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U
ma empresa do 
ramo de embala-
gens industriais, 

com mais de 30 anos no 
mercado e líder nacional 
no seguimento, irá se ins-
talar em Rio das Pedras. 
Em área total de 270 mil 
metros quadrados, sendo 
55 mil metros quadrados de 
área construída, a indústria 
já iniciou as obras para se 
instalar às margens Rodo-
via SPA 155/308 - conheci-
da como Estrada do Ceasa. 
O espaço fica próximo a 
entrada do bairro Recanto 
Universitário.

De acordo com informa-
ções preliminares, o inves-
timento na nova estrutura 

será de milhões de reais. 
A conclusão da primeira 
etapa de implementação da 
empresa está prevista para 
o final do primeiro semes-

tre de 2023. A finalização 
completa da indústria está 
programada para o início 
de 2024, quando toda a em-
presa estará em operação.
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O Verdadeiro 

AMEs iniciam atendimentos 
para câncer de pele e intestino

- REGIÃO DE PIRACICABA -

A perda de um exemplo
- EDITORIAL -

Nesta semana Rio das 
Pedras perdeu um de seus 
mais ilustres filhos, Orlan-
do Antônio Basso. Verea-
dor por três mandatos e 
presidente da Câmara por 
dois biênios, Lando Bassa 
sempre foi muito respeita-
do no meio político.

Ainda que sem muito 
estudo, sempre se esfor-
çou para entregar o me-
lhor de si para a cidade. 
Fez parte dos vereadores 
que reescreveram a Leio 
Orgânica do Município, 
ficando até tarde da noite 
na Câmara para revisar a 
redação junto com outros 
vereadores e funcionários 
do Legislativo.

Depois de sua filha Lu-
ciana, abraçou a causa das 
pessoas com necessida-
des especiais. Tanto que 
ajudou na fundação do 
CEAD, único local de Rio 
das Pedras apto na edu-
cação especial. Também 
com vereadores da época, 
buscou a viabilização do 
CAPS para a cidade.

Participou de muitas de-
cisões importantes para o 
desenvolvimento rio-pe-
drense. A educação e ci-
dadania sempre estavam 
no foco. Tanto que propôs 

a lei que permite a eleição 
de jovens matriculados nas 
escolas para compor uma 
Câmara de Vereadores 
com estudantes, para me-
lhor entenderem o sistema 
legislativo e até mesmo fa-
zer proposituras.

Os exemplos de suas 
atuações são os mais di-
versos. Porém, seu maior 
legado é sua família. O 
amor com os filhos, netos 
e esposa é dos mais puros 
e verdadeiros. Sua dedi-
cação, em especial com a 
Luciana, mostrou o quão 
paizão Lando foi.

Seu empenho não ficou 
só na família ou na carreira 
política. Qualquer um que 
batia a sua porta, Lando 
dava um jeito de ajudar ou 
ao menos encaminhar para 
que fosse auxiliado.

Com sua partida, Rio 
das Pedras perde muito. 
Assim como todos que o 
conheciam, a família O 
Verdadeiro lamenta pro-
fundamente a perda de um 
homem de caráter como 
Lando Bassa. Seu legado 
e exemplo de ser humano, 
com certeza, continuará 
vivo em seus familiares 
e amigos que o guardam 
com carinho no coração.

O
s Ambulatórios Médi-
cos de Especialidades 
(AMEs) de três cida-

des da região de Piracicaba 
passam a oferecer atendimento 
para diagnóstico de câncer de 
pele e de intestino a partir des-
ta sexta (1º). A medida foi con-
firmada na última semana pela 
Secretaria Estadual de Saúde.

Na região, serão beneficia-
dos os AMEs de Piracicaba, 
Limeira e Santa Bárbara d’Oes-
te. Serão realizados consultas, 
exames, biópsias e cirurgias 
nas unidades que já possuem 
infraestrutura e profissionais 
especializados.

Entenda como vai funcionar
Os pacientes serão encami-

nhados pelas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) dos municí-
pios. A previsão é que seja feita 
uma agenda exclusiva para o 
tratamento oncológico, com 
prazo para o diagnóstico re-
duzido de 90 para 45 dias para 
câncer de pele, e de 90 para 30 
dias para tumores intestinais.

Por meio da Central de 
Regulação de Ofertas e Ser-
viços de Saúde (Cross), que 
é responsável por promover 
a regulação para localizar a 
unidade de referência, os pa-
cientes serão direcionados aos 
AMEs para consultas e exames 
especializados.

A mudança para as AMEs 
inclui também quimioterapia 
para os pacientes. No entanto, 
este tratamento com quimiote-
rápicos será oferecido apenas 
para cinco cidades do estado 
na primeira etapa do Programa 
AME Oncologia - nenhuma na 
região de Piracicaba. A pre-
visão é que o projeto inclua 
outros municípios nas próxi-
mas etapas, com adequação 
da infraestrutura.

O câncer de colón e reto é o 
que possui a segunda maior in-
cidência no estado, de acordo 
com a Secretaria de Saúde. A 

agilidade no diagnóstico é fun-
damental para um tratamento 
mais eficaz e com maior chance 
de cura, e os AMEs também 
terão como fazer exame de 
colonoscopia.

Onde os serviços vão funcionar

O atendimento para câncer 
de pele será feito nos AMEs de 
Santa Bárbara d’Oeste, Limeira 
e Piracicaba. Já o atendimento 
para câncer de intestino acon-
tecerá nos AMEs de Santa Bár-
bara d’Oeste e Limeira.
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Nascido em Rio das Pedras e residente em Saltinho 
há 40 anos, Angelo Bucioloti é pré-candidato a 
deputado estadual. Filho de Antonio Bucciolotti 

Filho e Dirce Tararam Bucciolotti (conhecido como 
Seu Nine e Dona Dirce da Cantina), foi vereador em 
Saltinho entre os anos de 1997 e 2000. No biênio 

1999-2000 foi presidente do Legislativo saltinhense.
Graduado em Administração de Empresas, é casado 

com Florinda Sandalo Bucioloti, com quem teve 
duas filhas e é avô de quatro netos. “Tenho orgulho 
de ser rio-pedrense, cidadão saltinhense e cidadão 
italiano. Nossa região de Piracicaba necessita de um 
representante na Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (Alesp)”, destacou Angelo Bucioloti.

Rio-pedrense nato, 
Angelo Bucioloti é 

pré-candidato a 
deputado estadual

Empresa com 2 mil vagas de emprego 
irá se instalar em Rio das Pedras

- CONFIRMADO -

U
ma empresa do ramo de 
embalagens industriais, 
com mais de 30 anos no 

mercado e líder nacional no se-
guimento, irá se instalar em Rio 
das Pedras. Em área total de 270 
mil metros quadrados, sendo 55 
mil metros quadrados de área 
construída, a indústria já iniciou 
as obras para se instalar às mar-
gens Rodovia SPA 155/308 - co-
nhecida como Estrada do Ceasa. 
O espaço fica próximo a entrada 
do bairro Recanto Universitário.

De acordo com informações 
preliminares, o investimento na 
nova estrutura será de milhões 
de reais. A conclusão da primeira 
etapa de implementação da em-
presa está prevista para o final 
do primeiro semestre de 2023. A 
finalização completa da indústria 
está programada para o início 
de 2024, quando toda a empresa 
estará em operação.

Pensando na transferência 
de suas linhas de produção para 
Rio das Pedras, a empresa hoje 
situada em Piracicaba, já conta 
com cerca de 250 funcionários 
rio-pedrenses, selecionados re-
centemente. Por ser um ramo 
específico, com poucas indústrias 
na área, a empresa não costuma 
exigir qualificação profissional 
específica, uma vez que capacita 
seus colaboradores de acordo 
com suas necessidades.

O trabalho para viabilizar a 
chegada da nova empresa à Rio 
das Pedras foi desempenhado sob 
a liderança do prefeito Marcos 
Buzetto e de Marcelo Teles, secre-
tário de Desenvolvimento Econô-
mico. Entre os atrativos ofereci-
dos para seduzir a indústria está 
a cobrança do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) que é de 2,5% em 
Rio das Pedras, enquanto que é 
cobrado 4% em Piracicaba.
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VENDA

LOCAÇÃO

Corretor de Imóveis - Creci 157844

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

Tel (19) 3493-7392
ou 9.9735-5000

www.rvasques.com

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

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

Temos terrenos para financiar com 
construção no Condomínio San Marino

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

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

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

lavanderia, garagem coberta - R$ 360 mil

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

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

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

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

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

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

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

VENDAS

LOCAÇÃO

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

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

para 2 carros R$ 680.000,00

Lote no Condomínio San Marino de 300m R$ 85.000

Terreno de 360m² no Condomínio Vivendas de Java R$ 115.000,00

Casa no Tupi em Piracicaba com dois quartos sendo um suíte,  wc social, sala de 
visitas com lareira, sala de jantar, cozinha, área gourmet, edicula com wc e quarto, piscina, 

garagem coberta para dois carros R$ 420.000,00

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

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

Casa no Luiz Massud Coury com 2 quartos, sala star, sala jantar, cozinha americana, wc 
social,  lavanderia coberta,  garagem para 2 carros  - R$ 850,00  

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

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

Salão Comercial na Prudente de Moraes - R$ 1.400,00
Já pensou em construir sua casa de lazer na beira de uma represa? Venha conhecer o belíssimo 

condomínio fechado Convívio Ondas Grandes II, em Santa Maria da Serra/SP à beira do Rio 
Piracicaba. Temos terrenos a partir de 1.000m² a partir de R$ 230,00 o metro.

Casa no Condomínio San Marino com 3 dormitórios sendo um suíte,  wc social, sala de 
estar e jantar integrada com pé-direito duplo, cozinha americana, lavabo, área 

gourmet completa, área de serviço,  garagem para 4 carros R$ 480.000,00

MATEMÁTICA PORTUGUÊS

INGLÊS

Descubra
o Kumon.

(19) 99471-0013
Unidades Rio das Pedras

Rua Pref. João Batista de Aguiar, 447
Bairro São Cristóvão I

Escola do Cambará promove feirão 
de eletivas entre alunos

- EDUCAÇÃO -

A 
direção da Escola 
Estadual Prof.ª Maria 
José de Aguiar Zeppe-

lini promoveu o feirão das 
eletivas entre os estudantes. 
As atividades ocorreram na 
terça-feira (28), nos dois tur-
nos. A eletiva é uma disciplina 
no Inova, que foi implantada 
no currículo das escolas esta-
duais paulistas. 

A cada semestre, os estu-
dantes escolhem as aulas para 
cursar a partir do que é ofe-
recido pela escola. Diante do 
projeto de vida dos estudantes, 
os professores elaboram pro-
jetos desenvolvidos durante 
um semestre. Os estudantes 
participam do feirão e, por 
votação, escolhem o projeto 
que desejam cursar. 

As aulas foram realizadas de 
forma semanal, com os pro-
fessores fazendo uso de me-
todologias e recursos diversi-
ficados, assim como palestras 
com profissionais, visitação, 
oficinas práticas entre outros.

Nesta semana, a escola pro-
moveu o resultado das ele-
tivas do primeiro semestre 
de 2022. As atividades con-
taram com exposições, apre-
sentações musicais, de dança, 
experimentos, degustações 
e palestras de forma que to-
dos os alunos e professores 
se envolveram e mostraram 
seus talentos.

No júri simulado, Bibi Peri-
gosa foi levada à julgamento 
por matar e esquartejar seu 
marido. Os estudantes inter-
pretaram tudo, com advo-
gados de acusação e defesa, 
júri popular, ré e policiais, as-
sim como as testemunhas. A 
apresentação da juíza merece 
menção especial pela brilhante 
apresentação.
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Festividades de aniversário da 
cidade terá Cruzada Evangélica

- SEM RODEIO -

R
io das Pedras completa 
128 anos de emancipação 
político-administrativa no 

próximo dia 10 de julho. Para 
celebrar a data, a Prefeitura irá 
realizar uma série de atividades 
e apresentações. Contudo, o que 
era expectativa para muitos, neste 
ano ainda não será realizado o 
tradicional rodeio.

As comemorações terão início 
neste final de semana. Na sexta-fei-
ra (1º), com a entrega de títulos de 
cidadão rio-pedrense na Câmara 
de Vereadores. Já no domingo (3), 
na Avenida Elias Candido Ayres, 
será realizado o segundo encontro 
de carros antigos. Enquanto que 
no Estádio Massud Coury (Cam-
pão) acontecerá a rodada da Copa 
de Futebol Amador.

No final de semana seguinte, 
durante o sábado (9), será feito 
passeio gratuito de trenzinho para 
as crianças, com saída da praça da 

Igreja Matriz. Às 13 horas, saindo 
do Portal Pile Degaspari, terá a 
carretada para início da Cruzada 
Evangélica. Os shows musicais 
acontecerão nas rotatórias da Ave-
nida dos Operários. Entre as apre-
sentações estão Samuel Tayrone e 
Banda Central 3. A precisão é que 
a Cruzada siga até às 22 horas. 
Por fim, a partir das 23 horas, no 
Clube de Campo será realizado o 
tradicional Baile da Cidade com a 
banda Chapéu da Máfia.

No domingo (10), dia do ani-
versário da cidade, haverá uma 
série de atividades. A partir das 
8 horas, o passeio ciclístico terá 
saída do Posto Rio-pedrense. No 
Campão, às 9 horas, haverá o jogo 
das estrelas. No mesmo horário, 
na quadra da E. M. Prof.ª Maria 
Apparecida de Aguiar Degaspari 
(Sem Terra) haverá o torneio in-
terligas de handebol, enquanto 
que no ginásio terá o festival de 

karatê. Com horário ainda por se 
definir, em frente a Igreja Matriz 
será celebrada a Missa de aniver-
sário da cidade.

Também para o domingo estão 
programados shows com diversos 
artistas como Munhoz e Maria-
no, João Carreiro, Ricardo e João 
Fernando, Cesar e Paulinho, Rafa 
Torres e artistas da região.

Outros eventos estão progra-
mados ao longo do mês de ju-
lho. No dia 17, na Área de Lazer 
Genatti Soave, acontece a Copa 
Média Paulista de Mountain Bike. 
A capacitação das merendeiras, no 
dia 19, será no Centro Pedagógico 
com uma apresentação especial: 
Janu e o Grupo Adonai.

No final de semana seguinte, 
dia 24, o evento Bairro Feliz será 
realizado no Poliesportivo do São 
Cristóvão. No dia seguinte, o 
Bairro Feliz será no bairro Lúcia 
Taranto Marrano (Nosso Teto). 

Fechando as festividades do mês, 
no dia 31, será a cãominhada na 
Área de Lazer Genatti Soave.

Ainda na programação de 
aniversário de Rio das Pedras, 
em agosto, será realizada a festa 

do padroeiro da cidade (Senhor 
Bom Jesus). Entre os dias 6 e 9, 
em frente a Igreja Matriz, acon-
tecerão shows com o Samba da 
Aninha, Thiago Brado e artistas 
da cidade.



CIDADES RIO DAS PEDRAS, 01 DE JULHO DE 202206 O Verdadeiro | Edição 1093

Dia Internacional
das Mulheres 
na Engenharia.
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Dia Internacional
das Mulheres 
na Engenharia.
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 II Encontro de Carros Antigos   II Encontro de Carros Antigos  
de Rio das Pedrasde Rio das Pedras

Dia 03 de Julho, das 9h às 17h Na Av. Elias Cândido Ayres

CARROS EXPOSITORES 2 KILOS DE ALIMENTOS OU 10 REAIS

Realização

RIO DAS 
SARPED

Apoio

Prefeitura Municipal de Rio das 
Pedras, Secretaria da Cultura,

Polícia Militar

Praça de alimentação Food Truck | Bandas de Rock | Área Kids com playground e brinquedos infláveis 
Troféus limitados para expositores | Mercado de pulgas

Patrocínio

@carrosantigosrdp

*Não será permitida a realização de churrasco no local
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Domingo tem encontro de carros 
antigos em Rio das Pedras

- DIA DE ROCK -

P
ara marcar o início das 
atividades em come-
moração ao aniversá-

rio de 128 anos de Rio das 
Pedras, neste domingo (3) 
acontecerá o segundo en-
contro de carros antigos. O 
evento será realizado na Ave-
nida Elias Candido Ayres, das 
9 às 17 horas.

Além de carros antigos em 
exposição, haverá praça de 
alimentação com food truck, 
área kids com playground e 
brinquedos infláveis. Para 
animar o evento, as bandas 
Kamikazes e Aeribylis toca-
rão o melhor do rock. Para 
os apaixonados por carros 
antigos, também terá o Mer-
cado de Pulgas, com a venda 
de itens especiais e peças 

difíceis de serem encontra-
das para deixar os carros o 
mais original ou equipado 
possível.

Cada carro expositor irá 
doar dois quilos de alimen-
to ou R$ 10, que serão re-
vertidos ao Fundo Social de 
Solidariedade para doação a 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social. 

A organização ressalta que 
não será permitida a realiza-
ção de churrasco durante o 
encontro de carros. O evento 
é uma realização do Clube de 
Carros Antigos de Rio das 
Pedras, com apoio da Prefei-
tura Municipal e patrocínio 
de Botam Telhas Metálicas, 
Ana Lúcia Transportes e RC 
Componentes Hidráulicos.
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Áries 21/3 a 20/4 
Se você não se sente à von-
tade nos lugares em que, 

teoricamente, você deveria dominar, 
então chegou a hora de intervir es-
teticamente para que tudo tenha seu 
toque, para que tudo exale o aroma de 
sua presença. Em frente.

Touro 21/4 a 20/5
Invista tempo e imaginação 
na lapidação dos seus desejos, 

porque esses precisam de definições feitas 
no âmbito da mente, para se consolidarem 
como perspectivas dignas de serem realiza-
das. Em frente com a imaginação.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Acumular riquezas não agre-
gará segurança a você, essa 

é uma ilusão que inúmeras pessoas per-
seguem, mas que, quando concretizam, 
elas percebem que arrumaram novas e 
surpreendentes encrencas e inseguranças.

Câncer 21/6 a 22/7
A realidade dos contratempos 
é indiscutível, porém, não há 

razão para questionar, tampouco, a reali-
dade de que, se você tomar as iniciativas 
corretas, os contratempos seriam dribla-
dos, quando não, superados.

Leão 23/7 a 22/8
Quando seguir em frente? 
E quando recuar? Quando agir? 

Quando se abster da ação? São dilemas 
muito presentes que vale a pena guardar 
para refletir com clareza, sinceridade e em-
penho, até destilar alguma resposta viável.

Virgem 23/8 a 22/9
As conexões sociais brin-
dam com oportunidades 

que, de outra maneira, passariam des-
percebidas. Invista tempo e emoção 
em se aproximar das pessoas, mesmo 
que essa aproximação seja motivada 
por interesses específicos.

Libra 23/09 a 22/10 
Está tudo certo, você precisa 
apenas se despir de qualquer 

tipo de pudor e insegurança, e seguir em 
frente com o desempenho de seu papel. 
Assim, seus estados de ânimo se equilibra-
rão com facilidade, e com muita alegria.

Escorpião 23/10 a 21/11
Quando os problemas se trans-
formam em desafios, e sua 

alma encontra regozijo na tentativa de os 
resolver, então e somente então você agirá 
com total excelência e eficiência. Tudo de-
pende da leveza do desapego.

Sagitário 22/11 a 21/12
Aonde foi parar essa leve-
za lendária de sua perso-

nalidade? Está por aí, mas as bru-
mas da desconfiança a colocaram 
fora do jogo, sendo substituída por 
um montão de suspeitas que valeria 
a pena investigar.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Nunca ninguém consegue 
granjear simpatia de todas as 

pessoas, porque, não importa o quanto 
você se esforce para agradar, sempre ha-
verá por aí um espírito de porco disposto a 
espalhar a brasa de seus esforços.

Aquário 22/1 a 19/2
Seja o instrumento de sua voz 
interior, que orienta com perfei-

ção, mas que normalmente essa voz é per-
cebida depois de você ter feito qualquer 
outra coisa diferente da orientada, e se 
arrepender por isso.

Peixes 20/2 a 20/3
Passar bem não é algo que 
deva ser exclusivo dos mo-

mentos de descanso, porque na prática 
haverá sempre muito menos tempo 
para o descanso do que para o cum-
primento das obrigações. Passar bem, 
que seja sempre.

HORÓSCOPO
- GASTRONOMIA  -

Brigadeiro de milho Brigadeiro de milho 
verde no potinhoverde no potinho

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

Aceitamos o cartão 
008Cards da Prefeitura

ACRÍLICO FOSCO TRADIÇÃO ACRÍLICO FOSCO TRADIÇÃO 
BRANCO LUKSCOLOR PREMIUMBRANCO LUKSCOLOR PREMIUM

R$ 335,00

Ingredientes 
• 3 espigas de milho verde ralada 
• 1 lata de leite condensado 
• 1 xícara (chá) de leite 
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 2 gemas 
• 1 caixa de creme de leite (200g)
• Canela em pó para polvilhar

Preparo 
No liquidificador, bata o milho, o lei-
te condensado, o leite, a manteiga e 
as gemas até homogeneizar. Transfira 
para uma panela e leve ao fogo mé-
dio, mexendo até engrossar. Desligue 
e misture o creme de leite. Divida ente 
copinhos transparentes e leve à gela-
deira por 2 horas. Polvilhe com canela 
em pó, decore como desejar e sirva.

email: 
francisco_martim@hotmail.com

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

19 99218.8629
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QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105



NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES 11

Pequenos Anúncios
Grandes Negócios&
Para anunciar - Teleanúncio

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

VENDO

Vende-se terreno em Mombuca - Solar do Campo 
- 150 Mts² - 40 Mil A Vista +76 Parcelas - Unidade G 
Quadra 05 Contato: 19 99804-2403

Vendo casa bairro São Cristóvão II, contendo 
3 dorm. 2 banheiros garagem para 2 carros. Tra-
tar: (19) 99814-0684

Vendo terreno de 600 metros pra chácara no 
bairro Alambari próxima a cascata do Martins. 
Com água e Luz. F: 98154.5795

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

OPORTUNIDADE / 
DIVERSOS

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

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

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

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

Sílvio Elétrica e Hidráulico. 99879-3495

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

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

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

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

Tapete de sala semi novo 97125.6676

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

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

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

Casa de 4 cômodos, 1 banheiro, garagem pra um 
carro e quintal. Valor R$220 mil a vista. Não dá fi-
nanciamento, não faço troca, somente venda. Rua 
José Grecco, bairro Bom Retiro. Fone: 99729-7448.

Mesa com 4 cadeiras e tapete de sala novo. 
97125-6676.

Bicicleta para criança de 3 a 4 anos em ótimo es-
tado. 3493-1172.

Contrata-se marceneiro e montador para início ime-
diato! Interessados entrar em contato 19 99628-5985

Anuncie

99825.0105
Siga

VerdadeiroO

99794.3696 - Bruno

99783.2152 - Mazzini

ANUNCIE SEU IMÓVEL CONOSCO

corretorimobiliário.mazziniCORRETOR IMOBILIÁRIO
CRECI 211565-F

üRua Joaquim Leite, Centro, 5 vagas, 3 quartos,1 suite,1 banheiro social, sala, cozinha, lavanderia

üRua Trajano Alves de Moura 486, 3 quartos,sala,cozinha, area gourmet, piscina infantil.

üCasa no são Cristóvão,sobrado,salão comercial embaixo e casa em cima,3 quartos , 1 suíte. Cozinha, sala

üCasa no Santa Maria, 5 quartos, 4 banheiros, sala, cozinha, área gourmet, piscina.

üRua Professor Rolim, 141 - Bom Jesus, 2 quartos, 2 cozinhas, sala, área de churrasco. 1 suíte. 

üRua Romano Coury, 565, com 2 vagas, sala, cozinha americana imobiliada, 1 banheiro, 3 quartos, quintal com área coberta.

üRua Rafael Vitor Poncio, 375, São Cristóvão II, com 2 vagas, 2 quartos,1suite, sala, cozinha, lavanderia, amplo 
quintal para ampliação.

üRua Jose Mazine, 20, Vila Kennedy, com 2 vagas, 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, quintal.

üRua Antônio Arzola Sobrinho, 840, São Cristóvão, sala, 3 quartos,1 suite, 3 banheiros, Armários embutidos, 2 
Cozinha, amplo quintal com jardim, 4 vagas

üRua Professor Dr. Raul Coury, 2 vagas, 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros, sala, cozinha, lavanderia, ampla área 
verde ao fundo.

üRua Vitorio Antonio Covolan, 65, Santa Maria, 6 vagas,3 quartos, 1 suite, 3 banheiros, sala, cozinha, sala de 
jantar, lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, 2 portão eletrônico (casa com desconto)

üRua Josephina Penati Henrique, Jardim S.Pedro, 2 quartos, Sala, cozinha, lavanderia, quintal, 2 banheiros,1 
suíte, área gourmet, 2 vagas. Armários e guarda-roupa embutidos.

üRua Resk Coury, 2 vagas, área gourmet, sala, cozinha americana, 2 quartos, 2 banheiros, 1 suíte, lavanderia

üCondomínio Village, 3 quartos, 1 suite,sala de visita, escritório, sala de tv, sala de jantar, lavanderia, pscina,área 
gourmet.

üApto, no Ed. Itália - centro, 3 quartos, todos com ar condicionado, 3 banheiros todos com box, armários embutidos.

üLote no centro - Rua Joaquim leite. Ótimo para comércio e galerias.

üLote no Centro Rua Tiradentes  üLote no Condomínio Vivendas de Java

üLote no Condomínio Quinta do Engenho üLote no Condomínio San Marino üTerreno no Santa Maria

üTerreno no São Cristóvão  üTerreno em Capivari - ótima localização, 33.795.80 m2 - ideal para construção 
de indústrias e prédios
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SIGA-NOS NO @jornaloverdadeiro
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Disk Marmitex
(19) 99545-8219 / 3493-5542

Rua Dr. Moraes Barros, 203 - Centro - Rio das Pedras/SP

CARNES FRESCAS DIARIAMENTE

A qualidade que você merece, o preço baixo que você gosta

19 99775.7337 / 3493.1927

Rua Dr. Mário Tavares, 174, 
Centro, Rio das Pedras/SP

RIO DAS PEDRAS, 01 DE JULHO DE 2022O Verdadeiro | Edição 1093 CIDADES

Aos 75 anos, 
morre ex-vereador 

Lando Bassa

- LUTO -

N
a tarde de quarta-feira 
(29), após um infarto, 
morreu aos 75 anos 

Orlando Antônio Basso. Mais 
conhecido como Lando Bassa, 
foi vereador por três mandatos 
entre os anos de 1989 e 1992, 
1993 e 1996, 2005 e 2008. Por 
duas vezes esteve como pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Rio das Pedras, nos biênios 
1991-92 e 2005-06.

Sua atuação na política se 
destacou pela busca em me-
lhorias junto à Educação, em 
especial para Pessoas com 
Necessidades Especiais (PNE). 
Lando Bassa trabalhou pela 
criação e fundação do Centro 
Educacional de Assistência ao 
Deficiente (CEAD), de Rio das 
Pedras, espaço voltado para a 
educação de PNE.

Em sua atuação na Câmara, 
foi um dos vereadores que elabo-
raram a reforma da Lei Orgânica 
do Município (LOM). Entre suas 
principais propostas está a Lei 
Municipal n.º 2.425, que institui a 
Câmara do Futuro, curso voltado 
à criança e adolescente.

Lando Bassa era casado com 
Sônia Aparecida da Silva Basso, 
com quem teve os filhos Már-
cio Roberto, Gisele Aparecida, 
Luciana Cristina e Julio Cezar. 
Os netos são Maria Júlia, João 
Vitor e Lucas. “Você, pai, é luz 
por onde passa, é a pessoa que 
mais me ensina e me inspira a 
ser alguém melhor. Te agrade-
ço por ser exatamente quem o 
senhor foi, e por nunca permitir 
que me faltasse nada, princi-
palmente um bom exemplo”, 
escreveu o filho Julio Cezar em 
sua rede social.

A intenção da família e do 
Poder Legislativo era de realizar 
o velório no plenário da Câ-
mara de Vereadores. Contudo, 
em virtude de um júri popular 
previamente agendado e que 
não pôde ser cancelado, o corpo 
de Lando Bassa foi velado no 
Velório Municipal. O enterro 
ocorreu no final da tarde desta 
quinta-feira (30), no Cemitério 
Municipal, sob aplausos de fa-
miliares e amigos.

São Paulo é responsável por um terço 
dos empregos gerados no Brasil

- 85,6 MIL EM MAIO -

U
m a cada três empre-
gos gerados no país é 
do estado de São Pau-

lo. O saldo no mês de maio é 
de 85,6 mil, segundo dados 
do Novo Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), divulgado nessa 
terça-feira (28) pelo Ministério 
do Trabalho. O total do país 
contabilizou 277 mil empregos.

A política de geração de em-
prego e renda do Governo do 
Estado vai à direção da cria-
ção de oportunidades. Grande 
parte das vagas de trabalho 
está concentrada nos Postos 
de Atendimento ao Trabalha-
dor (PATs), da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. 
Nos últimos três anos foram 
ofertadas quase 600 mil vagas 
nas 231 unidades espalhadas 
em todas as regiões do estado. 
Além dos PATs, programas de 
qualificação profissional, como 
Via Rápida e Novotec, auxiliam 
na busca por requalificação 
para o mercado de trabalho.

Para a secretária de De-
senvolvimento Econômico, 
Zeina Latif, é fundamental 

incentivar a qualificação pro-
fissional para que essas pes-
soas possam ser absorvidas 
rapidamente no mercado de 
trabalho. “Nos preocupamos 
em oferecer capacitações que 
aumentem a empregabilidade 
e renda dos cidadãos. O Bra-
sil possui um déficit de mão 
de obra em alguns setores, e 
a qualificação profissional é 
uma das formas de ajudar a 
atender a essa demanda.”

Mais empresas, mais empregos

Mais de 35 mil novas mi-
croempresas (ME) e empresas 
de pequeno porte (EPP) foram 
registradas pela Junta Comercial 
do Estado de São Paulo (JUCESP) 
nos cinco primeiros meses do 
ano. O índice é 7% maior que o 
mesmo período do ano passado.

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico exerce pa-
pel fundamental para atrair 
investimentos ao Estado, fo-
mentar o empreendedorismo 
com foco na geração de em-
prego e renda e incentivar a 

inovação tecnológica. Além 
disso, oferece qualificação 
profissional para atender as 
demandas atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Entre os 
principais programas da pasta 
destacam-se o Bolsa Trabalho, 
Bolsa Empreendedor, Ideia-
Gov, Banco do Povo, Empreen-
da Rápido e Minha Chance.

No total, são 11 órgãos vin-
culados à secretaria, como o 
Centro Paula Souza, Institu-
to de Pesquisas Tecnológicos 
(IPT), Instituto de Pesqui-
sas Energéticas e Nucleares 
(IPEN), Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp) e Universidade 
de São Paulo (USP).

AGÊNCIA BRASIL

RIO CORRIDASRIO CORRIDAS
Motorista particularMotorista particular

Alex -     98129-7639


