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- OUTUBRO ROSA -

Argos Brasil lança campanha 
“Um toque pela vida”

P
ara marcar o Outubro 
Rosa como mês de pre-
venção ao câncer de 

mama e atenção à saúde da mu-
lher, a Argos Brasil lança a cam-
panha “Um toque pela vida”. 
Serão realizados exames de 
mamografia, Papanicolau, con-
sultas ginecológicas entre outras 
ações para atender mulheres 
a partir dos 50 anos ou dos 45 
anos caso haja casos de câncer 
de mama na família.

Em Rio das Pedras a cam-
panha será desenvolvida junto 
ao Hospital e Maternidade São 
Vicente de Paulo, enquanto que 
em Saltinho será na Unidade 
Mista de Saúde (UMS). Em am-
bas as cidades as prefeituras são 
parcerias do projeto, assim como 
nos municípios Campos Novos 
Paulista e Lupércio onde a Ar-
gos Brasil também desenvolver 
atividades em prol da saúde.

A divulgação da programa-
ção de ações da campanha ocor-
rerá por meio das redes sociais 
@argosbrasil e pelo site argos-

brasil.org.br. De forma presen-
cial a conscientização também 
ocorrer com a distribuição de 
informativos sobre o câncer de 
mama e o câncer de colo de úte-
ro. Além de fazer entender me-
lhor sobre o assunto, o material 
trará um passo a passo sobre 
como realizar o autoexame de 
toque para que a mulher identi-
fique qualquer nódulo na mama 
que possa levantar suspeitas.

O Outubro Rosa é uma cam-
panha anual realizada com a fina-
lidade de alertar sobre o diagnós-
tico precoce do câncer de mama, 
além de falar sobre os dados pre-
ventivos e ressaltar a importância 
de olhar para si mesma e cuidar 
da saúde. A ação teve início em 
um evento em Nova Iorque, em 
1990, onde houve distribuição 
dos laços cor de rosa pela insti-
tuição Susan G. Komen Breast 
Cancer Doundation.

Segundo os dados do Institu-
to Nacional do Câncer (INCA), o 
câncer do colo do útero é a ter-
ceira neoplasia mais incidente 

na população feminina brasilei-
ra, excetuando-se os tumores 
de pele não melanoma. O risco 
estimado é de 12,6 casos a cada 
100 mil mulheres em 2020. Já o 
câncer de mama é a neoplasia 
maligna mais incidente na popu-
lação feminina brasileira, excetu-
ando-se os tumores de pele não 
melanoma. O risco estimado é 
de 43,74 casos a cada 100 mil 
mulheres em 2020 rastreamen-
tos organizadas, com garantia 
de seguimento e tratamento dos 
casos alterados, tem sido efetivo 
na redução da incidência e mor-
talidade por este câncer em paí-
ses desenvolvidos;

O diagnóstico precoce do cân-
cer de mama é a melhor preven-
ção para o tratamento eficaz da 
doença, e justamente por isso a 
campanha se faz tão necessária. 
Além disso, o diagnóstico adian-
tado pode impedir que o câncer 
se espalhe para os demais ór-
gãos. Quando detectado em fase 
inicial as chances de tratamento e 
cura da paciente aumentam.
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O que esperar para a 
Educação de Rio das Pedras

A Educação causa impacto 
em todos os segmentos 
da sociedade. O acesso a 

educação de qualidade traz re-
flexos extensos e profundos no 
combate à pobreza, promoção à 
saúde, diminui a violência, garan-
te acesso a outros direitos, forta-
lece a democracia e cidadania.

É um direito fundamental e 
essencial ao ser humano, con-
forme estabelece a Lei de Dire-
trizes e Bases para a Educação 
Nacional que afirma ser “direito 
de todo ser humano acesso à 
educação básica”. Assim como 
a Declaração Universal dos Di-
reitos Humano que estabelece 
que “toda pessoa tem direito à 
educação”.

Por ter tamanha importância, 
a Educação foi escolhida para 
ser o primeiro tema de pergun-
tas aos candidatos a prefeito de 
Rio das Pedras. O questiona-
mento foi simples e direto: como 
você avalia a situação da Educa-
ção em Rio das Pedras e quais 
são seus projetos para a área?

Seguindo por ordem alfabé-
tica, o primeiro posicionamento 
é do candidato Carlos Defava-
ri (PSDB): “A Educação de Rio 
das Pedras evoluiu muito nos 
últimos quatro anos. Em janeiro 
de 2017 não tinha material didá-
tico, papel sulfite, nem mesmo o 
papel higiênico. Os professores 

estavam sem salários e as férias 
também não tinham sido pagas. 
Tivemos que apelar para profes-
sores voluntários, pois o proces-
so seletivo não tinha sido feito.

Fomos melhorando ano a 
ano, reformando algumas es-
colas, planejando o ano letivo 
com antecedência e instituímos 
o sistema próprio de ensino. O 
resultado pode ser visto no IDEB 
(Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica), que tiramos a 
nota mais alta da história, saindo 
de notas abaixo das metas esti-
puladas pelo Ministério da Edu-
cação. No ensino superior ofere-
cemos a possibilidade de cursar 
uma faculdade de qualidade em 
Rio das Pedras pela Univesp.

Para o próximo governo já te-
mos em construção uma creche 
escola no bairro Luiz Massud 
Coury e garantida uma verba 
de R$ 600 mil para reforma das 
escolas municipais. Além dis-
so, iremos ampliar o programa 
“Tempo Integral nas Creches” 
e estabelecer parcerias com 
entidades do sistema S (Senai, 
Sesi, Senac, Sebrae, Sesc e Se-
nar) para qualificar trabalhado-
res, em especial nas profissões 
e tecnologias do futuro. Iremos 
também criar cursinhos prepa-
ratórios para o ensino técnico e 
nível superior. Traremos novos 
cursos profissionalizantes pelo 
Pronatec. Continuaremos avan-
çando para uma Educação de 

excelência, sem gastar além do 
necessário.

O candidato Canela (PT) 
também respondeu aos ques-
tionamentos: “Na minha opinião 
a Educação de Rio das Pedras 
é boa, mas precisamos melhor 
muito ainda. 

Quanto aos projetos, penso 
em disponibilizar psicólogos nas 
escolas. A maior parte os proble-
mas ocorrem porque não é dada 
a devida atenção para a saúde 
mental dos estudantes. Além de 
prejudicar o desempenho esco-
lar, isso mexe com o comporta-
mento dos alunos.

Também pretendo colocar 
mais professores para dar au-
las, pois os estudantes recla-
mam que ocorrem faltas com 
frequência.”

O candidato Rene (Avante) 
também apresentou sua pers-
pectiva a respeito da Educação 
rio-pedrense: “É difícil avaliar a 
Educação de um modo geral em 
virtude da pandemia. Pelo que 
ouço nas ruas, de populares em 
geral, sobre anos anteriores, não 
externam contentamento.

No meu plano de governo a 
prioridade será corrigir proble-
mas estruturais, ampliar o horá-
rio de atendimento das creches 
para as mães poderem trabalhar 
mais a vontade, oferecer ali-
mentação de qualidade. Iremos 
valorizar o professor revendo e 
melhorando o plano de carreira 
de modo a estimular o aperfeiço-
amento permanente, onde essas 
questões de gestão serão solu-
cionadas com pessoas qualifica-
das para o cargo e fiscalização 
dos pais por meio de Conselhos. 
Uma sociedade mais educada 
será uma sociedade melhor.”

O candidato Marquinho 
(PSB) foi questionado da mes-
ma maneira que os demais con-
correntes ao cargo de prefeito de 
Rio das Pedras. Contudo, até o 
fechamento da atual edição, não 
respondeu ao jornal O Verdadei-
ro quanto a avaliação da Educa-
ção e propostas para a área.
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10% de desconto nos pagamentos à vista

Barbie a 
partir de

R$ 35,00
R$ 34,80 R$ 23,80 R$ 33,80

R$ 36,00

R$ 25,80
R$ 26,50 R$ 26,20R$ 56,90

R$ 155,00

Caminhão Strada 
Trucks Transcar 

Caminhão Strada Trucks 
Aventura Sem Limites

Piscina 
1000 litros

Valor à vista

Boneca Lil 
Cutesies Cotiplas

Boneca Dolls 
Collection Cotiplás

Boneca Love 
Born Cotiplás

Conjunto Infantil 
Masculino 
a partir de

Conjunto 
Regata Infantil 

Masculino 
a partir de

R$ 39,80

Conjunto Infantil 
Feminino - a partir de

Vestido Infantil 
Feminino a partir de

Reservatório da água do Bom 
Retiro entra em operação

O SAAE concluiu a liga-
ção do novo reservató-
rio do Bom Retiro com 

a rede de distribuição de água 
do bairro. O reservatório tem 
capacidade para armazenar 300 
mil litros para abastecer aos 
bairros Bom Retiro, Bom Jar-
dim, São Pedro e São Carlos. 
A estrutura tem 12,5 metros de 
altura, com paredes metálicas e 
base de concreto.

A construção foi feita ao lado 
da caixa d’água já existente, com 
capacidade para 70 mil litros. O 
investimento tem como objetivo 
melhorar o abastecimento de 
água na região, um dos poucos 
pontos da cidade que ainda há 
relatos de falta d’água.

Outro reservatório de 300 
mil litros já foi instalado e co-
locado em operação no bairro 
São Cristóvão, também ao lado 

de outra caixa d’água já exis-
tente. De acordo com a admi-
nistração municipal, o local de 
construção levou em conside-
ração a existência dos outros 

reservatórios, uma vez que os 
encanamentos de distribuição 
de água poderiam ser apro-
veitados, barateando os custos 
das melhorias.
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Kelly Trevisan é nascida e criada em Rio das Pedras, filha de João José Aguiar – o Aguiar, que 
trabalhou em vários setores da Prefeitura – e de Rose Marli, professora da Rede Municipal de 
Ensino. Mãe de 3 filhos, é empresária e tem nível superior em Direito. Casada com Thiago Trevisan, 
comandante da Guarda Civil Municipal, é evangélica da Assembleia de Deus Madureira, líder nos 
departamentos da Igreja.
Se eleita irá buscar verbas para saúde, segurança e educação, irá criar o Gabinete Móvel nos 
bairros e fiscalizar com pulso firme o uso do dinheiro público. Irá buscar empresas para gerar mais 
empregos. Por isso, vote certo! Para vereadora Kelly Trevisan 45045
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Rio das Pedras 
têm 100 

candidatos 
a vereador

A campanha eleitoral 2020 co-
meçou oficialmente no do-
mingo (27). Em Rio das Pedras 

são 100 candidatos disputando uma 
das nove cadeiras da Câmara de Ve-
readores. Embora o tempo seja curto 
até o pleito, no dia 15 de novembro, a 
movimentação permanece baixa.

A dificuldade para abertura de 
conta bancária pelos candidatos pa-
rece ser um dos entraves. Entraves 
legais também impedem o “barulho”, 
uma vez que carros de som só podem 
circular se estiverem acompanhando 
os candidatos. Tudo isso além da pan-
demia, que impede grandes reuniões 
e as aglomerações provocadas pelos 
habituais arrastões.

A divisão de candidatos por par-
tidos ficou da seguinte forma: 13 do 
Avante, 14 do DEM, 1 do PDT, 14 do 
PSB, 13 do PSDB, 14 do PSL, 1 do 
PSOL, 14 do PT, 3 do PTB e 13 do PV.

Se por um lado a indefinição apon-
ta que não há favoritos ao cargo de 
vereador, existe uma certeza: a Câma-
ra terá quatro das nove cadeiras re-
novadas. O atual presidente Tutinho 
é candidato a vice-prefeito, enquanto 
que Vanderley Canela é candidato a 
prefeito. Os vereadores Carlos Sicca 
e Neiva Rúbia não irão concorrer a 
nenhum cargo eletivo. Edison Mar-
conato, Dr. Fernando, Ilzanete Nega, 
Nabuco e Leandro Penatti seguem na 
disputa pela reeleição.
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Ingredientes
• 200 ml de água de coco
• 1 beterraba pequena
• 1 colher (sobremesa) de gergelim tostado
• 1 colher (sobremesa) de pimenta rosa
• Lascas de gengibre
• 10 morangos
• 1 limão espremido

Modo de preparo
Bata os ingredientes no liquidificador e 

disponha em forminhas. Se elas não tive-
rem o suporte do palitinho, use aqueles 
de madeira. Para colocá-los, deixe as for-
mas no congelador por duas horas, retire 
e ponha os palitos. Volte para o congela-
dor por 12 horas e os picolés para ema-
grecer estarão prontos! Você também 
pode improvisar colocando o suco em 
copos de plástico ou de vidro. Só tenha 
cuidado e um pouquinho de paciência na 
hora de tirar da “forma”, ok?

GASTRONOMIA

Picolé pré-treino

HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 
No amor, há boas chances de 
se envolver num romance com 

alguém do trabalho. Na vida a dois, procure 
participar mais dos interesses do mozão e ofe-
reça apoio em tudo que puder. Mostre “quem 
manda”, sim, mas somente sob os lençóis!

Touro 21/4 a 20/5
Eita, Touro! Sextou, mas hoje a 
Lua inferniza o seu astral e ficar 

de buenas no seu canto é tudo que você vai 
querer hoje. Errado não tá, viu? Procure se 
isolar de tudo e todos hoje e aproveite os mo-
mentos a sós para organizar melhor suas ideias 
e emoções.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Júpiter e Plutão na Casa do De-
sapego também vão ajudar você 

a peneirar as amizades e riscar da sua vida to-
das as relações superficiais e interesseiras.
À tarde, Vênus ingressa na sua Casa 4 e pro-
mete fortalecer intensamente o seu vínculo 
com a família.

Câncer 21/6 a 22/7
No campo afetivo, será mais fácil 
demonstrar e declarar o que sen-

te, ainda mais se estiver vivendo um jogo de 
“cão e gato” com seu amor. Deixe as disputas 
de lado, resolva os mal-entendidos, supere as 
divergências e aprofunde o relacionamento 
com o mozão. Não deixe o orgulho abalar a 
união.

Leão 23/7 a 22/8
Leão, meu cristalzinho, seu dese-
jo de aprender e evoluir continua 

acentuado e, por isso, você deve priorizar o pe-
ríodo da manhã para cursos, leituras e estudos.
À tarde, a Lua treta com Júpiter e Plutão, o que 
pode trazer alguns imprevistos e desafios, es-
pecialmente no trabalho.

Virgem 23/8 a 22/9
No fim da tarde, Vênus começa 
um rolê no seu signo e promete 

turbinar a sua vaidade. Que tal aproveitar a noite 
para fazer um tratamento de beleza com as re-
ceitinhas caseiras que você já conhece?
O planeta do amor também acentua o seu char-
me e abre o seu coração. As paqueras andam 
meio devagar, mas quem já achou um mozão 
pra chamar de seu terá todo apoio do céu para 
curtir uma fase romântica e carinhosa a dois.

Libra 23/9 a 22/10
Unir-se aos colegas será muito 
produtivo, por isso, colabore 

com os outros e busque apoio para cumprir 
as metas em comum. Mas se você trabalha 
com parentes ou tem um negócio e família, 
é bom controlar a impaciência e ter muito 
jogo de cintura. A Lua em quadratura com 
Júpiter indica que pode enfrentar algumas 
divergências 

Escorpião 23/10 a 21/11
No fim da tarde, Vênus ingressa 
na sua Casa 11 , estimulando 

as amizades e as parcerias em geral. Mas vale 
lembrar que esta não é uma boa fase para en-
contros. Respeite o distanciamento, pelo bem 
de todos. Ainda assim, você pode fazer contato 
com quem estima pelo celular.
No amor, Vênus reforça o companheirismo. 
Ajude seu mozão em tudo que puder.

Sagitário 22/11 a 21/12
À tarde, Vênus chega ao ponto 
mais alto do seu Horóscopo, o 

que traz novos estímulos para a sua carreira. 
Fique de olho nas oportunidades, pois pode 
pintar uma chance de promoção. No amor, 
seu charme está com tudo e pode chamar 
a atenção de alguém muito influente. Mas 
você só vai embarcar se sentir que vale mes-
mo a pena.

Capricórnio 22/12 a 21/1
No campo sentimental, as afini-
dades contarão mais pontos para 

você. Na paquera, estimule a troca de mensa-
gens e não tenha pressa: procure conhecer 
melhor o crush para ter certeza de que vocês 
realmente dão aquele match zero defeitos. Na 
união, programas caseiros vão ajudar você e 
seu mozão a fortalecerem a cumplicidade.

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.

Franquia consolidada no 
mercado em excelente 
localização no centro 
da cidade, totalmente 
equipada, alta gama 

de clientes. 
  

R$ 49.900,00 
 

Para mais informações, 
condições  e formas 

de pagamento 
(19) 99170.2582 - Fabricio

OPORTUNIDADE 
DE NEGÓCIO!!!

VENDE-SE
Você que quer ter 

seu próprio 
negócio com baixo 

investimento, 
alta lucratividade! 

Franquia 
“Amo Sobrancelha 

Rio das Pedras”.



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

Aluga-se Casa no Massoud Coury  
R$ 400,00 - 9.9744.7479

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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BRINQUEDOS EM ATÉ
sem juros 
no cartão10x

CONVENIADO BARRACRED
de desconto  
em até 12x5%

Patinetes DM Toys 
com Cestinha R$ 149,90 Piscina Mor

1.000 Litros R$ 165,00

Patins Mor R$ 158,00

Boneca Anaíza

Bola Futebol DM

R$ 18,99

R$ 29,99

Caixa Registradora
Sonho de Princesa R$ 99,90 Carro Controle SUV 

2 Funções R$ 35,00

Quadriciclo 
Cross

a prazo

R$ 385,50 R$ 437,00

à vista

Jogo Quem é Você? R$ 38,00Lançador DM Toys
DMT5635 R$ 62,00

R. Prudente de Morais, n.° 401, Centro - 3493-1427  |  R. Lúcia Keller Segato, n.° 28, Bela Vista - 3493.3112

Ofertas válidas até 12 de Outubro ou enquanto durarem os estoques
Acesse: www.lojasnacionalpresentes.com.br | WhatsApp: (19) 99646-1602


