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DESDE 1999

O
COMPROMISSO 

COM A VERDADE

Secretaria da Educação faz a 
entrega do Cartão Material Escolar

- REFORÇO -

(19) 3493-2287
Parcelamos seu IPVA 2022 

em até 18x iguais

A Secretaria da Edu-
cação iniciou nesta 
quinta-feira (24) a 

entrega do Cartão Mate-
rial Escolar aos alunos da 
Rede Municipal de Ensi-
no. O restante do kit, for-
mado também por duas 
camisetas, duas máscaras 
e um frasco de álcool em 
gel deverá ser entregue 
na próxima semana.

Elaine Cristina, mãe 
da pequena Raquel Vi-
tória, buscou a filha na 
escola no fim da manhã 
e foi direto à papelaria 

comprar parte do mate-
rial que estava faltando. 
“Esperava que o cartão 
tivesse chegado ao me-
nos uma semana antes 
do início das aulas. En-
tão, para esse ano pedi o 
cartão de crédito da sogra 
emprestado e comprei o 
básico. Com o cartão da 
Prefeitura vou comple-
tar o que está faltando de 
material conforme o que 
a Raquel usa”, contou a 
mãe da estudante do 4º 
ano da E. M. Barão de 
Serra Negra.
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Rio das Pedras

Vanessa 
Botam vai à 
SP em busca 
de melhorias

- RECURSOS -

A guerra pode estar mais 
perto do que se imagina

- EDITORIAL -

O leste europeu vive 
momentos de tensão com 
o início da invasão da Rús-
sia à Ucrânia. No primeiro 
dia de ataques, centenas 
de pessoas mortas e mui-
ta destruição. E, por mais 
longe que o conflito pareça 
estar, seus reflexos serão 
sentidos aqui no Brasil.

O preço do barril de 
petróleo passou dos US$ 
100 pela primeira vez des-
de 2014, o que pode puxar 
os preços do combustível 
ainda mais pra cima no 
Brasil. A Rússia produz 
cerca de 11% do insumo 
em todo o mundo.

Até o pãozinho pode 
sofrer com o conflito. O 
Brasil depende da impor-
tação do trigo, base da 
produção de pães, mas-
sas, biscoitos e macarrão. 
A Rússia está entre os 
maiores exportadores do 
grão, com cerca de 13% 
de participação no mer-
cado. A possível falta do 
trigo e necessidade pela 
substituição pode elevar 
os valores da soja e do 
milho.

Até mesmo a redução 

na produção dos fertili-
zantes russos podem ge-
rar um efeito em cadeia 
e causar dificuldades ao 
agricultor, tornando a la-
voura menos produtiva 
e reduzindo a oferta de 
alimentos.

Um reflexo imediato 
foi a alta do dólar, que 
teve a maior disparada 
percentual diária em mais 
de cinco meses. A moeda 
americana vinha caindo 
desde o início do ano.

Cada movimento na 
Europa traz consequên-
cias no cotidiano do bra-
sileiro. Enquanto isso, as 
movimentações da guerra 
política podem ocasionar 
ainda mais consequências. 
Trazendo para a realidade 
local, a tensão entre políti-
cos opositores pode gerar 
pequenas sanções de início, 
mas que causam grandes 
consequências no futuro.

A população espera 
por momentos de paz, de 
entendimento. Mas, que 
sobre tudo, as ações tra-
gam benefício para todos 
e não apenas para alguns 
poucos.

A 
vereadora Vanessa Botam 
esteve em São Paulo nesta 
quarta-feira (23) em busca 

de melhorias para Rio das Pedras. 
O primeiro compromisso foi com o 
secretário executivo da Polícia Civil, 
Dr. Youssef Abou Chahin, da Secre-
taria de Segurança de Segurança 
Pública do Estado, para tratar dos 
casos de violência contra a mulher. 

Junto com o deputado estadual 
Alex de Madureira, a parlamentar 
relacionou algumas das ocorrên-
cias que aconteceram em Rio das 
Pedras e fez um apelo para que seja 
instalada uma Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM) na cidade ou que, 
ao menos, haja um braço da DDM. 
O secretário se mostrou receptivo e 
afirmou que irá analisar a situação 
com muita atenção.

“Agradeço ao deputado estadual 
Alex de Madureira por ter interme-
diado essa importante reunião para 
tratar de assuntos de interesse de 
várias mulheres e crianças e são 
vítimas de violência doméstica”, 
destacou Vanessa Botam.

Retroescavadeira – Outro com-
promisso na capital paulista foi só 
com o deputado Alex de Madurei-
ra. O objetivo foi formalizar uma 
solicitação feita verbalmente para a 
destinação de uma máquina retroes-
cavadeira para Rio das Pedras. “Há 
apenas um equipamento assim na 
Prefeitura, que precisa ter seu uso 
revezado entre Secretaria de Obras 
e SAAE para a realização de manu-
tenções e demais intervenções”, jus-
tificou a parlamentar rio-pedrense.

Casas
Centro - ótima localização, por ser comercial, com 3 quartos, sala, 
cozinha, abrigo, edícula e wc. R$ 550 mil.
Bom Jardim - abrigo, sala, cozinha, 2 quartos, wc, quintal. R$ 180 mil.
Condomínio Santa Maria - linda casa. R$ 1,6 milhão.
Condomínio Vivendas de Java - R$ 750 mil.

Terrenos
Borsato - R$ 24 mil de entrada e R$ 660 mensais.
Bom Jardim - meio lote, ótima localização - R$ 80 mil.
Vivendas de Java - 12x30m, ótima localização. R$ 105 mil.
San Marino - esquina. R$ 105 mil.
Santa Maria III - lote de 12x25m, comercial. R$ 140 mil.
Jardim Boa Vista (entrada da cidade) - lote de 12x25m. R$ 14,7 mil 
de entrada e R$ 140 parcelas. Venha escolher seu lote! Ótimo negócio.

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

(19) 3493.3076 
    99855.6230

Período da manhã, para 
a Universidade Anhembi 

Morumbi, Escola Dom Bosco 
Cidade Alta, IFSP Santa Rosa.
Período da tarde, para Fatec 

Santa Rosa e Centro 
de Piracicaba.

Maritur
Transporte Escolar
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RIO GARDEN MALL
O CARNAVAL DO 

ESTAMOS SEGUINDO TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA EXIGIDAS CONTRA A COVID-19

ingressos limitadosingressos limitadosingressos limitados
valor antecipado - R$ 20,00 por diavalor antecipado - R$ 20,00 por diavalor antecipado - R$ 20,00 por dia   

26 E 27 DE FEVEREIRO26 E 27 DE FEVEREIRO26 E 27 DE FEVEREIRO

 
Sábado 26.02 das 16h às 23h

Grupo Estação 015 | 19h30
Samba e Pagode

 

 
Domingo 27.02 das 15h às 22h

Cantor Renan Bordini | 16h
Axé, samba e marchinhas

PROGRAMAÇÃO

RIO GARDEN MALL 
AV. MESSIAS BALBINO DA SILVA, 10.  RIO DAS PEDRAS|SP   (ESTADA DO BORSATO)

PONTOS DE VENDA:
LOJA DESTAK - RUA PRUDENTE DE MORAES, 343

PÉ D´MOÇA CALÇADOS - RUA PRUDENTE DE MORAES, 359
RIVEL COSMÉTICOS - RUA PRUDENTE DE MORAES, 298

UP ESMALTERIA, AÇAÍ ZÉ, RIO BEER, RESTAURANTE CAPITÃO GANCHO, RIO GARDEN BEACH SPORTS
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SHEDA
MUITO MAIS PAPELARIAMUITO MAIS PAPELARIAMUITO MAIS PAPELARIA

)3493.2737 | e-mail: shedapapelaria@hotmail.com | Rua Lacerda Franco, 229, Centro, Rio das Pedras

Variedade de produtos e qualidade no atendimento

Compre o material 
escolar do seu 

filho com o CARTÃO 
FORNECIDO PELA 
PREFEITURA aqui!

- REFORÇO -

Secretaria da Educação faz a entrega 
do Cartão Material Escolar

A Secretaria da Educação ini-
ciou nesta quinta-feira (24) a 
entrega do Cartão Material 

Escolar aos alunos da Rede Munici-
pal de Ensino. Devido ao atraso na 
entrega dos uniformes que serão 
fornecidos, a programação foi alte-
rada. A proposta era entregar um 
kit composto por duas camisetas, 
duas máscaras, um frasco de álcool 

INTERNET
BANDA LARGA
ULTRA RÁPIDA

Assine já!
(19)3493-5206 | 0800-771-5206
mzlnet.com.br

em gel e o cartão para a compra 
de material escolar. A entrega dos 
demais itens do kit deverá ocorrer 
na próxima semana.

O cartão foi entregue para pais 
e responsáveis dos alunos da pré-
-escola e do Ensino Fundamental 
entre o 6º e 9º ano com o crédito 
de R$ 70, enquanto que os estu-
dantes do 1º ao 5º ano receberam 

o cartão com R$ 110 para a com-
pra de material.

Elaine Cristina, mãe da pe-
quena Raquel Vitória, buscou a 
filha na escola no fim da manhã 
e foi direto à papelaria comprar 
parte do material que estava fal-
tando. “Esperava que o cartão 
tivesse chegado ao menos uma 
semana antes do início das au-
las. Então, para esse ano pedi o 
cartão de crédito da sogra em-
prestado e comprei o básico. 
Com o cartão da Prefeitura vou 
completar o que está faltando 
de material conforme o que a 
Raquel usa”, contou a mãe da 
estudante do 4º ano da E. M. 
Barão de Serra Negra.

O auxílio foi transferido aos 
responsáveis por meio de car-
tão, munido de senha de acesso 
de uso pessoal e intransferível. 
O uso do recurso deve ser ex-
clusivamente para uso pessoal, 
restrito ao processo didático 
pedagógico e tem por finalida-

de o atendimento das necessi-
dades individuais do educando 
durante a aprendizagem. Cada 
diretor ou responsável pela uni-
dade escolar será responsável 
pela verificação do bom uso do 
material escolar básico a fim de 
evitar o desvio de recursos.

Caso seja constatada fraude 
na utilização do “Cartão Ma-
terial Escolar”, pelos pais ou 

responsáveis legais dos estu-
dantes, esses estarão sujeitos a 
sanções administrativas, cíveis 
e criminais aplicáveis ao caso. 

Os estabelecimentos comer-
ciais credenciados para recebi-
mento por meio do cartão até 
o final da tarde de quinta-feira 
(24) são Lojas Nacional (Bairro 
e Centro), Papelaria Arco Íris e 
Papelaria Sheda.
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- HOMENAGEM -

Nabuco faz moção de aplausos para destaques do esporte

O 
vereador Nabuco apre-
sentou, na sessão de 
segunda-feira (21), mo-

ção de congratulações e aplau-
sos aos esportistas de Rio das 
Pedras que se destacaram em 
2021. As modalidades ressalta-
das e que receberam diplomas 
alusivos à homenagem foram 
atletismo, ciclismo, automobi-
lismo e vôlei.

Representando o atletismo, 
na categoria corrida de rua, 
estiveram Dejair Mazaia, Tia-
go Dutra e Henrique Souza. 
No ciclismo foram lembra-
dos Ana Paula Pauluk, Raquel 
Bombem, Márcio Bombem, 
Bernardo Strioli, Jorge Mar-
tins, Bruno Rodrigues, Thaissa 
Manoel, Paulo Manoel. Já pelo 
automobilismo, o destaque foi 
Douglas Taranto. Quem tam-
bém subiu ao pódio represen-
tando Rio das Pedras foram 
as equipes femininas adulta e 
infantil do Projeto Voleibol de 
Rio das Pedras, representado 
pelos diretores Alexandro Fer-
reira, Andressa Beltrame, Eli-
sangela Muniz, Mariana Sar-
tore, Orivaldo Silva, Solange 
Mesquieri e Vanessa Botam.

“O esporte tem sido uma im-
portante ferramenta quando 
o assunto é a inclusão social, 
promovendo atividades em 
grupo e crescimento pessoal. 
A prática regular de esportes 
e atividade física gera diversos 
benefícios ao corpo e mente, 
funcionando como válvula de 

Nas redes sociais, são inúmeros depoimentos, fotos e vídeos 
da água chegando na cor amarelada, com aspecto de barro

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

Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos, sala, cozinha, wc, 
área de serviço, garagem - R$ 800,00

LOCAÇÃO

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

Piracicaba. Temos terrenos a partir de 1.000m² a partir de R$ 190,00 o metro.

Casa parcialmente mobiliada no Bom Jesus com 3 quartos sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, cozinha, lavanderia, garagem coberta p/ 4 carros, quintal 

com Ótima Localização - R$ 600.000,00
Apartamento parcialmente mobiliado no Edifício Serafina Luca Marino 
no CENTRO com 3 quartos sendo 1 suíte, wc social, sala dois ambientes, 
cozinha com área de serviço, garagem p/ 1 carro coberto - R$ 270.000,00 

Apto. mobiliado Ed. Itália c/ 3 quartos (1 suíte), sala 2 ambientes, cozinha, 
wc, área de serviço, elevador, garagem coberta - R$ 360.000,00

Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos, sala, cozinha, wc, área 
de serviço, garagem R$130.000,00

Casa no Bairro S. Pedro com 2 quartos, sala estar, sala jantar, cozinha, 
wc, edícula e garagem 2 carros - R$ 250.000,00

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 300m² no Condomínio San Marino - R$ 110.000,00

Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java - R$ 130.000,00
Terreno de 300m² no Condomínio Quinta do Engenho - R$ 110.000,00

Casa parcialmente mobiada no San Marino com 3 quartos sendo um suíte, 
wc social, cozinha, sala dois ambientes, escritório, área gourmet, 

garagem para dois carros cobertos - R$ 450.000,00
Casa no Tupi em Piracicaba com dois quartos sendo um suíte,  wc social, 
sala de visitas com lareira, sala de jantar, cozinha, área gourmet, edicula 

com wc e quarto, piscina, garagem coberta para dois carros - R$ 480.000,00

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

10x no cartão sem juros
Temos convênio Barracred

Volta às Aulas na Volta às Aulas na 
Rede MunicipalRede Municipal

(19) 99646-1602

As duas unidades das Lojas Nacional estão 
prontas para fornecer toda a linha de material 

escolar com variedade de marcas e preços baixos!

CARTÃO MATERIAL 
ESCOLAR DA 
PREFEITURA 

escape do estresse e da roti-
na de trabalho. Além disso, 
a ciência tem provado que a 
prática de exercícios físicos 
fortalece o sistema imunoló-
gico na medida em que ajuda 
a evitar o desenvolvimento de 

comorbidades que agravam 
os efeitos da Covid-19. E todo 
esse resultado positivo forta-
lece o sentimento de orgulho 
em ser rio-pedrense”, disse o 
vereador Nabuco, autor da ho-
menagem, em sua justificativa.



Áries 21/3 a 20/4 
A Lua na área cotidiana se 
harmoniza a Urano e pode 

lhe dar desenvoltura na gestão das 
rotinas. Você tende a sentir insta-
bilidade no humor e ter receio na 
interação com as pessoas, devido à 
Lua Cheia no setor social. 

Touro 21/4 a 20/5
Momento de se organizar e 
evitar assumir mais do que 

pode dar conta. Situações agradáveis 
podem se fazer presentes com a Lua já 
no setor dos prazeres e em harmonia 
a Urano. A vida doméstica tende a se 
mostrar desafiadora com a Lua Cheia.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Procure exercitar a auto-ob-
servação e evitar se envolver 

em certas discussões. A Lua na área 
familiar se harmoniza a Urano e pode 
deixar o lar melhor. O discurso tende a 
ficar instável com a Lua Cheia no setor.

Câncer 21/6 a 22/7
Busque desenvolver caute-
la e definir prioridades. A 

Lua já no setor das ideias se harmo-
niza com Urano, podendo lhe fazer 
pensar fora dos padrões. A Lua Cheia 
demanda cautela com o orçamento 
devido ao elevado risco de gastos.

Leão 23/7 a 22/8
Cuidado com oscilações de 
humor e reações despropor-

cionais ao lidar com os problemas. A 
Lua migra para a área material e se 
harmoniza com Urano, podendo favo-
recer o usufruto criativo das situações, 
além de inovar o pensamento.

Virgem 23/8 a 22/9
Seus níveis de tolerân-
cia tendem a cair com a 

Lua Cheia na área de crise. Isso lhe 
predispõe a alimentar conflitos e a 
reagir com exagero diante dos pro-
blemas, o que demanda recolhimento 
estratégico para resgatar o equilíbrio.

Libra 23/09 a 22/10 
Esta fase pode trazer mais 
versatilidade para sua pos-

tura ao lidar com os obstáculos. A Lua 
Cheia no setor de amizades pode lhe 
deixar emocionalmente suscetível ao 
estado de ânimo das pessoas.

Escorpião 23/10 a 21/11
Eleva-se seu envolvimento com 
as questões profissionais com 

a Lua Cheia. Mais atenção para evitar 
sobrecarga de demandas, pois o emocio-
nal instável tende a prejudicar a tomada 
de decisões. Tente dar valor às parcerias, 
já que a Lua adentra o setor de amizades.

Sagitário 22/11 a 21/12
A Lua adentra o setor do 
trabalho e se harmoniza 

com Urano, podendo deixar a mente 
mais flexível. Oscilações emocionais 
tendem a afetar sua autoconfiança, 
já que a Lua Cheia incide sobre sua 
área espiritual.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Busque relaxar e se di-
vertir, aproveitando que a 

Lua adentra a casa espiritual e fica 
em harmonia com Urano, levando à 
mudança de perspectiva. A Lua Cheia 
na área íntima pode intensificar sua 
capacidade de introspecção.

Aquário 22/1 a 19/2
Tente se cercar de pessoas 
de confiança, que poderão 

vivenciar com você momentos apra-
zíveis, pois a Lua no setor íntimo 
se harmoniza a Urano. A interação 
humana tende a se mostrar emocio-
nalmente intensa com a Lua Cheia.

Peixes 20/2 a 20/3
A Lua adentra o setor dos 
relacionamentos e se harmo-

niza a Urano, favorecendo intercâmbios 
culturais. Tente manter sua rotina em 
dia, já que a Lua Cheia sugere imprevis-
tos que tendem a lhe sobrecarregar do 
ponto de vista mental.
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HORÓSCOPO

Clube de Campo
de Rio das Pedras

Segunda-feira Segunda-feira o Clube estaráo Clube estará  fechadofechado  
para manutenção e napara manutenção e na  terça-feiraterça-feira  

de Carnavalde Carnaval aberto aberto

Ligue na secretaria do clube 
e saiba mais: (19) 3493.2343

Rua Prudente de Moraes, 426, Centro, Rio das Pedras

Faça seu orçamento 
pelo        99973.0345

Fones: Fones: (19) (19) 3493.4122 3493.4122 
ou 3493.1035ou 3493.1035

@politintas1       @tintaspoli

PROMOÇÃO DE CARNAVAL!PROMOÇÃO DE CARNAVAL!

Aceitamos o cartão 
008Cards da Prefeitura

Copo Térmico Stanley 473ml
Anuncie

99825.0105

- GASTRONOMIA  -

Nhoque de mandioquinha com molho à bolonhesa
Ingredientes
- 1,5 kg de mandioquinha (batata-baroa)
- 2 gemas
- 1 ¼ de xícara (chá) de farinha de trigo
- farinha de trigo para polvilhar a bancada

Modo de preparo
1. Lave, descasque e corte cada mandioquinha em 3 pedaços. 
Transfira para uma panela grande e cubra com água. Leve ao 
fogo alto. Assim que ferver, diminua o fogo e deixe cozinhar por 
mais 25 minutos, até ficarem macias - espete com um garfo 
para verificar o ponto.
2. Transfira as mandioquinhas para uma peneira e deixe escorrer 
bem a água. Sobre uma tigela, passe os pedaços, ainda quen-
tes, por um espremedor de batatas e tempere com o sal.
3. Acrescente ¼ de xícara (chá) da farinha de trigo para resfriar 
a mandioquinha - isso evita que, ao incluir as gemas, elas cozi-
nhem com o calor. Adicione as gemas e amasse bem. Junte o 
restante da farinha aos poucos, até dar ponto. Para verificar o 
ponto da massa: com as mãos limpas, separe uma porção da 
massa e tente modelar uma bolinha sem que grude nas mãos. 
A quantidade de farinha de trigo utilizada na receita pode variar 
- evite adicionar em excesso, pois a massa ainda vai absorver 
farinha na hora de modelar.
4. Para modelar os nhoques: polvilhe a bancada com farinha de 

trigo. Retire uma porção de massa e, com as mãos, faça rolinhos 
de cerca de 1 cm de diâmetro. Com uma faca (ou espátula) 
corte os rolinhos a cada 2 cm. Passe cada nhoque pelos den-
tes de um garfo para formar ranhuras (se preferir, utilize uma 
tábua modeladora de nhoque) - elas ajudam o molho grudar 
na massa. Transfira os nhoques para uma assadeira grande (ou 
refratário) polvilhada com farinha e reserve. Repita o processo 
com toda a massa.
5. Leve uma panela grande com água ao fogo alto. Unte uma 
assadeira grande com óleo. Assim que a água ferver, adicione 1 
colher (sopa) de sal.
6. Com uma escumadeira, mergulhe cerca de 10 nhoques por 
vez na água fervente. Deixe cozinhar até subirem à superfície. 
Retire os nhoques, escorrendo bem a água pela escumadeira 
e transfira para a assadeira untada com óleo. Repita o proce-
dimento até que todos os nhoques estejam cozidos. Reserve.
7. Sirva com molho à bolonhesa e lascas de queijo parmesão 
a gosto.

Congele o nhoque
Distribua os nhoques ainda crus numa assadeira e leve ao con-
gelador. Assim que endurecer, transfira para um saco plástico 
e mantenha no congelador por até 3 meses. Na hora de usar, 
é do congelador para a panela: basta mergulhar em água fer-
vente com sal.

Apenas Apenas 
R$ 169,00R$ 169,00  
à vista ou à vista ou 
em 12x no em 12x no 

cartãocartão
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Tapete de sala semi novo 97125.6676 

Francisco Jardineiro - limpeza de lotes - 
99857.6196 

Babá ou doméstica - 98915.8659

Eletricista em geral, faço pequenos reparos 
e hidráulico também. 99879-3495, Sílvio.

Silvio Eletricista faço reparos em telha-
dos e calhas ZAP (19) 99879.3495

Ofereco-me como faxineira ou domésti-
ca. 99827-8838, com Andressa

Ofereço-me para limpar terreno, quin-
tal ou chácara, poda de árvore e servi-
ço geral. Com Tonhão. 3493-6589

Colchão casal semi novo (188 x 128) 
3493.3637

Salão de 270m² na rua José Emílio Bet-
tiol, 891, São Cristóvão II. 3493-1498

Alugo apartamento no Guarujá com três 
quartos, dois banheiros, garagem, 100 
metros da praia. Fone: (19) 99705-4711

Aluga se chácara. 99613-1504

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, con-
tendo 3 dorm. 2 banheiros garagem para 
2 carros. Tratar: (19) 99814-0684

Vendo Lote no centro de Mombuca com 
6,300 mil /m² - 9.9896.3876

Vendo terreno de 600 metros pra chá-
cara no bairro Alambari próxima a casca-
ta do Martins. Com água e Luz. 
Fone 98154.5795

Terreno de 8x20m, com construção de 
R$ 70m² já em andamento. R$ 150 mil. 
99684-2425.

Vendo Apartamento de dois quartos, 
vaga coberta, 67m², na rua Luiz Razera 
(Jardim Elite, Piracicaba), próximo ao 
Supermercado Savegnago, Drogal e 
Padaria Avaré - 99825-0105

OPORTUNIDADE / 
DIVERSOS

Alugo casa com 3 cômodos, direto 
com proprietário. 97125-6676

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

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

Aluga-se quartos para solteiro. (19) 
99890-4767.

Sílvio Elétrica e Hidráulico. 99879-3495

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

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

Procuro casa para alugar de 3 ou 4 cômo-
dos até R$ 700. Contato (19) 99612-3970

Sugar, fatiados de frios e liquidificador: 
3493-6391

Alugo casa com 3 cômodos, direto com 
proprietário. 97125-6676.

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

 
 

SSMRDP - Sindicato dos Servidores e Empregados 
Públicos Municipais de Rio das Pedras/SP. 

CNPJ 13.440.146/0001-08 
Rua Diógenes Manoel Froner, 42 Núcleo Monsenhor Cecílio Coury 

Rio das Pedras /SP CEP: 13395-082  
Fone/Whats  (19) 99836-2418 E-mail sindicatordpserv@gmail.com 

 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RIO DAS PEDRAS - EXERCÍCIO 2022 

               O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO DAS PEDRAS/SP – SSMRDP. 
 

 
 

O Sindicato dos Servidores Municipais de Rio das Pedras-SSMRDP, entidade sindical de 
primeiro grau, CNPJ nº 13.440.146/0001-08, em cumprimento ao disposto no art. 605 
da CLT, fundamentada no art. 579 c/c o art. 582 da CLT, Notifica o Município e seus 
Servidores/Empregados Públicos do Município, SAAE- Serviço Autônomo de Agua e 
Esgoto e Câmara Municipal de Rio das Pedras/SP, que deverão proceder ao desconto 
de um dia de trabalho de todos os seus Servidores Públicos, independentemente do 
regime de contratação ou nomeação, a título da Contribuição Sindical, EXERCICIO de 
2022, prevista no artigo 8º Inciso IV, da Constituição Federal, combinado com seu 
artigo 149 e seguintes da mesma e regulamentada pelos artigos 578 e seguintes da CLT 
e definida nos artigos 3º e 217, I do CTN e Enunciados da Anamatra nº 38 e 47 
(09/10/17) sobre exercício de 2022, o qual deverá ser efetuado na folha de 
pagamento do mês de março de 2020, e recolhida exclusivamente através da GRCSU - 
Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, até 30/04/2022 na Caixa 
Econômica Federal – CAIXA, Agencia 1161, CC 585-5. 
Rio das Pedras-São Paulo /Fevereiro 2022. Orlando César Araújo Dalfré, Presidente do 
SSMRDP. 
 
 

Orlando César Araújo Dalfré 
Presidente 
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 O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO DAS PEDRAS/SP – SSMRDP.
O Sindicato dos Servidores Municipais de Rio das Pedras-SSMRDP, entidade sindical de  
primeiro grau, CNPJ nº 13.440.146/0001-08, em cumprimento ao disposto no art. 605  da 
CLT, fundamentada no art. 579 c/c o art. 582 da CLT, Notifica o Município e seus  Servi-
dores/Empregados Públicos do Município, SAAE- Serviço Autônomo de Agua e Esgoto e 
Câmara Municipal de Rio das Pedras/SP, que deverão proceder ao desconto de um dia de 
trabalho de todos os seus Servidores Públicos, independentemente do regime de contrata-
ção ou nomeação, a título da Contribuição Sindical, EXERCICIO de 2022, prevista no artigo 
8º Inciso IV, da Constituição Federal, combinado com seu artigo 149 e seguintes da mesma 
e regulamentada pelos artigos 578 e seguintes da CLT e definida nos artigos 3º e 217, I do 
CTN e Enunciados da Anamatra nº 38 e 47 (09/10/17) sobre exercício de 2022, o qual 
deverá ser efetuado na folha de pagamento do mês de março de 2020, e recolhida exclu-
sivamente através da GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, até 
30/04/2022 na Caixa Econômica Federal – CAIXA, Agencia 1161, CC 585-5. 
Rio das Pedras-São Paulo /Fevereiro 2022. Orlando César Araújo Dalfré, Presidente do SSMRDP.

Orlando César Araújo Dalfré
Presidente

A associação LAR DOS VELHINHOS DE 
RIO DAS PEDRAS, inscrita no CNPJ nº  
56.988.348/0001-93, com sede a Rua 

Gerônimo Guilherme Peroza, nº 495 – São 
Cristovão II – Rio das Pedras/SP, comunica 
a todos os interessados o encerramento de 

suas atividades na data de 30/07/2021.
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AS AULAS JÁ COMEÇARAM E VOCÊ SEM 
MATERIAL? CORRA NA ARCO ÍRIS!

AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO O QUE PRECISA!

Rua Prudente de Morais, n. 91, Centro (19) 3493-3772

- SAÚDE -

Parceria entre Nivaldo e Dr. Rafu resulta 
quase 100 ultrassonografias

O vereador Nivaldo do De-
pósito, em parceria com 
o Dr. Rafu Júnior e a Se-

cretaria da Saúde, promoveu um 
mutirão para a realização de 60 
exames de ultrassonografia de 
mama, abdominal, próstata, trans-
vaginal entre outros.

“Fizemos o mutirão de ultras-
sonografia em Rio das Pedras 
graças a parceria com o Nival-
do, um cara preocupado com a 
população, que foi até Ferraz de 
Vasconcelos buscar esse projeto”, 
contou o Dr. Rafu, que junto de 
sua equipe realiza exames gra-
tuitos desde 2015 para pacientes 
que aguardam na fila pela realiza-
ção dos procedimentos.

“Eu que agradeço ao Dr. Rafu 
que não mediu esforços para 
atender esse pessoal maravilho-
so de Rio das Pedras. Espero que 
venha muitas outras vezes, pois 
a população rio-pedrense pre-

cisa. O mutirão da saúde ofere-
ceu 98 exames por meio de um 
grupo de voluntários que, assim 
como o Dr. Rafu, entendem que 
saúde não pode esperar e, dessa 
forma, conseguem proporcionar 
esperança e bem-estar para o 
coração do povo”, respondeu o 
vereador Nivaldo.

Em Rio das Pedras, o consul-
tório móvel foi instalado na E. 
M. Prof.ª Maria Apparecida de 
Aguiar Degaspari, no bairro Vi-
tório Cezarino (Sem Terra). “O 
mundo precisa de pessoas como 
o Dr. Rafu, que faz seu trabalho 
pensando no bem estar e saúde 
do próximo. Em nome dos rio-
-pedrenses, agradeço ao Dr. Rafu 
e sua equipe pela competência e 
atendimento humanizado. Todos 
foram atendidos com o mesmo 
carinho e respeito, com muito 
profissionalismo e dedicação”, fi-
nalizou Nivaldo do Depósito.

Aceitamos 
o Cartão 

Material Escolar 
fornecido 

pela Prefeitura


