvente-se.

Leão 23/7 a 22/8
O período lhe pedirá atenção 
com seus relacionamentos afe-
tivos, demandando equilíbrio 

entre o zelo consigo e com o outro. Seja 
sensível para perceber quem verdadeira-
mente precisa de cuidado. Ofereça ajuda.

Libra 23/09 a 22/10 
Você está lidando com 
emoções profundas e pos-

sivelmente desconfortáveis, mas ago-
ra terá a chance de perceber que este 
processo envolverá cura e a redesco-
berta de seu poder pessoal. Não tema 
a sua força.

Escorpião 23/10 a 21/11
A tentativa de manter o con-
trole sobre os acontecimentos 
dentro e fora de você, acabará 

tornando tudo muito mais tenso do que, 
de fato, facilitando a condução da realida-
de. Busque fluir com leveza. Relaxe.

Sagitário 22/11 a 21/12
Para que você siga alcançan-
do metas ainda mais ousa-

das, será preciso estar mais atento ao 
caminho que lhe conduz até o objetivo 
final. Não ignore aqueles que lhe acom-
panham nesta jornada. Olhe ao redor.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Agora você poderá unir ren-
dimento com realização den-
tro do seu trabalho. Um servi-

ço gerado com envolvimento e conforto, 
é a certeza da colheita de frutos saudá-
veis e duradouros. Cuide do que é seu.

Aquário 22/1 a 19/2
Você perceberá sua intuição 
falando alto com você e será 

sensato dar ouvidos ao que ela terá para 
lhe dizer. Mantenha uma postura aberta 
e atenta para o que vem do seu interior. 
Sinta-se protegido.

Peixes 20/2 a 20/3
Ainda que a sua sensibi-
lidade seja o ingrediente 

principal do seu caminho, será pre-
ciso valorizar também a praticidade 
e o comprometimento que permiti-
rão realizações palpáveis. Planeje 
seus sonhos.

Virgem 23/8 a 22/9
A semana será agitada e 
imprevisível, lhe exigindo 

jogo de cintura e soluções criativas 
para o inesperado. Mantenha-se dis-
ponível para manejar os compromis-
sos e assim evitar maiores complica-
ções. Divirta-se.

Ingredientes
• 4 colheres (sopa) de sal refinado
• 10 dentes de alho espremidos
• 1 colher (sobremesa) de pimen-
ta-do-reino
• 1 colher (sopa) de páprica picante
• 1 peça de barriga suína (cerca 
de 5 kg)
• Óleo para fritar sob imersão

Modo de preparo
Misture os temperos e espalhe 
na manta de barriga, envolvendo 
toda a carne.
Enrole como rocambole a partir 
do lado maior (a pele para fora), 
pressionando para compactar.
Amarre a cada 2 cm com barban-
te culinário (de algodão) e leve à 
geladeira por 24 horas.
Disponha em assadeira e asse em 
forno baixo preaquecido (140 °C) 
por 6 horas.
Aumente a temperatura para 180 
°C e asse por mais 40 minutos.
Espere esfriar e leve à geladeira 
por mais 24 horas para consolidar 
o colágeno.
Corte em rodelas (na altura dos 
barbantes) e frite em óleo abun-
dante bem quente (200 °C) até a 
pele ficar crocante.Rua Prudente de Moraes, 426, Centro, Rio das Pedras

SEU PAI VAI AMAR!SEU PAI VAI AMAR!
R$ 169,00Tudo em até 12 x nos 

cartões sem juros!

@politintas1       @tintaspoli

Rua Marino Ernesto Montagnani, 597
São Cristovão II - Rio das Pedras

99703.8183

Colmeia e
Consertos
em Geral
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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 Cam-
po - 150 Mts² - 40 Mil A Vista +76 Parcelas - Unida-
de 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 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, 
homem, 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

Terreno no bairro São Carlos, 8x25 com 70m2 
construído, faltando apenas acabamento. Valor 
R$ 150 mil. 99791-8883.

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

Vendo casa no Bela Vista, em meio terreno. R$ 130 
mil. Documentação em ordem, excelente para ren-
da de aluguel. 99649-2245.

Vendo terreno no Santa Maria I, de 10x28,35m, 
excelente topografia. R$ 125 mil. 99649-2245.

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

Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java R$ 130.000,00

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 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.

Venda de Apartamento no 10º andar, na Praia Grande com 2 quartos (1 suíte), 
sala dois ambientes, cozinha americana, varanda gourmet, de frente para o mar. 

Prédio com academia, salão de jogos, piscina.

150 mil

SIGA-NOS NO @jornaloverdadeiro

VerdadeiroO

Vereador Nivaldo do DepósitoVereador Nivaldo do Depósito

Feliz Dia dos Pais
Ser pai não é só gerar vida, mas 

cuidar, proteger e acima de tudo amar 
muito. Parabéns aos pais que dedicam 

suas vidas à sua família.
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Premier Locações abre loja em 
Piracicaba com muitas novidades

- MATERIAIS PARA FESTAS -

Agosto é o mês 
de reprodução de 

escorpiões, quando 
as fêmeas têm a 

maior concentração 
de veneno.

PROTEJA SUA FAMÍLIA! 
CONTRATE O MELHOR 

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO!

(19) 3493-2346 |      99919-5973 |       99729-3718
Rua Brasil, 73, Bom Jesus, Rio das Pedras-SP

Pai, agradeço pela maior herança que poderia me 
deixar, que é respeito, bom caráter e força para 
lutar pelos meus sonhos. Desejo que todo o filho 

possa olhar para seu pai, em vida ou em memória, 
e tenha o mesmo orgulho que sinto.

Feliz Dia dosFeliz Dia dos

PaisPais

D
epois de anos de suces-
so em Rio das Pedras, a 
Premier Locações de ma-

teriais para festas e eventos abriu 
uma nova loja em Piracicaba. A 
inauguração ocorreu no sábado 
(6), com muitas novidades, estru-
tura completa, itens selecionados, 
tudo seguindo as tendências do 
momento. O novo endereço fica 
na Rua Benjamin Constant, 589, 
no Centro de Piracicaba e conta 
com estacionamento próprio.

Há cinco anos no mercado de 
eventos, a empresa conta com um 
depósito de material, moderno 
showroom, onde são apresenta-
das sugestões de mesas decora-
das com diversas temáticas como 
Carnaval, Páscoa, casamentos, 
Festa Junina, Halloween, Natal, 
Ano Novo, e muitas outras. Es-
sas mesas já prontas ajudam os 
clientes na escolha do material 
para sua celebração.

Com muito charme, criativida-
de e um excelente custo benefício, 
a Premier pensa em todos os deta-
lhes para criar um ambiente sofis-
ticado e aconchegante para você e 
seus convidados. Você pode reali-
zar uma cotação pelo WhatsApp, 
e-mail, telefone e pessoalmente 
conhecendo o showroom.

A Premier possui estoque va-

riado com diversos itens como: 
pratos, talheres, louças, prataria, 
copos, taças, objetos de decora-
ção, cadeiras, mesas, pranchões, 
toalhas, rechaud, pegadores, etc. 
No depósito ao lado da loja ficam 
os móveis como mesas, cadeiras, 
banquetas, bistrôs, etc.

Todo material que retorna dos 
eventos é vistoriado pela equipe 
da Premier e, caso necessário, é 
alvo de manutenção, para que 
o produto alugado chegue aos 
próximos clientes sempre em 
perfeitas condições.

Serviço
A Premier Locações fica na Rua 
Benjamin Constant, 589, Centro, 
Piracicaba. Telefone (19) 3412-7088 
ou 9.9732-5566 (WhatsApp)
Redes sociais (Instagram e Face-
book): @premierlocacoes


