
Ano XXII  |  Edição 1095 Rio das Pedras-SP  |  15 de Julho de 2022  Distribuição Gratuita

Seu noticiário semanal
Verdadeiro

DESDE 1999

O
COMPROMISSO 

COM A VERDADE

(19) 3493-22873493.2287Rodovia 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!

- R$ 100 MIL -

Max Prestes consegue verba para compra 
de viatura junto à Valéria Bolsonaro

O vereador Max Prestes 
(União Brasil) confir-
mou a chegada de R$ 

100 mil aos cofres munici-
pais de Rio das Pedras, en-
caminhados pela deputada 
estadual Valéria Bolsonaro 
(PL). A indicação ocorreu em 
fevereiro de 2021, após solici-
tação feita pelo parlamentar 
rio-pedrense junto com o pre-
sidente do diretório municipal 
do extinto PSL, Marcelo Teles.

Está em processo de lici-
tação pela Prefeitura a com-
pra da viatura para atender 
à Guarda Civil Municipal 
(GCM), com a previsão de 
aquisição de um Chevrolet 

Spin 1.8, com o porta-malas 
adaptado para transporte de 
suspeitos em custódia, bem 
como todas as adaptações e 
identificações necessárias, 
tais como rádio transmissor, 
giroflex e sirene. Para tanto, o 
município irá complementar 
o valor com mais R$ 50 mil 
em recursos próprios.

“É preciso investir tam-
bém em segurança pública 
e equipar a nossa Guarda 
Municipal. Quanto mais 
veículos tivermos disponí-
veis, melhor a cobertura e 
possibilidade de atender as 
ocorrências”, ressaltou o ve-
reador Max Prestes.
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O Verdadeiro 

Câmara aprova PL de incentivo 
à captação de empresas

- DESENVOLVIMENTO -

Verbas que ajudam no 
progresso da cidade

- EDITORIAL -

Não é novidade para 
ninguém que Rio das Pe-
dras vive, há anos, uma 
grave crise financeira, 
afundada em parcelamen-
tos com fornecedores e 
pagamentos de precató-
rios. Para conseguir in-
vestir em melhorias sem 
comprometer o pagamen-
to de tais débitos, é pre-
ciso contar com o repasse 
de verbas e inclusão em 
programas dos governos 
do Estado e Federal.

Contar com o apoio de 
deputados federais e es-
taduais é imprescindível. 
Os mais próximos para 
conseguirem isso são os 
vereadores. Cada um a sua 
maneira, os contatos têm 
sido intensificados para 
viabilizar tais melhorias.

O deputado federal 
Guiga Peixoto é um bom 
exemplo disso. Eleito pela 
primeira vez, conheceu Rio 
das Pedras por intermédio 
da vereadora Vanessa Bo-
tam e, em apenas um ano e 
meio, já encaminhou mais 
de R$ 1 milhão em recur-
sos. No estado, a deputada 
Valéria Bolsonaro também 
encaminhou recursos im-
portantes. O deputado es-
tadual Alex de Madureira 
é outro parlamentar que se 
empenha em destinar re-
cursos para investimentos 
em Rio das Pedras.

Há quem diga que é bes-
teira ficar correndo atrás 
de deputados. Há quem 
diga que é burrice colocar 
dinheiro na mão do prefei-
to para governar a cidade. 
Mas, quem ama e se preo-
cupa com Rio das Pedras 
de verdade, faz isso e mui-
to mais. Quem está eleito 
e até que apenas luta por 
uma cidade melhor para 
todos, quer ver o municí-
pio sempre nos rumos do 
progresso.

Sozinho ninguém faz 
nada. Mas, se houver 
união, Rio das Pedras pode 
sonhar com dias melho-
res. Para isso, a população 
tem grande participação. 
O voto consciente em can-
didatos que de fato estão 
preocupados com a cidade 
é primordial.

Votar em candidatos 
“modinha”, que só estão 
em evidência por conta 
de suas redes sociais, por 
saber dancinhas do Tik 
Tok, no mínimo é um cri-
me contra a cidade. Esses 
candidatos, quando elei-
tos, de forma alguma irão 
destinar qualquer recurso 
para Rio das Pedras ou ci-
dades da região.

Por isso, você eleitor, 
analise com muito cuidado 
quem realmente se preocu-
pa em viabilizar melhorias 
para a sua cidade.

E
m sessão extraordinária, 
os vereadores aprovaram 
por unanimidade o Proje-

to de Lei que cria o Programa de 
Incentivos ao Desenvolvimento 
Econômico, visando o incre-
mento e desenvolvimento do 
empreendedorismo, o fomento 
à pesquisa cientifica e tecnoló-
gica, à criação e ampliação do 
mercado de trabalho e à otimi-
zação das Receitas.

De acordo com a redação 
aprovada, a Prefeitura pode-
rá conceder, por até 30 anos, 
redução não inferior a 2% do 
ISSQN (Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza) e IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Ur-
bano), bem como isenção das 
taxas de licença de Localização; 
de Licença de Funcionamento, 
inclusive para funcionamento 
em horário especial; de serviço 
pela expedição de Alvarás; e de-
correntes de aprovação de pro-
jetos para infatação da empresa.

Poderão pleitear sua inclusão 
nesse programa de incentivos 
novos empreendimentos econô-
micos que vierem a se instalar 
no Município, assim como os 
empreendimentos já em ativi-
dade que vierem a ampliar suas 
instalações. Não estão incluídas 
na Lei Complementar as em-
presas cujas vendas ou servi-
ços sejam exclusivos de venda 
diretamente no varejo.

Para obter os benefícios da 
lei, será preciso preencher al-
guns requisitos. As empresas 
deverão submeter à aprovação 
da Administração os planos de 
trabalho/investimento e/ou os 
projetos dos empreendimentos, 
das construções iniciais e/ou 

ampliações. A construção das 
instalações deverá ter início em 
até 12 meses após a aprova-
ção dos projetos e conclui-la 
no prazo máximo de 36 meses. 
A empresa também deverá ad-
mitir para trabalhar em suas 
atividades, preferencialmente, 
pessoas residentes em Rio das 
Pedras e, após o 18 meses de 
início das atividades, comprovar 
anualmente que as admissões 
realizadas sejam de, no mínimo, 
25% de trabalhadores residen-
tes na cidade.

Outras providências das em-
presas deverão ser tomadas, tais 
como faturar todos os produtos 
e serviços gerados na unidade 
de Rio das Pedras na cidade e 

licenciar sua frota de veículos 
no município.

A lei também prevê o incen-
tivo a instalação de Startups 
na cidade. “Rio das Pedras não 
tem a instalação de uma nova 
empresa em muito tempo. Era 
preciso modernizar a legislação 
atual para tornar a cidade mais 
atrativa para a busca de novas 
empresas e até mesmo na am-
pliação das que já estão instala-
das em nossa cidade. Com essa 
lei em mãos, iremos em busca 
de captar mais empresas e ge-
rar novos empregos para Rio 
das Pedras”, afirmou Marcelo 
Teles, secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Industria 
e Comércio.

MATEMÁTICA PORTUGUÊS

INGLÊS

Descubra
o Kumon.

(19) 99471-0013
Unidades Rio das Pedras

Rua Pref. João Batista de Aguiar, 447
Bairro São Cristóvão I
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Deputado Federal Guiga Peixoto 
destina mais R$ 106,9 mil para saúde

- PEDIDO DE VANESSA BOTAM -

Clube de Campo
de Rio das Pedras

Um lugar Um lugar 
ideal para ideal para 
curtir com curtir com 
a família e a família e 

amigosamigos
Ligue na secretaria do clube 

e saiba mais: (19) 3493.2343

E
ntrou nos cofres mu-
nicipais de Rio das 
Pedras, nesta semana, 

mais um repasse encaminha-
do pelo deputado federal Gui-
ga Peixoto (PSC) à pedido da 
vereadora Vanessa Botam. O 
valor da verba é de R$ 106,9 
mil que será utilizada para a 
realização de procedimen-
tos que visam zerar a fila de 
exames da Rede Municipal 
de Saúde.

“O deputado federal Guiga 
Peixoto fala com orgulho para 
todos que é rio-pedrense, uma 
vez que concedi o título de 
cidadão para ele no ano pas-
sado. Se antes o parlamentar 
já era empenhado em ajudar 
nossa cidade, hoje Guiga faz 
de tudo para encaminhar re-
cursos para Rio das Pedras. 
O foco principal tem sido a 
saúde, que merece toda nossa 
atenção. Em apenas 18 meses, 
Guiga já destinou mais de um 
milhão de reais em melho-
rias”, destacou a vereadora 
Vanessa Botam.

Somente para a área da 
saúde, este é o quinto repasse 

feito pelo deputado estadual. 
Ao todo já foram R$ 556,9 mil 
para custeio da Atenção Bá-
sica. “Tenho a honra de dizer 
que sou rio-pedrense graças 
ao título que a Vanessa Botam 
me concedeu. Logo no iní-
cio vi o destaque a vereadora 
teve em sua luta por melho-
rias para a cidade. Isso me 
chamou a atenção e fui até 
seu gabinete para conhece-la 
melhor. Vi que Rio das Pedras 
merece toda nossa atenção e 
carinho”, contou o deputado 
federal Guiga Peixoto.

Entre os encaminhamen-
tos para Rio das Pedras estão 
dois kits, ambos compostos 
por veículos e equipamentos 
de informática, para o Con-
selho Tutelar e Conselho do 
Idoso, que está em utilização 
pelo Centro de Convivência 
do Idoso.

Outro recurso já encami-
nhado é de R$ 250 mil que será 
utilizado para recapeamento 
e recuperação de ruas e ave-
nidas. “Sempre que surge um 
novo programa do Governo 
Federal ou há a possibilidade 

de destinar recursos, o depu-
tado Guiga Peixoto me pro-
cura perguntando se existe o 
interesse em receber. Quan-
do precisamos de melhorias 
específicas, levo as deman-
das para o deputado que faz 
todo o esforço para viabilizar. 
Prova disso são as demandas 
que ele levou ao Ministério 

da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, de onde 
veio os kits para o Conselho 
do Idoso e Conselho Tutelar”, 
completou Vanessa Botam.

“Rio das Pedras é uma cida-
de que está em meu coração 
e por onde eu passo sempre 
que posso. Já estive na Câ-
mara, Prefeitura, fui recebido 

na casa da Vanessa, conver-
sei com moradores em vários 
bairros como Luiz Massud 
Coury e Pombal. Sempre me 
senti acolhido e muito bem 
recebido por todos, o que me 
motiva ainda mais a buscar 
melhorias para a cidade que 
também considero como mi-
nha”, finalizou Guiga Peixoto.

Recursos destinados à Rio das Pedras
pelo Deputado Federal Guiga Peixoto

Custeio para a saúde R$ 100 mil

Kit para o Conselho Tutelar R$ 120 mil

Kit para o Conselho do Idoso R$ 110 mil

Custeio para a saúde R$ 100 mil

Custeio para a saúde R$ 200 mil

Custeio para a saúde R$ 50 mil

Custeio para a saúde R$ 106,9 mil

Recapeamento R$ 250 mil

Total R$ 1.036.900,00
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Zoio Presentes, celulares, assistência técnica,  
acessórios e materiais de informática.

99712.3634

12:05

Rua Prudente de Moraes, 298 - Centro - Rio das Pedras

Passeio de aniversário reúne 
mais de 300 ciclistas

- 128 ANOS -

O diretor de Esportes, Ro-
sildo Show, promoveu 
na manhã do dia 10 de 

julho o passeio ciclístico em co-
memoração ao aniversário de 
128 anos de Rio das Pedras. O 
percurso de quatro quilômetros 
teve partida do Posto Rio-pe-
drense (Di Galinha), no início 
da Rua Prudente de Moraes, e 
seguiu até a concha acústica da 
Praça Décio Orestes Limonge.

De acordo com a organização, 
participaram mais de 300 ciclis-
tas. Além de pedalar e promover 
a saúde e integração entre todos, 
ao final do passeio foram sortea-
dos mais de 150 prêmios arre-
cadados junto a comerciantes e 
empresários de Rio das Pedras. 
Os brindes foram sorteados e 
também entregas para ciclistas 
em destaque, como o mais velho 
– de 77 anos –, a mais nova – de 
3 anos –, ao ciclista aniversa-
riante que comemorou 66 anos 
pedalando, para a bicicleta mais 
antiga e para a mais enfeitada.

O passeio também contou 
com corte de cabelo gratuito 
por profissionais voluntários, 
distribuição de pipoca e algo-
dão doce. “Agradeço a todos 
os patrocinadores e apoiadores 
do passeio por possibilitar essa 

bonita festa. Agradeço em espe-
cial ao prefeito Marcos Buzetto 
por confiar em meu trabalho e 
permitir a realização do evento”, 
disse Rosildo Show, diretor de 
Esportes de Rio das Pedras.

Contribuíram para o passeio 
ciclístico: Parada Obrigatória, 
Academia Bem Fit, Posto Degas-
pari, Drogarias Poupaqui, Ponto 
X Variedades, Chinna Presen-
tes, SOS Tecnologia, Bala Bikes, 
LSA Bicicletaria, Supermercado 
Dia, RS Tintas, Sam Gás, Moinho 
Bom Retiro, Evolusom, Poli Tin-
tas, Planeta Automóveis, Arcor, 

Painco, Sicoob Cocre, Ótica Ma-
triz, Lojas Vale a Pena, LA Sollar, 
Radical, Irmão Joel Gás, XPloud, 
Lojão da Prudente, Magalu, Beto 
Locação, Auto Elétrica Bom Je-
sus, Despachante Matriz, Acade-
mia Aquarius, Copel, Show de 
Bola, Marquinho, Geiza Modas, 
Cell RdP, Black Sports, Frontal,, 
Solpack, Polícia Militar, Sparta, 
Telécio, Hiper Bike, RioVox, Rio 
Gesso, Spasso, Casa do Fazen-
deiro, Querido Calçados, Posto 
Riopedrense, Avenida Veículos, 
Poli Photos Studio e Armazém 
São Benedito.
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NA DEFESA DO PROFISSIONAL, 
PELA SEGURANÇA DA SOCIEDADE.

Acesse creasp.org.br/fiscalização e saiba mais.
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email: 
francisco_martim@hotmail.com

Avaliação de 
imóveis nas 

áreas urbana 
e rural

19 99218.8629

Áries 21/3 a 20/4 
As emoções são misturadas 
e embaralhadas nesta parte 

do caminho, e isso teria de ser moti-
vo para você desacelerar, porque não 
haverá como se livrar dessa condição 
atropelando o mundo e as pessoas. 
Claro que não.

Touro 21/4 a 20/5
Pensar, pensar e pensar não 
significa que você chegará a 

alguma conclusão plausível, porque nem 
sempre a mente leva você a algum lugar de 
esclarecimento, até pelo contrário. Resolva 
conhecer e adapte seus pensamentos.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Pegue o que considerar seu, 
mas não se esqueça de que 

você existe num mundo pautado pela 
competição. Na prática, isso significa que 
outras pessoas podem disputar com você 
o território, mesmo não o merecendo.

Câncer 21/6 a 22/7
Adversários, aliados e indife-
rentes, não há mais do que 

essas categorias para você classificar 
as pessoas com que se relaciona atual-
mente. A classificação é necessária, para 
organizar melhor as estratégias.

Leão 23/7 a 22/8
Esta parte do caminho é bas-
tante trabalhosa para dar resul-

tados concretos, porém, ainda assim vale a 
pena insistir e, ao mesmo tempo, combater 
o cansaço que isso provocar. Do suor e das 
lágrimas, algo bom acontecerá.

Virgem 23/8 a 22/9
Sua determinação é sagra-
da, mas também é sagrada 

a determinação das outras pessoas, 
mesmo que contradizendo a sua. 
Portanto, o conflito é inevitável, e em 
torno desse girará a perspectiva de 
acordo ou de confronto.

Libra 23/09 a 22/10 
Impossível garantir qualquer 
coisa que o valha por tempo 

indeterminado, todas as certezas da atua-
lidade são temporárias. Porém, é necessá-
rio se agarrar a alguma, porque de outra 
maneira tudo seria insuportável.

Escorpião 23/10 a 21/11
O processo de esclarecimento 
pelo raciocínio é muito árduo, 

porém, sem esse você não desenvolveria 
discernimento suficiente para separar a 
fantasia da realidade. Continue pensando 
e negociando com sua alma.

Sagitário 22/11 a 21/12
Agora é o momento certo 
para você pôr as mãos em 

tudo que considera ser seu por me-
recimento, ou mesmo porque você 
deseja, ciente de que tomar posse 
não seria algo automático, mas fru-
to de estratégia elaborada.

Capricórnio 22/12 a 21/1
O tempo, por si só, não ama-
durece nossa humanidade, que 

só pode evoluir quando faz bom uso das 
experiências que, aí sim, ao longo do tem-
po vão acontecendo. Fazer bom uso não é 
questão de tempo, mas de vontade.

Aquário 22/1 a 19/2
Apesar do senso de urgência, 
melhor será você se conter e 

deixar as coisas amadurecerem por si sós. 
Isso dará tempo para você também se 
esclarecer melhor e, talvez, perceber que 
seria inútil qualquer intervenção.

Peixes 20/2 a 20/3
Há coisas que são inevitá-
veis, mas há uma longa lista 

dessas que é fruto de escolhas feitas 
na intimidade de sua alma. Procure 
se focar nessa segunda categoria e, 
como resultado, você terá mais domí-
nio sobre tudo.

HORÓSCOPO
- GASTRONOMIA  -

Sopa Creme de PalmitosSopa Creme de Palmitos

99881.1082

Ingredientes:
1 vidro de palmito, 1 caixinha de cre-
me de leite (200 g), 150 g de mussa-
rela, 1 l de água, 2 tabletes de caldo 
de galinha, 1/2 cebola ralada,1 cabe-
ça de alho espremido, 2 colheres de 
sopa de manteiga, 1 xícara de leite, 
2 colheres de amido de milho, Salsa, 
cebolinha, pimenta do reino a gosto, 
1 pão italiano redondo, Sal, queijo ra-
lado ou parmesão para gratinar.

Preparo: 
Pegue o pão italiano e corte uma 
tampa pequena na parte superior. 
Retire com muito carinho o miolo e 
reserve, passe pouca manteiga por 
dentro e leve ao forno alto por 5 mi-
nutos. Faça cróton colocando o miolo 
em uma panela grande e adicione 
uma pouco azeite uma pitada de sal, 
salsa e orégano a gosto deixe dourar.
Faça um caldo de galinha com a 
água e os tabletes de caldo. Em outra 
panela coloque a manteiga a cebola 
e o alho deixe dourar. Misture com o 
caldo de galinha, coloque o palmito, 
salsa, cebolinha e a pimenta do rei-
no. Aqueça o leite e dissolva bem o 
amido de milho não pare de mexer, 
adicione o queijo e deixe-o derreter 
por completo. Abaixe o fogo e colo-
que o creme de leite misture bem e 
apague o fogo e acerte o sal.
Coloque a sopa creme no pão italia-
no e salpique com queijo ralado. Leve 
ao forno para gratinar.

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
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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

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 Bom Jesus com 1 quarto, sala, cozinha, wc, lavanderia coberta - R$ 700,00 

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

Dia 16.07.2022 • Das 10h às 13h

Escola Profª Maria Aparecida Aguiar Degaspari

Escola do Bairro Sem Terra

Tradicional Feira da

VerdadeiroO Anuncie 99825.0105
overdadeiro.com.brSiga
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Governo prorroga prazos para 
atualização de dados no Cadastro Único

- ATÉ 14 DE OUTUBRO –

O Ministério da Cidada-
nia prorrogou os pra-
zos para a atualização 

de dados das famílias inscritas 
no cadastro único, beneficiárias 
do Auxílio Brasil. É o que consta 
da Instrução Normativa nº 17, 
publicada no Diário Oficial da 
União nesta quinta-feira (14).

Devido aos impactos da pan-
demia, o ministério escalonou o 
processo de revisão cadastral. 
Com isso, apenas as famílias com 
cadastros atualizados pela última 
vez em 2016 ou 2017 foram con-
vocadas para atualizar os dados 
no Cadastro Único. Famílias que 
atualizaram dados pela última 
vez em 2018 ou 2019 serão con-
vocadas nos próximos anos.

A resolução publicada prevê 
que os beneficiários do Auxílio 
Brasil que estão em revisão ca-
dastral terão até 14 de outubro 
para atualizar as informações. 
“O prazo venceria originalmente 
nesta sexta-feira (15). Já as famí-
lias em averiguação cadastral, 
cujo prazo para atualizar infor-
mações terminou em 10 de junho, 
ganharam prazo extra até 12 de 
agosto”, informou o ministério.

De acordo com a pasta, os 
processos estão em andamento 
desde fevereiro e englobam 8 
milhões de famílias.

A revisão cadastral consiste 
na solicitação à família para atua-
lizar os registros do Cadastro 
Único, “caso esteja há mais de 
dois anos sem nenhuma altera-
ção ou apresente dados novos na 
renda, situação de trabalho, en-
dereço ou composição familiar”.

Já a averiguação cadastral ve-
rifica as informações do CadÚni-
co, tendo por base informações 
contidas em outros registros 
administrativos federais. “Se fo-
rem identificadas inconsistências 
após o cruzamento de dados, 
a família deve comprovar que 
cumpre os critérios de elegibili-
dade ao Auxílio Brasil”, explica 
o ministério.

Famílias inscritas no Cadastro 
Único devem atualizar os dados 

a cada dois anos ou no caso de 
haver alguma alteração. Aque-
les que forem convocados para 
averiguação e revisão de dados 
devem comparecer a um Cen-
tro de Referência de Assistência 
Social (Cras) ou a um posto de 
atendimento do Cadastro Único 
do município.

“A atualização cadastral é fun-
damental para assegurar a quali-
dade dos dados e garantir que as 
informações registradas na base 
do Cadastro Único estejam sem-
pre de acordo com a realidade 
das famílias. Programas sociais 
como o Auxílio Brasil, o Bene-
fício de Prestação Continuada 
(BPC), a Tarifa Social de Energia 
Elétrica (TSEE) e a ID Jovem 
exigem que o cadastro esteja 
atualizado para que as famílias 

possam receber os benefícios”, 
informou, em nota, o Ministério 
da Cidadania.   

Por meio do aplicativo do 
Cadastro Único, é possível às 
famílias cadastradas conferir 
se os dados estão atualizados. 
Também possibilita saber se as 
famílias estão sob averiguação 
ou revisão cadastral. A ferramen-
ta informa, também, o que deve 
ser feito para a regularização dos 
registros.

“A falta de atualização dos 
dados do Cadastro Único pode 
levar à suspensão do benefício 
e posterior cancelamento. Se 
os registros não forem regula-
rizados, as famílias podem ser 
excluídas do Cadastro Único a 
partir de julho de 2023”, alerta 
o ministério.


