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- 2 MIL EMPREGOS -

Tectextil inicia obras de nova 
fábrica em Rio das Pedras

A empresa Tectextil 
Embalagens Indus-
triais oficializou o 

início das obras de sua nova 
fábrica em evento realizado 
na última sexta-feira (22). A 
cerimônia foi realizada na 
área onde será construída 
a indústria, que irá concen-
trar a produção desenvol-
vida hoje nas três unidades 
instaladas em Piracicaba.

Entre as autoridades 
presentes, estiveram os 
prefeitos de Rio das Pe-
dras e de Piracicaba e al-
guns de seus secretários. 
Vereadores rio-pedrenses 

também marcaram presen-
ça, assim como parte dos 
colaboradores e diretoria 
da empresa.

O espaço total é de 270 
mil metros quadrados, 
sendo 55 mil metros qua-
drados de área construída. 
O trabalho de limpeza e 
terraplenagem já havia 
sido realizada. A fábrica 
ficará às margens Rodovia 
SPA 155/308 - conhecida 
como Estrada do Ceasa 
-, próximo a Avenida Ca-
rolina Mendes Thame, na 
entrada do bairro Recanto 
Universitário.
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O Verdadeiro 

Câmara retoma sessões 
ordinárias na próxima segunda

- 1º DE AGOSTO -

O caminho para o 
desenvolvimento

- EDITORIAL -

Em toda receita de bolo, 
muitos tentaram várias for-
mas de chegar ao resultado 
ideal. Os erros não foram 
poucos, mas alguém, em al-
gum lugar, chegou ao mais 
próximo do ideal. Cada um 
dá seu toque especial, deixa 
mais ao seu gosto, mas a base 
é quase sempre a mesma.

Por incrível que pareça, a 
administração de uma cidade 
é semelhante. Os erros são 
muitos. Mas, em algum lugar, 
a fórmula adotada deu certo 
e o desenvolvimento chegou. 
Porém, para colocar qualquer 
método em prática, é preciso 
ter muito estudo e humildade 
em buscar o que outros já fize-
ram e deu resultado positivo.

Bons exemplos é o que 
não falta. Várias cidades 
paulistas, como São José dos 
Campos, atingiram níveis de 
excelência invejáveis. Não 
muito longe, em São Pedro, 
uma cidade falida chegou a 
dias melhores com trabalho 
sério e dedicado.

Em síntese, tudo envolve 
algo primordial: educação. 
Na semana passada, O Ver-
dadeiro divulgou que Rio 
das Pedras tem um dos pio-
res resultados no Índice de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel dos Municípios Brasilei-
ros (IDSC-BR). A educação 
está em vermelho, em sinal 
de alerta.

A educação, não apenas 

para formar bons e cons-
cientes cidadãos, é funda-
mental para capacitar o 
jovem a, no futuro, buscar 
seu próprio sustento sem 
depender da administração 
pública. Sem sobrecarregar 
o sistema. É dar condições 
de uma vida digna.

Com mão de obra qualifi-
cada, a cidade se torna mais 
atrativa para a chegada de 
novas empresas. Com mais 
e melhores empregos, au-
menta o poder aquisitivo da 
população. O consumo tam-
bém no comércio aumenta, 
o que gera mais empregos e 
a roda do progresso começa 
a girar.

No final dessa esteira, a 
municipalidade arrecada 
com impostos gerados pela 
produção e consumo. Com 
mais recursos em caixa, é 
possível investir em melho-
rias na cidade, melhorando 
– entre outros – mais uma vez 
a educação e profissionaliza-
ção. Saúde, infraestrutura e 
outros setores pegam carona 
no progresso e a cidade só 
tem a ganhar.

Que a chegada da Tectextil 
seja o primeiro passo para 
a geração de muitos outros 
empregos. Mas, que o Poder 
Público não se esqueça de fa-
zer a roda do desenvolvimen-
to girar. Os exemplos estão 
todos aí, prontos para serem 
copiados e aprimorados.

A
pós um mês de recesso, 
os vereadores retomam 
as sessões ordinárias na 

próxima segunda-feira (1º). Os par-
lamentares rio-pedrenses voltarão 
a apresentar indicações, requeri-
mentos e fazer uso da tribuna livre 
para falar sobre questões relacio-
nadas com o cotidiano da cidade.

Contudo, o mês de julho tam-
bém foi de trabalho dos verea-
dores. A Câmara realizou três 
sessões extraordinárias para vota-
ção de pautas importantes. Entre 
elas, o Programa de Incentivo ao 
Desenvolvimento Econômico e 
Fomento ao Emprego. Os obje-
tivos da Lei são o incremento e 
desenvolvimento do empreen-
dedorismo, o fomento à pesquisa 
cientifica e tecnológica, à criação 
e ampliação do mercado de tra-
balho e à otimização das Receitas.

Entre os benefícios para as 
empresas estão a redução do IS-
SQN (Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza), isenção do 
IPTU (Imposto Predial e Territorial 
Urbano), 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 decorren-
tes de aprovação de projetos para 
implantação da empresa.

Também houve aprovação una-
nime de aberturas de crédito para 
recepção de verbas encaminhadas 
por deputados, sem sua maioria 
a pedido dos próprios vereado-
res que trabalharam para captar 
tais recursos. No total são R$ 2,4 

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!

milhões para serem utilizado pela 
Saúde:
- R$ 50 mil encaminhada pelo De-
putado Federal Guiga Peixoto;
- R$ 85 mil enviada pelo Deputado 
Estadual Rafa Zimbaldi;
- R$ 100 mil;
- R$ 100 mil;
- R$ 100 mil destinada pelo Depu-
tado Federal Paulinho da Força;
- R$ 106,9 mil do Deputado Guiga 
Peixoto;
- R$ 150 mil;

- R$ 100 mil encaminhada pelo 
Deputado Federal Vicentinho;
- R$ 198,5 mil enviada pelo De-
putado Federal Vanderlei Macris;
- R$ 250 mil destinada pelo Depu-
tado Estadual Alexandre Pereira;
- R$ 500 mil do Deputado Fede-
ral Coronel Tadeu;
- R$ 500 mil por emenda do De-
putado Estadual Murilo Felix;
- R$ 180 mil enviada pelo De-
putado Federal Cezinha de 
Madureira.
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Evento marca início de obras para 
fábrica da Tectextil em Rio das Pedras

- 2 MIL EMPREGOS -

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

A 
empresa Tectextil Em-
balagens Industriais 
oficializou o início das 

obras de sua nova fábrica em 
evento realizado na última 
sexta-feira (22). A cerimônia 
foi realizada na área onde será 
construída a indústria, que irá 
concentrar a produção desen-
volvida hoje nas três unidades 
instaladas em Piracicaba.

Entre as autoridades presen-
tes, estiveram os prefeitos de 
Rio das Pedras e de Piracicaba 
e alguns de seus secretários. 
Vereadores rio-pedrenses tam-
bém marcaram presença, assim 
como parte dos colaboradores 
e diretoria da empresa.

O espaço total é de 270 mil 
metros quadrados, sendo 55 mil 
metros quadrados de área cons-
truída. O trabalho de limpeza e 
terraplenagem já havia sido rea-
lizada. A fábrica ficará às mar-
gens Rodovia SPA 155/308 - co-
nhecida como Estrada do Ceasa 
-, próximo a Avenida Carolina 
Mendes Thame, na entrada do 
bairro Recanto Universitário.

De acordo com informações 
preliminares, o investimento na 

Os meios de comunicação têm muita força junto aos consumi-
dores brasileiros. Diante disso, investir em estratégias de marke-

ting nas mídias tradicionais, como anúncios de jornal, é impres-

cindível para levar a marca ao conhecimento do grande público. 

Os anúncios em jornais continuam interessantes porque po-

dem ser adaptados ao mundo virtual em que vivemos. Para cons-

truir um plano de marketing completo e efetivo, é altamente reco-

mendado integrar as propostas offline e online. Desse modo, 

é possível conectar-se com os hábitos e a linguagem dos seus 

clientes, cobrindo todos os pontos de contato.

Os anúncios de jornal são ferramentas muito úteis, pois aten-

dem às necessidades dos clientes cinestésicos, ou seja, aqueles 
que gostam de manusear o material de leitura, além de se 

beneficiarem da credibilidade do veículo de comunicação. 

Seu noticiário semanal
VerdadeiroO

Anuncie

99825.0105

nova estrutura será de milhões 
de reais. A conclusão da pri-
meira etapa de implementação 
da empresa 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.

“A população de Rio das Pe-
dras agradece pelo investimento 
na cidade. A empresa é visio-
nária, que acreditou e viu a es-
trutura que podemos oferecer”, 
destacou o vice-prefeito Tutinho.

A Tectextil é uma empresa 
do ramo de embalagens in-
dustriais, com mais de 30 anos 
no mercado e líder nacional 
no seguimento. Pensando na 
transferência de suas linhas de 
produção para Rio das Pedras, 
a empresa já conta com cerca de 
250 funcionários rio-pedrenses, 
selecionados recentemente.

Por ser um ramo específico, 
com poucas indústrias na área, 
a empresa não costuma exigir 
qualificação profissional especí-
fica, uma vez que capacita seus 
colaboradores de acordo com 
suas necessidades.

“A geração de empregos 
é fundamental para o desen-
volvimento de nossa cidade. 
Tornar a cidade atrativa para 
a captação de novas indústrias 
ou ampliação das que já estão 

em Rio das Pedras é o que fará 
nossa economia girar, fazer a 
população ter maior poder aqui-
sitivo”, enalteceu a vereadora 
Vanessa Botam.

Entre os atrativos oferecidos 

pelo município para seduzir a 
indústria a se instalar em Rio 
das Pedras está a cobrança do 
Imposto Sobre Serviços (ISS) 
que é de 2,5%, enquanto que 
é cobrado 4% em Piracicaba.
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O futuro do XV
- LUIZ TARANTINI -

O
lá alvinegros apostó-
licos romanos, sejam 
muito bem vindos ao 

nosso espaço semanal, livre de 
amarras, democrático e sem 
nenhum tipo de restrições, sua 
opinião é sempre bem vinda e 
a sua participação aqui na A 
Tribuna, na Rádio Difusora, 
nas redes sociais e na TV Ativa 
sempre será a nossa priorida-
de. Muito Obrigado!

O XV está eliminado do 
campeonato paulista na ca-
tegoria sub 20 após a derro-
ta em Osasco para o Audax 
nesta última quarta feira (27) 
pelo placar elástico de 5x0, 
suas chances de avançar na 
competição agora não exis-
tem mais e o Nhô-Quim só 
cumprirá a tabela da competi-
ção, o alvinegro fica na quarta 
colocação do grupo com um 
ponto conquistado no em-
pate frente a Ponte Preta na 
primeira rodada desta segun-
da fase. Ótima oportunidade 
para dar tempo de jogo para 
mais garotos e testar mais 

opções táticas.
Não se pode cobrar nada 

nem de Denis Augusto e sua 
comissão, assim como dos ga-
rotos, para quem acompanha 
o dia a dia do alvinegro sabe 
que vários garotos que esta-
vam na condição de titular e 
disputaram a primeira fase 
da competição, subiram para 
o profissional a pedido de 
Cléber Gaúcho e desfalcaram 
o sub 20 nesta segunda fase. 

Dos atletas que disputaram 
a primeira fase, a maioria hoje 
está sendo usado pelo técni-
co Cléber Gaúcho, entre eles 
João Pedro, Enzo, Luis Ace-
vedo, Mika, Diego Lanzarini, 
Anthony e Serginho, que fo-
ram relacionados para o últi-
mo jogo, diante do Desportivo 
Brasil, só nesta lista é quase 
meio time titular, a queda de 
produção seria inevitável.

Mas com tudo, mesmo com 
a derrota e a desclassificação, 
neste momento em minha opi-
nião o torcedor deve sentir 
orgulho do que está aconte-
cendo, o sub 20 fez seu papel 
principal que é preparar e co-
locar os garotos em condições 
de vestir a zebrada como pro-
fissional e nesse quesito quem 
pode reclamar? Basta olhar 
para o time e Cléber Gaúcho 
e a resposta está ali com todos 
os garotos oriundos da base se 

destacando, marcando gols e 
jogando com muita proprieda-
de e comprometimento apesar 
da inexperiência.

O torcedor precisa enten-
der que somente o tempo 
diminui erros individuais, 
aumenta a confiança e apri-
mora a parte tática e técnica 
desses garotos. O feito na der-
rota para o Desportivo Brasil 
no Barão, quando com muita 
garra chegaram a virar o pla-
car, já mostrou a qualidade de 
cada um, os erros acontece-
ram, mas vou só lembrar que 
onde eles estão acontecendo 
é setor formado por atletas 
já mais rodados que é o caso 
dos dois zagueiros e do go-
leiro todos na faixa dos vinte 
e cinco anos.

Agora com a notícia da volta 
do sub 17, o futuro do XV volta 
a ser mais claro e esperançoso, 
principalmente pelos nomes 
escolhidos para ali desenvol-
verem esse trabalho. Leandro 
Silva o “Leandrinho” como 
treinador, Sinei Luan Lopes 
preparador físico e Juninho 
como preparador de goleiros, 
já nos deixa muito confiantes 
nessa nova realidade. Arnal-
do Bortoleto como diretor de 
futebol em poucos meses de 
trabalho já avançou muitos 
mais do que tudo que acon-
teceu nos últimos oito anos.

O trabalho agora em con-
junto de Denis Augusto e 
Leandrinho vai proporcionar 
uma qualidade muito maior 
em fundamentos, preparação 
física, posicionamento tático 
e a apuração técnica do atleta 
quando ele for graduado para 
o time profissional, ai sim co-

99712.3634
Rua Prudente de Moraes, 298 - Centro - Rio das Pedras

O presente do seu Pai, seu Herói, 
está aqui na Zoio Presentes

São muitas opções, não 
deixe de conferir!

meçaremos a chamar de “base” 
o trabalho nas categorias de 
formação. Para ficar ainda me-
lhor, um passarinho me contou 
que o Sub 15 já está no forno...

Força NHÔ-QUIM, as pes-
soas passam, e sempre vão 
passar, mas você velho senhor 
“É IMORTAL”.

QUER RECEBER O JORNAL PELO WHATSAPP?

 ENVIE ”QUERO O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO

99825.0105
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NA DEFESA DO PROFISSIONAL, 
PELA SEGURANÇA DA SOCIEDADE.

Acesse creasp.org.br/fiscalização e saiba mais.



Variedades

Câncer 21/6 a 22/7
Seu senso crítico deverá ser 
invocado para avaliar se sua 

capacidade imaginativa estará sendo usa-
da como forma criativa de olhar o mundo 
ou como fuga da realidade. Mantenha os 
pés no chão e equilibre-se.

RIO DAS PEDRAS, 29 DE JULHO DE 202206 O Verdadeiro | Edição 1097

HORÓSCOPO
- GASTRONOMIA  -

Croquete de carne moída

99881.1082

Ingredientes
- Massa
• 3 colheres (sopa) de margarina
• 1 cebola média ralada
• 2 e 1/2 xícaras (chá) de leite (500 ml)
• 1 cubinho de caldo de carne esfare-
lado
• 3 xícaras (chá) rasas de farinha de tri-
go (cerca de 300 g)
• 100 g de batata cozida e amassada

- Carne
• 500 g de carne moída
• 1 colher (sopa) de óleo
• Sal e cheiro-verde picadinho
• Para empanar e fritar
• 3/4 de xícara (chá) de leite (150 ml)
• 1 xícara (chá) de farinha de rosca
• Óleo

Modo de preparo
Massa
Aqueça a margarina e refogue a cebo-
la em fogo baixo até ficar transparente 
(não deixe dourar).
Junte o leite e o caldo de carne e mante-
nha em fogo médio até ferver.
Adicione a farinha de uma só vez e, 
mexendo vigorosamente, cozinhe até se 
soltar do fundo da panela.
Transfira para uma superfície enfarinha-
da, espere amornar e sove um pouco.
Acrescente a batata amassada e misture 
até homogeneizar.
Misture a carne aos poucos, sovando 
para ficar bem incorporada.
Modele croquetes com cerca de 5 cm de 
comprimento e 2 cm de diâmetro.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

150 mil

Áries 21/3 a 20/4 
Você perceberá que ainda 
precisará unir forças an-

tes de agir, mas seu ânimo crescerá 
e a coragem também. Confie na sua 
intuição e valorize sua energia. Para 
as portas se abrirem, só dependerá 
de você.

Touro 21/4 a 20/5
Mesmo que você precise 
sustentar uma postura firme 

agora, lembre-se que apresentar seu lado 
sensível e vulnerável também é sinônimo 
de força e potência. Compartilhe sua 
grandeza por inteiro. Revele-se.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Para que você alcance os ob-
jetivos traçados recentemente 

será preciso envolver-se afetivamente 
com seus planos e confiar nos recursos 
que possui. Não duvide de sua capaci-
dade de realização. Vá à luta.

Leão 23/7 a 22/8
Suas emoções conduzirão o 
tom de suas conversas e ar-
gumentações, por isso, procu-

re prestar atenção e manter a calma para 
encontrar as melhores palavras para se 
expressar. Estabeleça trocas harmônicas.

Libra 23/09 a 22/10 
Sua mente estará fértil pro-
duzindo ideias promissoras 

e, para que elas sejam bem aproveita-
das, será preciso que você selecione-as 
de acordo com os seus sentimentos e 
não com a razão. Fique atento.

Escorpião 23/10 a 21/11
Seus resultados profissionais 
serão beneficiados à medida 
que você reconhecer e legiti-

mar seus talentos. Transforme antigos pa-
drões de pensamentos limitantes. Acredite 
em você e invista na autoconfiança.

Sagitário 22/11 a 21/12
Você tem objetivos ousados 
agora e precisará se basear 

nas reais condições de realização e 
na sua disposição emocional para se 
dedicar aos seus planos. Avalie e sele-
cione o que deseja fazer no momento.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Ao se sentir pressionado ou 
frustrado, o ideal será desa-
pegar-se das batalhas des-

necessárias. Deixe de lado o desejo de 
controle e veja os insights que surgirão. 
Espere a tensão diminuir antes de agir.

Aquário 22/1 a 19/2
Seu corpo pedirá cuidados 
especiais e você se beneficia-

rá de uma boa noite de sono e alimenta-
ção generosa. Nutra-se daquilo que lhe 
trará aconchego e familiaridade. Permi-
ta-se um tempo de qualidade.

Peixes 20/2 a 20/3
A intensidade de suas 
emoções despertarão sen-

timentos adormecidos e sua criativi-
dade emergirá com força. Esteja aten-
to e aberto para receber as ideias que 
emergirão para em breve colocá-las 
em prática.

Virgem 23/8 a 22/9
Sua pressa de realização 
será atravessada por apa-

rentes obstruções e atrasos. Preste 
atenção, pois estes poderão ser even-
tos que lhe farão pensar com mais 
calma. Reflita minuciosamente antes 
de seguir.

Empane: 
mergulhe os croquetes no leite usando 
uma peneira, escorra e, em seguida, 
passe na farinha de rosca.
Frite, poucos por vez, em óleo quente 
abundante até dourarem e coloque 

para escorrer sobre papel absorvente.
- Carne
Refogue a carne no óleo até ficar seca 
e soltinha.
Tempere com sal e cheiro-verde a gosto 
e espere amornar.

CERAMFIX CERAMFIX 
REVESTLISO REVESTLISO 

CAMADA FINA CAMADA FINA 
BRANCA 20 KILOSBRANCA 20 KILOS

R$R$ 50 50,00,00

CERAMFIX CERAMFIX 
REVESTLISO MASSA REVESTLISO MASSA 

NIVELADORA NIVELADORA 
CINZA 20 KILOSCINZA 20 KILOS

R$R$ 36 36,00,00
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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.

Vendo terreno de 150m²  em Mombuca, no lotea-
mento Solar do Campo por 63 mil. 99708-3768.

Limpo terreno e faço poda. 3493-6589, com 
Tonhão

Aparelho de som. R$ 100. 3493-6589, com Tonhão

Aluga-se quarto para solteiros. (19) 99890-4767

Anuncie

99825.0105
Siga

VerdadeiroO

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$ 650,00 

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.

Venda de Apartamento no 10º andar, na Praia Grande com 2 quartos (1 suíte), sala 
dois ambientes, cozinha americana, varanda gourmet, de frente para o mar. 

Prédio com academia, salão de jogos, piscina.

ASSOPAR - Associação Protetora dos Animais de Rio das Pedras

Prezados Senhores (as) Associados (as)
 A Presidente da Assopar-Associação Protetora dos Animais de Rio das Pedras, CNPJ 
10.752.528/0001-70, no uso de suas atribuições, convoca todos os associados para Assem-
bléia Geral a realizar-se no próximo dia 05 de agosto de 2022, na Rua Nove de Julho, nr. 667 
, Bairro Bom Jesus, na cidade de Rio das Pedras-SP, iniciando-se os trabalhos ás 19:00 horas, 
em primeira convocação e, ou na falta de quórum necessário ás 19:30 horas em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte proposta:
1-  Eleição de nova diretoria; 
2-  Discutir e analisar atividades e medidas necessárias ao andamento da associação;
3- Substituição e admissão de novos membros; 
4-  Prestação de contas.

Rio das Pedras-SP, 28 de Julho de 2022 
Evanilde Margarete Folha Padoveze

Presidente da Assopar

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL 
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Festa do padroeiro tem missas e 
4 shows na Praça da Igreja Matriz

- SENHOR BOM JESUS -

- DIA 5 -

Cidades

O 
dia do Senhor Bom Je-
sus, padroeiro de Rio 
das Pedras, é celebrado 

em 6 de agosto. Para marcar a 
data, a Paróquia do Senhor Bom 
Jesus estabeleceu uma progra-
mação religiosa, com atividades 
sempre a partir das 19h30, na 
Igreja Matriz.

A primeira noite, realizada 
na quinta-feira (28), contou com 
a missa celebrada pelo Padre 
Fábio Donizetti, de Piracicaba. 
Na sexta-feira (29), a celebração 
será com o Padre Renato An-
dreatto, de Rio Claro. O Padre 
Mateus Kerches, de São Paulo, 
conduzirá a missa do sábado 
(30). Já no domingo (31), além 
da missa celebrada pelo Padre 
Rafael Galvão, de São Paulo, 
haverá a bênção dos carros das 

8 às 12 horas, na Avenida Elias 
Cândido Ayres.

No dia primeiro de agosto, 
a missa será com o Padre Ju-
cimar Bitencourt, de Capivari. 
Na sexta noite, dia 2, a celebra-
ção será com o Padre André 
Brandão, de Capivari. No dia 3, 
quarta-feira, o Padre Celso Ri-
beiro, de Piracicaba, conduzirá 
a missa. Já na quinta-feira (4), a 
missa será celebrada pelo Pa-
dre Carone, de Rio das Pedras. 
Por fim, na noite do dia 5, Padre 
Vicente Batista, de Rafard, irá 
celebrar a missa.

No dia do padroeiro, 6 de 
agosto, a bênção do bolo será 
às 8 horas, na Barraca do Padre. 
Já às 10 horas o Padre Antônio 
Brado conduzirá a bênção às 
crianças. Às 17h30 terá início 

a procissão, seguida da missa 
para a consagração da cidade.

Além da programação reli-
giosa, a festa contará com sho-
ws na Praça da Igreja Matriz. 
No dia 5 de agosto (quinta-fei-
ra), às 20h30, a apresentação 
será com o Samba d’Aninha. 
No dia seguinte, às 11 horas, 
será o show de Patati e Patatá 
cover. Às 13 horas, subirá ao 
palco a cantora Kaline Volpato. 
No início da noite, a partir das 
19h30, Thiago Brado irá cantar 
grandes sucessos.

No dia 7 de agosto, às 9h30, 
haverá a missa sertaneja segui-
da do show com a dupla Clau-
demir & Moises, ás 12 horas. 
A partir das 14 horas, a dupla 
sertaneja Henrique & Fernanda 
irá animar o evento.

A sede do 2º Pelotão de Po-
lícia Militar de Rio das Pedras 
passou por completa revitali-
zação, que incluiu a reforma de 
sistemas hidráulicos e elétricos, 
troca de piso, nova pintura en-
tre outras melhorias no prédio. 
Todas as dependências recebe-
ram melhorias, passando pela 
reestruturação dos alojamentos, 
banheiros, sala de preleção, re-
feitório, atendimento ao público 
e sala do comandante.

A área externa também foi 
toda revitalizada, com pintura, 
instalação de academia, novo 
pátio de veículos, área de convi-
vência e placas de identificação. 
Foi instalada uma estátua do 
Brigadeiro Tobias de Aguiar, 
patrono da corporação e que 
dá nome ao 1º Batalhão da Po-
lícia de Choque de São Paulo, 
a ROTA (Rondas Ostensivas 
Tobias de Aguiar). Já na frente 

Sede da Polícia Militar de 
Rio das Pedras é revitalizada

da sede, a estátua do Soldado 
Anônimo representa os valores 
que o Policial Militar carrega. A 
proposta é de criar um local de 
visitação e levar a população, em 
especial o público jovem, para 
mais próximo da Polícia Militar.

A solenidade que marca a 
entrega da revitalização aconte-

cerá na próxima sexta-feira (5), 
às 10 horas, na Rua São Vicente 
de Paulo, número 35 (entre a 
sede da Polícia Militar e o Hos-
pital São Vicente de Paulo). O 
evento é aberto ao público e 
contará com a presença de au-
toridades municipais, regionais 
e da corporação.


