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Seu noticiário semanal
Verdadeiro

DESDE 1999

O

Investimentos aumentam 
produção de água em 20%

-  6,3 MILHÕES DE LITROS -

COMPROMISSO 
COM A VERDADE

I
nvestimentos realizados 
pelo município aumenta-
ram a produção diária de 

água tratada que antes era de 
5,5 milhões de litros para 6,3 
milhões de litros. Com a en-
trega de 20% a mais de água, 
as faltas d’água que eram fre-

quentes e quase diárias em 
alguns bairros se tornaram es-
porádicas, ocorrendo em ge-
ral quando há quebra na rede 
de distribuição ou interrompi-
da a captação.

Além de aumentar a produ-
ção, foram construídos novos 

reservatórios d’água para ar-
mazenar e reduzir os transtor-
nos em pausas no tratamento. 
Antes de liberar a habitação 
em bairros novo como o Jar-
dim Alvorada e Ouro Fino, a 
Prefeitura exigiu a construção 
de reservatórios.

Educação alcança melhor nota 
desde criação do IDEB

Cultura celebra Primavera com lives

A educação da Rede Municipal de Ensino de Rio das Pedras re-
cebeu a maior nota já conquistada pelo município desde a cria-
ção do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O 
Ensino Fundamental 1 recebeu a nota 6.5 em 2019. A nota supera 
também a meta estipulada pelo Ministério da Educação (MEC), 
que era de 6.3. P. 03

A Secretaria da Cultura e Turismo irá promover duas lives pelo Fa-
cebook para celebrar a chegada da Primavera. Na sexta-feira (25) a 
apresentação será de Roberto Seixas, cover do Raul Seixas, que trará 
as melhores composições do Maluco Beleza. No sábado (26), o show 
é de Laércio do Acordeom que tocará as grandes do forró. P. 08
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N
os últimos três anos o 
SAAE (Serviço Autô-
nomo de Água e Es-

goto), junto com investimen-
tos da Prefeitura Municipal, 
realizou grandes melhorias 
na captação, tratamento e dis-
tribuição de água em Rio das 
Pedras. A produção diária de 
água tratada, que era de 5,5 
milhões de litros, aumentou 
em 20%, passando para 6,3 
milhões de litros.

Entre as melhorias está a 
instalação de dois novos filtros 
d’água junto à ETA I (Estação 
de Tratamento de Água), mais 
conhecido como Filtro. Tam-
bém na Estação foi reformado 
o decantador/ floculador, per-
mitindo que a capacidade de 
produção diária de água pas-
sasse para 4 milhões de litros. 
Também no mesmo espaço foi 
instalada uma nova ETA com 
capacidade de tratamento de 1 
milhão de litros diários.

Três novos poços artesianos 
foram perfurados, sendo um 

junto ao Filtro, outro no bair-
ro Vitória Cezarino (Pombal) e 
mais junto no São Carlos. Ao 
todo são mais 1,3 milhão de li-
tros por dia chegando às resi-
dências dos rio-pedrenses. Os 
poços já existentes que abaste-
cem aos bairros São Cristóvão 
e Recanto dos Universitários 
foram aprofundados, aumen-
tando também a vazão de água.

Outras melhorias foram rea-
lizadas na rede de distribuição, 
como a troca de painéis elétri-
cos, ligação do reservatório do 
bairro Dom Bosco com a rede 
do São Cristóvão, recuperação 
de bombas de captação, feitos 
investimentos nas estruturas 
mecânica, elétrica e hidráulica.

E, para armazenar toda essa 
água, foram construídos dois 
novos reservatórios de água 
com capacidade para 300 mil 
litros cada, sendo um no bair-
ro Bom Jardim e outro no São 
Cristóvão. Antes de autorizar 
a construção de novos em-
preendimentos imobiliários, a 
Prefeitura exigiu a edificação 
de reservatórios para atender 
aos novos bairros, como são 
os casos do Jardim Alvorada e 
Ouro Fino.

- SAAE -

Investimentos aumentam 
produção de água em 20%
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- APRESENTAÇÕES -

Cultura celebra Primavera com lives

A
ssim como em datas 
festivas anteriores, a 
Secretaria da Cultura 

e Turismo decidiu promo-
ver shows com transmissão 
via Facebook para celebrar 
a chegada da Primavera. Na 
sexta-feira (25) a apresenta-
ção será de Roberto Seixas, 
cover do Raul Seixas, que tra-
rá as melhores composições 
do Maluco Beleza. No sába-
do (26), o show é de Laércio 
do Acordeom que tocará as 
grandes do forró.

As apresentações ocor-
rerão no Centro Cultural e 
Pedagógico, com todos os 
cuidados estabelecidas pela 
Secretaria da Saúde. Para cur-
tir as apresentações, as lives 
serão transmitidas pela pági-
na da Prefeitura no Facebook, 
sempre a partir das 20 horas.

“Gostaríamos de poder 
reunir todos os amigos rio-
-pedrenses na praça, mas o 

momento da pandemia não 
permite. Para o momento 
não passar em branco, mais 
uma vez convidamos a po-
pulação para afastar os mó-

veis da salão e dançar com a 
apresentação desses grandes 
artistas”, convidou Mário Ca-
vicchioli, secretário de Cultu-
ra e Turismo.
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- OBRA -

Livro conta história da família Marrano
DA REDAÇÃO

04

Q
uantas vezes ao lon-
go da vida as pessoas 
pensam sobre as ori-

gens: quem foram os antepas-
sados? Onde viveram? O que 
faziam? Gustavo Marrano, o 
Guma, desde criança sempre 
foi muito curioso pela história 
de sua família. Ficava ouvindo 
as conversas dos adultos fa-
lando que seu avô tinha vindo 
da Itália (comuna de Tramuto-
la, província de Potenza), que 
irmãos por parte de pai per-
maneceram na Itália, e tam-
bém que havia construído o 
prédio do antigo Cine Ipiran-
ga, entre outras obras impor-
tantes da cidade com técnicas 
diferenciadas.

Pensando nisso, 
Guma começou a 
reunir informa-
ções. Ele conta 
que certo dia re-
cebeu um convite 
no Facebook de 
alguém que não 
conhecia: era a fi-
lha de uma meia-
-irmã de seu avô 
Michele Antonio 
Cono Marrano. 
“Cona”, como 
era conhecido na cidade, che-
gou ao Brasil em 1912, perma-
necendo na capital paulista até 
1924, quando veio para Rio das 
Pedras e ficou morando na casa 
da prima-irmã Serafina Luca 
Marino. Em 1930, se casou com 
Lucia Taranto - que leva o nome 
do bairro popularmente conhe-

cido como “Nos-
so Teto”.

Após reunir 
histórias e rece-
ber diversas fotos 
dos parentes da 
Itália, Guma ain-
da conseguiu ter 
acesso a diversos 
documentos de an-
tepassados, o que 
permitiu fazer uma 
verdadeira viagem 

ao lon- go dos séculos XX, 
XIX e XVIII. “A cada documen-
to encontrado era uma emoção 
incontrolável. Além disso, tive a 
felicidade de contar com a ajuda 
de muitas pessoas, que relata-
ram histórias e enviaram fotos.”

Hoje há cerca de 25 milhões 
de descendentes de italianos 
no Brasil. Mas muitas vezes 
não é levado em consideração 
a dificuldade e sofrimento das 
famílias para emigrarem: dei-
xavam o pouco que tinham, 
passavam cerca de um mês 
amontoados num navio sujeito 
a doenças, e quando chega-
vam muitas vezes não conse-
guiam enviar notícias, deixan-
do de ter contato com pais e 
familiares. Em Rio das Pedras, 

centenas de famílias que emi-
graram colaboraram muito 
para o desenvolvimento local.

Para melhor contar a histó-
ria da família Marrano, Guma 
escreveu o livro digital “Famí-
lia Marrano, da Itália para o 
mundo – a história revelada”. 
A obra, que será enviada gra-
tuitamente para os familiares 
do Brasil e da Itália, reúne 
mais de 400 páginas de histó-
rias, fotos, uma infinidade de 

documentos e árvore genealó-
gica familiar.

O livro, que foi dedicado a 
seu pai, será lançado no dia 4 
de outubro (domingo), justa-
mente no 75º aniversário de 
Francisco Eduardo Marrano. 
A data para a divulgação – 
nesta sexta-feira (25) foi es-
colhida não também por aca-
so: foi neste mesmo dia, em 
1894, que “Cona” nasceu em 
Tramutola.
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O Verdadeiro traz mais informações sobre 
os candidatos à prefeito de Rio das Pedras

- ELEIÇÕES -

Conheça um pouco mais: Carlos Defavari e Cristina Pimpinato
Carlos Defavari – A família Defavari 

chegou à Rio das Pedras em 1887, sete 
anos antes da emancipação política da 
cidade, vinda da Itália para trabalhar nas 
fazendas de café do Dr. Manoel Ferraz. 
A primeira propriedade da família fica 
no Alambari do Meio, zona rural rio-pe-
drense, onde alguns familiares residem 
até hoje.

Filho de Izaltino Roque Defavari e 
Altina Longato Defavari, Antonio Car-
los Defavari, que para uns é Carlinhos, 
para outros é Carlão, ou apenas Carlos 
Defavari, nasceu em 1958. Casado com 
Vanda, Carlos é pai de Juninho Defavari 
e Laís, casada com Fabrício Barrichello, 
avó da Letícia e do Gabriel.

Desde pequeno ajudou no armazém 

Canela – Filho de pais nordestinos 
(José e Maria Sarmento de Andrade), 
Francisco Vanderley Sarmento de An-
drade – o Canela – é nascido no muni-
cípio de Guaraçaí/SP, em 1967. Mora em 
Rio das Pedras desde 1977.

Trabalhou no corte de cana-de-açú-
car, na Fazenda Pirazinho, dos 12 aos 18 
anos. Quando passou a morar na cidade 
(zona urbana), trabalhou como caminho-
neiros até os 33 anos. Foi quando ele so-
freu um grave acidente na estrada. Mon-
tou então uma empresa de transportes. 
Atualmente é aposentado.

Canela é pai de Vanessa Cristina e de 
Paulo Vanderley – Paulinho – e avó de 
um casal de netos: Antony e Antonella.

Desde janeiro de 2017 exerce o man-
dato de vereador, eleito nas eleições mu-
nicipais de 2016. Antes já havia sido deci-
sivo nas três anos, após ter sido decisivo 
em três eleições anteriores

Pastor Zetão – Donizeti Moacir Apa-
recido da Silva, mais conhecido como 
Pastor Zetão, nasceu em Mombuca no 
ano de 1964. Filho de Máximo da Silva 
e Clarice Augusta de Godoy da Silva, é 
morador de Rio das Pedras desde a in-
fância. Casado, é pai de cinco filhos e avô 
de cinco netos.

Dos 12 aos 22 anos trabalhou no corte 

Conheça um pouco mais: Canela e Pastor ZetãoConheça um pouco mais: 
Marquinho e Tutinho

Marquinho – Filho do 
senhor Laurindo e de 
Dona Aparecida, Marcos 
Buzetto, mais conhecido 
como Marquinho, é nas-
cido em Rio das Pedras e 
estudo nas escolas Prof. 
Augusto Elias Salles e Ma-
noel da Costa Neves (Ma-
cone). Casado, pai de três 
filhos, tem 48 anos, é ad-
vogado formado pela Uni-
mep (Universidade Meto-
dista de Piracicaba).

Foi prefeito de Rio das 
Pedras por dois mandatos, 
entre os anos de 2005 e 
2012. Também já atuou como procu-
rador jurídico na Câmara Municipal 
de Charqueada e no SAAE de Rio 
das Pedras, além de manter as ativi-
dades em seu escritório.

Tutinho – De família com alemã, 
Trudpert Allan Leite Riesterer – o 
Tutinho – é nascido em Piracicaba, 
tem 50 anos, é casado, pai de um fi-

lho. Comerciante, estudou nas esco-
las Barão da Serra Negra e Manoel 
da Costa Neves (Macone).

Tutinho fez graduação em co-
municação social, com ênfase em 
publicidade e propaganda. Atual-
mente é presidente da Câmara Mu-
nicipal e, como vereador, está em 
seu terceiro mandato consecutivo, 
iniciando em 2009.

Com o propósito de apresentar melhor quem serão os candidatos a prefeito e vice de Rio das Pedras, o jornal o Verdadeiro buscou in-
formações junto às coligações e traz o histórico repassado. Cabe ressaltar que as biografias fornecidas, bem como as fotos, foram enca-

minhadas atendendo solicitação do Verdadeiro. Os pré-candidatos Rene e Flor, do Avante, não retornaram os contatos feitos. A partir da 
próxima semana, com o início da campanha eleitoral, serão feitas entrevistas temáticas. O primeiro tema abordado será: Educação.

da família, que depois passou a ser o Su-
permercado Defavari. Empreendedor, 
abriu três padarias e fundou a Associa-
ção de Supermercados de Piracicaba 
(Asupir).

Logo aos 24 anos foi eleito vereador 
de Rio das Pedras. Quatro anos depois 
do término de seu primeiro mandato, foi 
eleito vice-prefeito para o mandato de 
1996-2000. Além disso, atuou à frente das 
secretarias de Industria e Comércio e de 
Obras. Já foi presidente do Rotary Club, 
vice presidente da Guarda Mirim e dire-
tor do Clube dos Cavaleiros. Atualmente 
é presidente da Associação Comercial e 
Industria de Rio das Pedras (Acirp). Nos 
últimos quatro anos esteve à frente da 
Prefeitura de Rio das Pedras.

Cristina Pimpinato – Nascida na Bom 
Jardim, em Rio das Pedras, filha de Ar-
lindo e Clarice Beraldo Pimpinato, Cris-
tina é casada com Francisco Felippe com 
que tem os filhos Leonardo e Rodolfo 
Pimpinato Felippe. Sempre estudou em 
escolas municipais, como à época era o 
Prof. Manoel da Costa Neves (Macone), 
e cursou técnico em contabilidade na E. 
M. Contador Waldomiro Domingos Jus-
tolim (Escola do Comércio). Na Universi-
dade Metodista de Piracicaba (Unimep) 
se formou em análise de sistemas e ainda 
fez pós-graduação e MBA em gestão de 
pessoas. Fez carreira em usinas de açú-
car na gestão de recursos humanos, com 
afinidade e respeito aos trabalhadores 
rurais e agricultores do setor sucroalco-

oleiros. Na vida pública, participou da 
administração do prefeito Antônio Costa 
Galvão, na secretária de Industria e Co-
mércio. 

de cana-de-açúcar, sendo que por dois 
anos foi encarregado de serviços na Usi-
na São José na condição de empreiteiro 
(empresário de serviços gerais de la-
voura). Prestou serviços para os grupos 
Cosan e Raízen, usinas Furlan, São José, 
Santa Helena e Zambianco. Atualmente 
é profissional autônomo na prestação de 
serviços de maquinário pesado, como 
trator em gradeamento, serviços de lâ-
minas e limpeza de terrenos.

Pastor Zetão se formou em técnico 
em contabilidade na E. M. Contador 
Waldomiro Domingos Justolim (Esco-
la do Comércio) em 1987. Desde 2010 é 
conhecido como Pastor Zetão, da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus.
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Ingredientes
• 2 xícaras de farinha de milho amarela
• 1 pires de farinha de mandioca
• 1 xícara de óleo
• 2 xícaras de água
• 1 cebola média bem picadinha
• 1 dente de alho amassado
• 3 tomates sem pele e sem semente1 
xícara de proteína de soja preparada pre-
viamente (demolhada em 2 xícaras de 
água quente e escorrida)
• 1 xícara de palmito picado
• Sal e louro em pó a gosto 
• Pimenta de sua preferencia a gosto
• 2 colheres de sopa de temperos verdes 
picados
• 1 xícara de azeitonas picada

Modo de preparo
Faça um refogado com os temperos e 
deixe alourar.
Junte os tomates e refogue, acrescente a 
proteína e os demais ingredientes.
Acerte o sal e a pimenta a seu gosto.
Adicione a água e deixe cozinhar.
Junte as farinhas já misturadas de uma 
vez, misture bem.

Não será necessário cozinhar, pois a fari-
nha de milho vem ponta para ser consu-
mida e a farinha de mandioca é torrada.
Ainda quente faça os cuscuz, modelando 
em forminha metálica para empada.
Desenforme em uma badeija ou travessa 
de sua preferência.

GASTRONOMIA

Cuscuz vegano

HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
A Lua segue firme e forte na 
sua Casa 10, sinal de que a vida 

social e as aparências podem ganhar mais 
destaque nesta sexta. Se quer fazer algumas 
mudanças no visual, essa é a hora de colocá-
-las em prática! Mas talvez seja melhor não 
exagerar na dose

Touro 21/4 a 20/5
A saúde vem em primeiro lugar, 
por mais chato que isso seja, 
Touro. Em compensação, alguém 

que mora longe ou que conheceu nas redes 
sociais pode animar as coisas na conquista.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Com os amigos, porém, o tempo 
pode fechar e há risco de encer-

rar de vez uma amizade se não controlar seu 
temperamento. Se já tem um crush em vista, 
aposte na atração física pra se dar bem.

Câncer 21/6 a 22/7
Podem surgir momentos tensos 
na companhia dos familiares se 
não controlar o temperamento. 

Não deixe que as diferenças atrapalhem o ro-
mance e aproveite para mostrar seu carinho. Se 
está só, talvez não veja motivo para se envolver 
em um lance sem futuro.

Leão 23/7 a 22/8
Com a Lua sorrindo para Júpiter, 
Saturno e Plutão, as energias 

astrais serão favoráveis para cuidar da saúde. 
Vale a pena fazer alguns sacrifícios para se li-
vrar de um vício ou mudar a sua rotina para 
adotar hábitos mais saudáveis. Se quer fechar a 
semana numa boa, concentre-se nas tarefas de 
rotina e não deixe nada para mais tarde

Virgem 23/8 a 22/9
Apesar do dia de trabalho, de-
pois que cuidar das suas obriga-

ções, o astral será perfeito para ficar perto das 
pessoas queridas. Não se esqueça de expressar 
seu carinho por todo mundo em casa ou entre 
os amigos, assim, vai driblar qualquer desen-
tendimento que possa surgir. 

Libra 23/9 a 22/10
A comunicação será o seu maior 
trunfo nesta sexta! Embora seu 

signo seja mais reservado e nem sempre goste 
muito de conversar, A Lua se junta com Júpiter, 
Saturno e Plutão em sua Casa 3 e destaca seu 
lado falante. 

Escorpião 23/10 a 21/11
Aposte no raciocínio rápido e 
nas boas ideias para esclarecer 

qualquer mal-entendido e logo tudo volta ao 
normal. Se anda de olho em um novo crush, é 
melhor tomar cuidado com mal-entendidos ou 
boatos. Ainda bem que Lua e Netuno vão jogar 
no seu time e você será praticamente imbatível 
na conquista!

Sagitário 22/11 a 21/12
Com tantos astros favorecendo 
o seu bolso, essa é a hora de 

dar um passo importante e conquistar algo 
que sempre quis, seja para a sua casa ou para 
você mesma. Só tem um porém: Lua e Marte 
trocam farpas e isso pode destacar o seu lado 
consumista e exagerado. Cuidado com ofertas 
imperdíveis, especialmente na internet 

Capricórnio 22/12 a 21/1
Exercite a paciência. Se está a 
fim de alguém, não tenha receio 

de se aproximar e puxar uma conversa, mes-
mo que seja apenas virtual. Na vida amorosa, 
a bola está com você: use a criatividade para 
surpreender e mimar o love.

Aquário 22/1 a 19/2
Não conte nada para os colegas 
ou conhecidos sobre a sua boa 

sorte e vai chegar mais longe, tá? Além disso, 
a briga entre Lua e Marte anuncia problemas. 
Não confie tanto nos outros porque tem muita 
gente falsiane por aí que tem inveja de você. 

Peixes 20/2 a 20/3
Você vai sentir uma conexão 
maior com os amigos. Mas uma 

briga também não está descartada, especial-
mente se o motivo for dinheiro -- mantenha a 
cabeça fria para não piorar ainda mais as coisas.



Pequenos Anúncios
Grandes Negócios&

Para anunciar - Teleanúncio

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

Terreno no Santa Maria lll (12x25), na 
Avenida - R$ 100mil - F. 9.9625.8884  
(Creci 141.262) 

Terreno 1000 mts para chácara, locali-
zado na área Rural de Rio das Pedras 
no bairro Lambari do Meio a aprox. 200 
mts da Capela e a 4 km da Rofivua do 
Açúcar. R$ 76.000,00 
(Aceito proposta)
Contato Marilene (19) 98108-3337 e 
Renan (19) 99261-4461

Terreno no Quintas do Engenho - Plano, 
c/ 300m2 - R$ 95 mil -  F. 9.9625.8884  
(Creci 141.262)

Casas em terreno de 250m². Casa 
1: sala/cozinha/banhiero e 2 quar-
tos. Casa 2: cozinha, 2 banheiros e 
4 quartos. R$ 90 mil. F.: 9.9649.2245

VENDO

Vendo um terreno no Santa Maria III 
(12x25) plano, com escritura defini-
tiva e iptu 2020 ja pago, tratar fone 
991551099

Vendo Casa de 4 comodo + quintal+ 
garagem, R$200 mil,  bairro bom retiro
Fone contato: 19/999281789

Casa de 4 cômodos, quintal, garagem, 
na rua José Greco, bairro Bom Retiro. 
R$ 200 mil a vista. 9.9928-1789.

Terreno no Santa Maria III com 
12x25m (300m²), lindo e plano, com 
escritura definitiva e IPTU 2020 já 
pago. 9.9155-1099.

ALUGO

Para temporada, apto no Guarujá a 

100m da praia da Enseada (3 quar-
tos, 2 banheiros, ar condicionado, 1 
vaga). 9.9705-4711. Sobrado área 
central, próx. Supermercado Grilo. Par-
te superior residencial e parte inferior 
comercial, construção nova, finíssimo 
acabamento, vale a pena conferir. Valor 
aluguel abaixo mercado. 9.9736-6898.

Aluga-se sobrado área central, prox 
supermercado grilo, parte superior re-
sidencial, parte inferior comercial, cons-
trução nova, contato 9.9736 6898, valor 
aluguel abaixo mercado

Salão de Festas com piscina 
e churrasqueira 3493.7104 / 
99625.8884 / 99774.7704

Quarto para solteiros 99706.8548

Salas comercias em cima da Ótica 
Matriz - Contato: 98193.3851

VEÍCULOS

Palio 2010, básico R$ 12 mil - vale a 
pena ver . F.: 99127.1435

Nissan Versa SL 1.6 16V, 2014, di-
reção elétrica, central multimídia 
com câmera de ré, completo - top 
de linha. Valor: R$ 32.900,00. Whats 
(19) 99810-5055 

Pajero Sport 2008 Diesel  F. 99278.9664 
ou 99825.0105 

Fusca branco, 1300L, 4 pneus novos 
R$ 3.800 - 9.9720.8754

Ecosport 2015, completa 99608.0487

OPORTUNIDADES

Cama e colchão de casal. 9.8915-8659.
Terreno no Parque da Paz. 3493-1541.

Vende se terreno no Parque da 
Paz. Contato 3493_1541.

Contrata-se Auxiliar Administrativo 
com carteira de habilitação, ensino 
médio completo, com experiência em 
rotinas administrativas. rh@facilita-
bombeamento.com.br

Inalador novo R$ 100 - 9.9844.1432

Móveis para casa: geladeira, fogão, 
microondas, sofá, estante, lavadora 
99978.9219

OFEREÇO-ME

Procuro profª de matemática avançada 
para aulas particulares 9.9985.5094

Marcelo eletricista e hidráulico resi-
dencial 99935.0878

Jardinagem - manutenção, limpeza, 
plantio de grama 99905.0732 / (19) 
3432.2396

Marinalva - Aulas Corte/Costura. Re-
formas em geral - 3493.4902. Face-
book (@vivenciar e criar)

Fernando Serviços Gerais em cons-
trução civil (elétrica, calhas, muros e 
calçadas) 99463.6100

Toninho - jardins, limpeza, conserva-
ção - 3493.4561 - 99977.2485

Ofereço-me - cuidadora mensal ou 
folguista. 98609-4982, c/ Simone

Acompanhante para morar no empre-
go, com referências 9.8915-8659.
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DA REDAÇÃO

A educação da Rede 
Municipal de Ensi-
no de Rio das Pe-

dras recebeu a maior nota 
já conquistada pelo municí-
pio desde a criação do Índi-
ce de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB). O 
Ensino Fundamental 1, que 
reúne turmas do primeiro ao 
quinto ano, recebeu a nota 
6.5 em 2019 – divulgada na 
segunda quinzena de setem-
bro. A nota supera também 
a meta estipulada pelo Mi-
nistério da Educação (MEC), 
que era de 6.3.

Na avaliação anterior, fei-
ta em 2017, a nota alcançada 
foi de 6.2, também acima da 
meta do MEC. Em 2015 a re-
alidade era outra: a nota foi 

de 5.7, quando a meta era de 
5.8. “Isso mostra a evolução 
que conquistamos em nossa 
Rede Municipal de Ensino. 
Para uma educação que não 
tinha o básico, que não tinha 
nem mesmo papel para có-
pias ou realização do proces-
so seletivo para contratação 
de professores, melhoramos 
consideravelmente a avalia-
ção do nosso sistema de en-
sino. Agradecemos pelo em-
penho dos professores, que 
estabeleceram nosso próprio 
sistema de ensino, planejan-
do as aulas com todo carinho 
e dedicação”, destacou João 
Francisco Righe, secretário 
da Educação.

A escola que recebeu 
maior nota é a E. M. Barão 
de Serra Negra, que alcan-
çou 7.4. A evolução acom-
panha a alcançada por todo 

Educação alcança melhor nota desde criação do IDEB
- AVALIAÇÃO -

o município. Em 2017 a nota 
foi de 7.0, enquanto que em 
2015 a nota ficou em 6.5. O 
crescimento da E. M. Prof.ª 
Claudete Aparecida Guido-
lim Nicolai também chamou 
a atenção. Na última avalia-
ção a nota foi de 7.1 e 6.4 em 
2017. Já no IDEB de 2015, a 
nota de 5.4 ficou abaixo da 
meta estabelecida pelo MEC.

Já no Ensino Fundamental 
2, com turmas até o 9º ano, a 
evolução apresenta momen-
to de reconstrução. Ainda 
que abaixo da meta do MEC, 
a nota é a maior já alcançada 
por Rio das Pedras. Em 2009 
a nota chegou a 5.1, caiu para 
4.7 em 2011, se recuperou em 
0.2 em 2013, mas despencou 
para 4.3 em 2015. Em 2017 
subiu para 5.0 e voltou para 
5.1 em 2019. O maior salto de 
qualidade ocorreu na E. M. 

Prof.ª Ignez Brioschi Rubim, 
que estava com nota 2.6 em 
2015 e chegou a 5.1 em 2019.

“Temos campo para cres-
cer e progredir na educação 
de Rio das Pedras. Reestru-
turamos a qualidade de en-

sino e alcançamos as notas 
mais altas da história da ci-
dade. Tenho certeza de que 
estamos no caminho certo 
para promover qualidade de 
ensino para todos os estu-
dantes”, concluiu Righe.


