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R
io das Pedras completa 128 anos de emancipação no próximo 
dia 10. Entre os tanto desafios, equilibrar as finanças e ofere-
cer água constante e de qualidade são os principais desafios 

da administração municipal.
Para celebrar o aniversário, serão realizados uma série de eventos, 

como show da rádio e Cruzada Evangélica. Porém, a mais tradicional 
das festas, o Rodeio de Rio das Pedras, não será realizado neste ano.
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O Verdadeiro 

Sicoob faz doação de leite 
para o bairro Nosso Teto

- E R$ 2 MIL PARA FESTIVIDADES -

128 anos de lutas e muitos 
desafios pela frente

- EDITORIAL -

Rio das Pedras completa 
128 anos de emancipação 
no dia 10 de julho. Duran-
te todo esse período, os 
desafios para o progresso 
não foram poucos. Embora 
grande parte da população 
esteja cansada de discu-
tir a respeito de política, é 
inegável que os rumos que 
trouxeram a cidade até o seu 
atual momento, em muito se 
deve aos que governaram 
o município, seja no Poder 
Executivo ou no Legislativo.

Pequenas decisões foram 
determinantes. Um erro na 
concessão de férias de fun-
cionários, intencional ou 
não, fez criar uma avalanche 
de precatórios que deixou 
a Prefeitura engessada, im-
pedida de realizar investi-
mentos. Mais do que isso, 
comprometida em pagar in-
termináveis parcelamentos.

Escolhas como fazer 
obras onde muitos veem, 
como recapeamentos, ao in-
vés de aumentar as reservas 
de água bruta e a capacidade 
de tratamento de água para 
que seja distribuída para a 
população também pesam 
contra o progresso.

Se houvesse um pouco 
mais de esforço para ofe-
recer uma educação de 
qualidade para a formação 
de bons profissionais, com 
cursos em áreas específi-
cas, tornando a cidade mais 

atrativa para a chegada de 
novas empresas. Se houves-
se um esforço concentrado 
na geração de empregos e, 
por consequência, aumento 
a renda da população e de 
receitas do município.

São tantos “se” que é 
impossível imaginar como 
Rio das Pedras estaria hoje 
com pequenas correções do 
passado. E, quando falamos 
em passado, não são de dois, 
cinco ou dez anos. São 128 
anos que mudaram e fazem 
de Rio das Pedras o que ela 
é hoje.

Se lamentar? Jamais! 
Aprender com os erros? 
Sempre!

Rio das Pedras e sua po-
pulação merecem dias me-
lhores e mais prósperos. A 
cidade tem totais condições 
de alavancar rumo ao pro-
gresso. Para isso, talvez al-
guns paradigmas devam ser 
quebrados e novos padrões 
adotados com base em ou-
tros municípios que atingi-
ram patamares de sucesso.

E não precisa ir longe! De 
acordo com um levantamen-
to da revista Istoé, cidades 
vizinhas como Cerquilho e 
Cordeirópolis foram eleitas 
entre as 50 melhores cidades 
de pequeno porte do Brasil. 
Piracicaba está em 48º no 
ranking geral. Basta a ini-
ciativa e interesse de mudar 
o que for necessário.

Feliz 10/07Feliz 10/07
Rio das PedrasRio das Pedras

128 anos128 anos

Eu amo minha cidade e hoje, 
mais do que nunca, é dia de 
declarar meu amor por ela.

Vereadora Vanessa Botam

O banco Sicoob Cocre 
de Rio das Pedras fez 
a doação de 84 litros 

de leite para serem entregues 
às famílias de baixa renda do 
bairro Lúcia Taranto Marrano, 
o Nosso Teto. A entrega foi feita 
pelo gerente Alex Camargo, 
após solicitação feita pelo se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico, Industria e Comér-
cio, Marcelo Teles.

A entrega foi realizada na 
E. M. Immaculada Grecco Ci-
volani. A ação contou com o 
apoio de Tutinho, vice-prefeito, 
e do Sargento João Oliveira, 
que também realizaram doações 
para as escolas do bairro.

Outra doação feita pelo Si-

coob foi o valor de R$ 2 mil para 
as festividades de aniversário de 
Rio das Pedras, sendo metade 
para a festa do padroeiro Se-
nhor Bom Jesus e mil reais para 
outras ações em comemoração 

aos 128 anos da cidade.
Além disso, a agência de Rio 

das Pedras irá promover um 
café da manhã aos empresários 
da cidade, que será realizado no 
Centro Pedagógico.
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Max Prestes se reúne com pré-candidato 
a governador, Tarcísio de Freitas

- ARTICULAÇÃO -

Uma cidade boa é 
aquela que recebe 
bem quem chega, 

deixa saudade 
em quem parte e, 
principalmente, 

cuida muito bem 
de quem fica.
Rio das Pedras 
abraça e acolhe 

todos os que 
nela vivem.

Parabéns Rio das Pedras, 128 anos
Vice-prefeito Tutinho

O vereador Max Prestes 
(União Brasil) esteve 
reunido, no sábado 

(2), com o ex-ministro e pré-
-candidato a governador do 
Estado de São Paulo, Tarcísio 
de Freitas (Republicanos). O 
convite para o encontro foi da 
deputada estadual Valéria Bol-
sonaro (PL). Os três fizeram 
um passeio no trem Maria 
Fumaça, saindo de Campinas 
até Jaguariúna.

Chegando ao destino, 
participaram do seminário 
com o tema voltado para a 
administração pública e seus 
desafios. Tarcísio foi um dos 
palestrantes no evento que 
contou com a presença dos 
também ex-ministros Marcos 
Pontes e Ricardo Salles.

“Foi uma excelente oportu-
nidade de absorver um pouco 

da grande experiência desses 
políticos no campo de gestão 
pública. Agradeço a deputada 
Valéria Bolsonaro pelo con-
vite e, principalmente, pelos 
recentes repasses de R$ 100 

mil para a aquisição de viatura 
para a Guarda Civil Municipal 
e outros R$ 100 mil para a 
reforma da UBS São Pedro”, 
afirmou o jovem vereador 
Max Prestes.
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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

Entrega de título de cidadão rio-
pedrense marca inicio de festividades

- ANIVERSÁRIO DA CIDADE -

R
io das Pedras recebeu 
nove novos filhos nas-
cidos em outros muni-

cípios na Câmara de Vereado-
res. A sessão solene ocorreu 
na sexta-feira (1º), com a en-
trega de títulos de cidadão 
rio-pedrense para Zé Ferreira 
e Antônio Rodrigues dos San-
tos, indicados pelo vereador 
Joaquim Afonso; Francisco 
Souza e Alex Calmon, por 
Bé Cecote; Alex de Madu-
reira e Cabo PM Cerqueira, 
por Vanessa Botam; Douglas 
Wenger e José Wellington da 
Silva, por Edison Marconato; 
e Jeferson Goulart, por Max 
Prestes.

A atividade seguinte foi o 
encontro de Carros Antigos, 
realizado no domingo, na Av. 
Elias Cândido Ayres. No mes-
mo dia, no Estádio Massud 
Coury (Campão), aconteceu 
a rodada da Copa de Futebol 
Amador.

As festividades continuam 
nesta sexta-feira (8), com o 
passeio de trenzinho para 
crianças, com saída da Praça 
da Igreja Matriz, das 9 às 17 
horas. À noite, na Praça, show 
da banda Last Freak com rock 
autoral e covers internacio-

Vereador
Nabuco

O desafio de O desafio de 
tornar a cidade tornar a cidade 

melhor depende melhor depende 
do empenho do empenho 
de cada um. de cada um. 

Parabéns rio-Parabéns rio-
pedrenses por pedrenses por 

fazer parte dessa fazer parte dessa 
história.história.

nais. A Banda Metamorfose 
Ambulante apresenta um tri-
buto a Raul Seixas.

No sábado (9), além do pas-
seio de trenzinho no mesmo 
horário, a partir das 13 horas, 
saindo do Portal Pile Degaspa-
ri, terá a carretada para início 
da Cruzada Evangélica. Os 
shows musicais acontecerão 
na concha acústica da Pra-
ça Décio Orestes Limonge. 
As apresentações serão de 
Samuel Tayrone, Robinson 
Monteiro e artistas locais. 

Ainda no sábado, na Igreja 
Matriz a partir das 17h30, a 
celebração da missa será com 
o Bispo Dom Evair Araújo da 
Fonseca. 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 
aniversário 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 interligas de hande-
bol, 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 
da Rádio 92FM com diver-
sos artistas como Munhoz 

e Mariano, João Carreiro, 
Ricardo e João Fernando, 
Cesar e Paulinho, Rafa Tor-
res e artistas da região. Os 
shows acontecerão na con-
cha acústica.
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   (19) 99793.0628
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Corte e Conformação de Metais
Telhas Metálicas

VANTAGENS DO USO
DAS TELHAS TERMOACÚSTICAS

REDUÇÃO DE RUÍDO EXTERNO

AÇÃO RETARDANTE DE CHAMAS

ÓTIMO ISOLAMENTO TÉRMICO

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

TELHAS METÁLICAS GALVALUMETELHAS METÁLICAS GALVALUME

BOTAM
Corte e Conformação de Metais

Telhas Metálicas

19 99793.0628

• RESIDENCIAIS
• GALPÕES

• FECHAMENTOS
• FACHADAS

No dia 10/07 celebramos 
mais um aniversário 
da nossa Rio Pedras. 

Homenageamos seu povo, 
lembrando que quem faz a 

cidade são as pessoas.

Rio das Pedras, 128 anosRio das Pedras, 128 anos
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DEPUTADO ESTADUAL

128128AnosAnosAnos

Homenagem 

Parabéns

Rio das PedrasRio das Pedras
128 anos da Cidade Doçura128 anos da Cidade Doçura

Sargento João Oliveira

Rodovia Júlio Antônio Basso, 1475 
São Carlos, Rio das Pedras-SP 

19 97816.3539 
www.bemfitacademia.com.br

DAQUI UM 
ANO VOCÊ VAI 
TER DESEJADO 
COMEÇAR

HOJE
Vem para 
a Bem Fit!

Endividamento das famílias é de 77,3% em junho
- FINANÇAS -

E
m junho, a proporção 
de famílias com dívi-
das a vencer ficou em 

77,3%, o que representa uma 
queda de 0,1 ponto percen-
tual em relação a maio. Na 
comparação com junho de 
2021, houve crescimento de 
7,6 pontos percentuais. Os 
dados da Pesquisa Nacional 
de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic) 
foram divulgados hoje (7) pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC).

De acordo com a CNC, esta 
é a segunda queda seguida no 
endividamento, após a alta 
recorde registrada em abril, 
quando o indicador ficou em 
77,7%. As dívidas no cartão de 
crédito representam a maior 
fatia do endividamento, com 
86,6% do total de famílias re-
latando este tipo de dívida. 
Em seguida vem os carnês, 
com 18,3%, e o financiamen-
to de carro, com 10,8%. Em 
junho de 2021, essas propor-
ções eram de 81,8%, 17,5% e 
11,9%, respectivamente.

Para o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, a queda 
no endividamento reflete a 
melhora no mercado de tra-
balho. “Com menos restrições 
impostas pela pandemia e as 
medidas temporárias de su-
porte à renda, como saques 
extraordinários do FGTS, 
antecipações do 13º salário, 
INSS e maior valor do Auxílio 
Brasil, a população precisou 
apelar menos para os gastos 
no cartão”.

Inadimplência
A pesquisa mostra que a 

inadimplência também apre-
sentou queda, com retração 
de 0,2 ponto percentual na 
proporção de famílias com 
contas em atraso para 28,5%. 
Esta é a primeira queda desde 
setembro de 2021. A mesma 
queda foi verificada entre as 
famílias que afirmam não ter 
condições de pagar as con-
tas atrasadas, com 10,6% do 
total.

A responsável pela pes-
quisa, Izis Ferreira, explica 
que a melhora no mercado 
de trabalho não se reflete no 
rendimento, pois estão sen-
do absorvidos trabalhadores 
com menor nível de escolari-
dade e o rendimento médio 
está achatado pela inflação 
elevada.

“Além disso, o avanço re-
cente da informalidade no 
emprego é mais um fator 
que aumenta a volatilidade 

da renda do trabalho e atra-
palha a gestão das finanças 
pessoais”.

Os dois recortes por fai-
xas de renda apresentaram 
leve queda na proporção de 
endividados. Entre as famí-
lias com rendimentos acima 
de dez salários mínimos, a 
redução foi de 0,2 ponto per-
centual (p.p), para 74,2%, en-
quanto a parcela com ganhos 
até dez salários mínimos caiu 
0,1 p.p, para 78,2%.
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Sebrae Móvel estará na Praça 
Central nesta sexta-feira (8)

- RIO DAS PEDRAS -

C
omo parte das come-
moração de aniversário 
de Rio das Pedras, a Se-

cretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comér-
cio, em parceria com o Sebrae, 
viabilizou a parada do Sebrae 
Móvel na Praça Central nes-
ta sexta-feira (8). O escritório 
sobre rodas fará atendimento 
das 9 às 16 horas, com intervalo 
para almoço das 12 às 13 horas.

“Você que deseja abrir um 
negócio, formalizar ou mesmo 
melhorar a gestão de sua em-
presa, o Sebrae Móvel é uma 
excelente oportunidade. Na uni-
dade será possível esclarecer 
dúvidas e receber orientações, 
seja qual for a classificação de 
negócio”, explicou Marcelo Te-
les, secretário de Desenvolvi-
mento Econômico.

O Sebrae Móvel funciona 

como um escritório sobre rodas, 
em uma van customizada para o 
atendimento ao público, equipa-
da com computadores, internet, 
ar condicionado e cartilhas com 
informações e orientação para 
quem já tem ou deseja investir 
em um pequeno negócio.

O atendimento ao públi-
co terá orientação, através de 
atendimentos individuais ou 
coletivos, a quem deseja abrir 
ou aprimorar seu negócio, seja 
Empreendedor Individual (MEI), 
Microempresa (ME) ou Empre-
sas de Pequeno Porte (EPP), 
tendo como objetivos fomentar 
o empreendedorismo e facili-
tar o acesso aos empresários 
e empreendedores a melhores 
práticas, cursos e ferramentas de 
gestão empresarial, auxiliando 
no crescimento de seus negócios 
e da comunidade local.
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Parabéns pelos

128 anos

Rio das PedrasRio das Pedras

Visite nossas páginasVisite nossas páginas

Rua João Augusti, 386, São Cristóvão II 
Rio das Pedras/SP

(19) 3493.4068 |    99914.0624

0 KM e Semi-Novos

Corolla XLI 1.6 Corolla XLI 1.6 
à Gasolina  à Gasolina  
Ano: 2008 Ano: 2008 

AutomáticoAutomático

Rio das Pedras, 128 anosRio das Pedras, 128 anos
Vereador Nivaldo do DepósitoVereador Nivaldo do Depósito

A família rio-pedrense tem várias 
naturalidades, cada um deixando um pedacinho 
de si para compor a cidade que tanto amamos

RIO CORRIDASRIO CORRIDAS
Motorista particularMotorista particular

Alex -     98129-7639

Encontro de carros 
antigos agita domingo 

de Rio das Pedras

- SUCESSO -

O domingo ensolarado foi 
de muita festa para os 
amantes de carros anti-

gos e rock. A Avenida Elias Cân-
dido Ayres recebeu 250 carros de 
colecionadores de Rio das Pedras 
e região. O mais antigo do evento 
e símbolo do Clube de Carros 
Antigos de Rio das Pedras, que 
organizou o evento, foi o Ford 
1929. O velhinho elegante foi iça-
do às alturas para recepcionar 
aos visitantes.

O palco montado no meio 
do Calçadão Diego Dadam, no 
São Cristóvão, teve o melhor do 
rock com as bandas Kamikazes 
e Aerobylis. Famílias passearam 
entre os carros e tiraram fotos 
entre fuscas, landaus, F-1000 e 
até jipes caracterizados como os 
do exército.

Além de rio-pedrenses e pes-
soas da região, o evento contou 
com a presença do deputado 
estadual Coronel Telhada, que 
parabenizou a organização do 
evento.

Para as crianças, a área kids 
teve playground e brinquedos 
infláveis. A área de alimentação 
estava completa, com food trucks 
de pastel, cachorro quente, sor-
vete, costela barbecue e muito 
chopp e refrigerante.

Já o mercado de pulgas trouxe 
itens de decoração, discos de vinil 
e, claro, peças de carros para in-
crementar as máquinas que des-
filaram pelas ruas rio-pedrenses.

Cada carro expositor doou dois 
quilos de alimento ou R$ 10, que 
foram revertidos ao Fundo Social 
de Solidariedade para doação a 
famílias em situação de vulnera-
bilidade social. A equipe de saúde, 
Vigilância Sanitária e fiscalização 
do comércio também atuaram no 
evento e auxiliaram para manter 
a ordem, assim como a Guarda 
Civil Municipal e Polícia Militar.

O evento foi uma realização 
do Clube de Carros Antigos de 
Rio das Pedras, com apoio da 
Prefeitura Municipal e patrocínio 
de Botam Telhas Metálicas, Ana 
Lúcia Transportes e RC Compo-
nentes Hidráulicos.

SIGA-NOS NO @jornaloverdadeiro

VerdadeiroO
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Passeio ciclístico celebra aniversário 
de Rio das Pedras

- 128 ANOS -

Acesse: www.lojasnacionalpresentes.com.br |     (19) 99646-1602

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

Ofertas  de AniversárioOfertas  de Aniversário
128 anos de Rio das Pedras128 anos de Rio das Pedras

R$ 115,00

PANELA DE PRESSÃO PANELA DE PRESSÃO 
CLOCK 4,5L POLIDACLOCK 4,5L POLIDA

R$ 47,00

BULE TÉRM. BULE TÉRM. 
VIENA 750ML SORTIDOVIENA 750ML SORTIDO

R$ 15,99
CANECÃO N12 ARARYCANECÃO N12 ARARY

R$ 19,99

MINI PROCESSADOR MINI PROCESSADOR 
CORDINHACORDINHA

R$ 25,00

SECA VERDURA SECA VERDURA 
PLASÚTIL 2,8LPLASÚTIL 2,8L

R$ 25,00

ESCORREDOR USUAL ESCORREDOR USUAL 
ROSA OU BRANCOROSA OU BRANCO

R$ 25,00KIT 4 COPOS KIT 4 COPOS 
450ML450ML

R$43,00FRIGIDEIRA FRIGIDEIRA 
RAMOS 4 OVOS RAMOS 4 OVOS 

R$ 55,00

MARMITA TÉRMICA MARMITA TÉRMICA 
SOPRANO HAVANASOPRANO HAVANA

R$ 49,99

LASANHEIRA MARINEX 5LLASANHEIRA MARINEX 5L

R$ 19,99

CUSCUZEIRO CUSCUZEIRO 
ASSUMPÇÃO N16ASSUMPÇÃO N16

R$ 19,99

GARRAFA TÉRM. GARRAFA TÉRM. 
INVICTA EUREKA 1LINVICTA EUREKA 1L

R$ 14,00
LIVRO DO BANHOLIVRO DO BANHO

R$ 21,00

POTE PIDRO POTE PIDRO 
MARINEX 500MLMARINEX 500ML R$ 39,50

BONECA DOLLS BONECA DOLLS 
BANHEIRINHABANHEIRINHA

R$ 18,00
PISTA RACER JUMPERPISTA RACER JUMPER

R$ 5,49

PRATO VIDRO PRATO VIDRO 
DURALEX ASTRAL DURALEX ASTRAL 

FUNDO AZULFUNDO AZUL

R$ 11,89

FORMA PÃO MÉDIA ARARYFORMA PÃO MÉDIA ARARY

CADACADA

CADACADA
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Parabéns Rio das Pedras

Vereador Max Prestes

128 anos de muita história 
e amor por sua gente

Um rio-pedrense 
nato carrega 

sua cidade no 
coração por onde 

quer que vá!

Parabéns Rio das 
Pedras por seus 

128 anos
Ângelo Bucioloti

E
ntre as atividades para 
celebrar o aniversário de 
128 anos de Rio das Pe-

dras está o passeio ciclístico. O 
percurso de quatro quilômetros 
terá partida do Posto Rio-pe-
drense (Di Galinha), no início 
da Rua Prudente de Moraes, no 
domingo (10), às 8 horas.

Para participar, os ciclistas 
precisam fazer a inscrição no 
Bala Bikes, Hiper Bikes, LSA 
Bicicletaria Bom Retiro, Radical 
Bikes ou Academia Bem Fit até o 
dia 9 (sábado). Os inscritos irão 
concorrer a uma série de prê-
mios doados pelo comércio local.

A concentração final será na 
concha acústica da Praça Décio 
Orestes Limonge, no Centro. 
Além dos brindes sorteados, 
haverá corte de cabelo gratui-
to, aferição de pressão arterial, 
prêmios para a bicicleta mais 
decorada, para o ciclista mais 
novo e para o ciclista mais velho.
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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  -

Cappuccino Caseiro Cappuccino Caseiro 
CremosoCremoso

Ingredientes 
• 400 g de leite em pó 
• 50 g café solúvel em pó 
• 1 caixinha de pó para chantilly 
• 1 colher (café) de canela em pó 
• 12 colheres (sopa) de chocolate 
ou achocolatado em pó
• 10 colheres (sopa) de açúcar re-
finado.
 
Preparo 
Bata o café solúvel no liquidifica-
dor até ficar bem ralo. Junte o café 
solúvel aos outros ingredientes em 
uma tigela. Peneire e guarde em 
pote fechado.
Obs: Prepare com leite para que fi-
que mais cremoso, mas se preferir 
também pode preparar com água.

RIO DAS PEDRAS, 08 DE JULHO DE 2022O Verdadeiro | Edição 1094

99881.1082

Rua Prudente de Moraes 848, Centro - Rio das Pedras
)193493.2908 / 3493.3835 -    99976.8314

R$ 230,00
No PIX, dinheiro 

ou cartão de débito

TINTA PARA PISO TINTA PARA PISO 
TECH PAINTTECH PAINT

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105
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Pequenos Anúncios
Grandes Negócios&
Para anunciar - Teleanúncio

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

VENDO

Vende-se terreno em Mombuca - Solar do 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
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Prudente de Moraes, 875, Centro

Peça pelos telefones 
3493.1800 ou 3493.2413 

ou ainda pelo     99640.4460

TIJOLO A TIJOLO, ESTAMOS 
JUNTOS NA CONSTRUÇÃO DE UM 
FUTURO MELHOR PARA NOSSA 

QUERIDA RIO DAS PEDRAS.
PARABÉNS POR SEUS 128 ANOS

Garanta já seu lote no Boa Vista, na entrada da cidade

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

Terrenos
Santa Maria III - Na Avenida, 12x25m, plano. R$ 130 mil;
Jardim Boa Vista - De esquina, 390m². R$ 205 mil;
São Cristóvão - 5x25m, ótimo local. R$ 95 mil;
Borsato - 8x20m. R$ 20 mil de entrada e prestação de R$ 670;
Jardim Boa Vista - 12x25m. R$ 14,7 mil de entrada e mensais de R$ 1.548;
Condomínio Vivendas de Java - 12x30m, excelente localização. R$ 115 mil;
Condomínio San Marino - De esquina, 300m². R$ 90 mil;
Lote comercial - 300m², ótima localização. R$ 220 mil;

Casas
Dona Rosina - 2 quartos, sala, cozinha com armários planejados, abrigo, 
portão eletrônico. R$ 215 mil;
Bom Jesus - Abrigo, sala, cozinha, 2 quartos, wc. R$ 240 mil;
Centro - Abrigo, sala, cozinha, sala de jantar, 3 quartos, edícula, ótima localização. 
R$ 500 mil;
São Cristóvão - terreno de 28m de frente, 673m², casa de 215m², piscina etc. R$ 450 mil;
Bom Jesus - terreno 20x33m (660m²), sala, cozinha, wcc, 2 quartos, lavanderia, despensa, 
pomar. R$ 500 mil;
São Cristóvão - Abrigo, sala, cozinha, wc, lavanderia, edícula, terreno de 10x27m. R$ 260 mil.
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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
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Uma cidade redimida e fiel é Uma cidade redimida e fiel é 
morada de Deus com seu povo.morada de Deus com seu povo.

Parabéns Rio das Pedras Parabéns Rio das Pedras 
por seus 128 anospor seus 128 anos

Vereador 

Edison 

Marconato, 

presidente 

da Câmara

Parabéns a todos que contribuíram para 
formar essa cidade que tanto amamos

Marcelo Teles, secretário de 
Desenvolvimento Econômico

128 anos 
de Rio das 

Pedras

Votação da PEC dos benefícios sociais na Câmara é adiado
- BRASÍLIA -

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), de-
cidiu adiar a votação da 

proposta de emenda à Constitui-
ção (PEC) que prevê o pagamento 
de benefícios sociais até o fim do 
ano. A intenção dele era votar e 
aprovar a PEC hoje (7) para que 
a promulgação ocorresse o mais 
rapidamente possível, mas o baixo 
número de presentes na sessão de 
hoje (7) freou as intenções de Lira.

“Só para esclarecer, não vou ar-
riscar nem essa PEC nem a próxima 
PEC com esse quórum de hoje. Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar 
os trabalhos”, disse Lira, remarcando 
a votação da proposta para terça-fei-
ra (12). A outra PEC pautada para 
hoje tratava do piso salarial nacional 
de profissionais de enfermagem.

Lira observou o baixo quórum 
após a votação de um requerimen-
to de encerramento de discussão. 
O requerimento obteve 303 votos 
favoráveis e 91 contrários. Como 
a PEC requer 308 votos para ser 
aprovada, havia a possibilidade da 
proposta, considerada importante 
para o governo, ser derrotada em 
plenário. 

A PEC traz medidas para redução 
do valor dos combustíveis e também 
prevê o pagamento de benefícios 
sociais até o fim do ano. O texto foi 
aprovado horas antes na comissão 
especial e seguiu para o plenário.

A matéria consolida as redações 
de duas PECs (15/22 e 1/22), sem alte-
rar o mérito já aprovado no Senado 
para a PEC 1/22. A PEC 1/22, que 
prevê o pagamento dos benefícios 
sociais, foi apensada à PEC 15/22, 
que trata dos combustíveis e estava 
em estágio adiantado de tramitação 
na Câmara.

O texto prevê um aumento de R$ 
200 no Auxílio Brasil até dezembro. 
A PEC também propõe, até o fim 
do ano, um auxílio de R$ 1 mil para 
caminhoneiros, vale-gás de cozinha 
e reforço ao programa Alimenta Bra-
sil, além de parcelas de R$ 200 para 
taxistas, financiamento da gratuida-
de no transporte coletivo de idosos 
e compensações para os estados 
que reduzirem a carga tributária 
dos biocombustíveis.

Segundo a legislação, não pode 
haver concessão de novos benefícios 
ou distribuição de valores em ano 
eleitoral, a não ser em casos excep-
cionais, como o estado de emer-
gência. Por isso, há um dispositivo 
na PEC que prevê a decretação de 
estado de emergência no país até 31 
de dezembro justificado pela eleva-

ção “extraordinária e imprevisível” 
dos preços do petróleo, combustíveis 
e seus impactos sociais.

Debates
Ainda no início da sessão, o Par-

tido Novo apresentou uma questão 
de ordem pedindo a anulação da 
votação na comissão especial, enten-
dendo que a PEC 1/22 não poderia 
ser apensada à PEC 15/22. O Novo 
também pediu a tramitação regi-
mental da PEC 1/22, o que atrasaria 
a aprovação da PEC para além do 
prazo pretendido pelo governo. Lira, 
no entanto, negou a questão de or-
dem e afirmou que não há impeditivo 
para a apensação das PECs, mesmo 
cada uma delas se encontrando em 
estágios distintos de tramitação e 
afirmou que há precedentes para 
esses procedimentos na Casa.

O deputado Kim Kataguiri 
(União Brasil-SP) pediu a anula-
ção da votação da PEC 1/22 na 
Comissão Especial, por entender 
que o prazo para apresentação de 
emendas não havia sido cumprido. 
Lira reiterou que houve respaldo 
regimental para o procedimento 
adotado na Comissão Especial.

Após as tentativas de impedir a 
votação, começou a discussão de 
mérito. O deputado Danilo Forte 
(União-CE), relator do texto, de-
fendeu a aprovação da PEC. “Nós 
queremos ajudar o brasileiro a sair 
da crise. Baixar impostos e garan-
tir subsídios para a subsistência da 

família com dignidade é tarefa de 
todos nós”, afirmou.

Para o deputado Capitão Alberto 
Neto (PL-AM), a PEC é importan-
te por beneficiar os mais pobres. 
“Quem tem fome tem pressa e nós 
construímos uma rampa de ascen-
são para retirar o povo da situação 
de vulnerabilidade”, declarou.

Para Alexis Fonteyne (Novo-SP), 
a proposta tem caráter populista e 
eleitoral, além de considerá-la uma 
“irresponsabilidade fiscal”. “Essa 
PEC é inútil, não resolve, é popu-
lismo. Justamente no ano eleitoral, 
na pré-eleição, para dizer que está 
fazendo uma bondade”.

Assim como no Senado, parla-
mentares de oposição, apesar de 
criticarem o governo federal nas po-
líticas do campo social e econômico, 
declararam voto favorável à PEC. A 
alegação foi o aumento no valor do 
Auxílio Brasil, que vai incrementar a 
renda dos mais pobres em R$ 200 até 
dezembro. “Nós queremos dignida-
de e respeito, e sempre defendemos. 
E é mais uma vez em nome dela que 
vamos votar favorável [à PEC]”, disse 
Alencar Santana (PT-SP).

O requerimento de encerramen-
to da discussão era, a princípio, o 
último obstáculo antes da votação 
do texto. Foi neste momento em 
que Lira, devido ao número de par-
lamentares aptos a votar na sessão, 
decidiu adiar a votação para a ter-
ça-feira, dia em que o quórum não 
costuma ser um problema.


