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- MUNDO AZUL -

Vanessa Botam promove palestras sobre 
comunicação e direitos dos autistas

N
o dia 2 de abril é 
marcado como o Dia 
Mundial de Cons-

cientização do Autismo. 
Para celebrar a data, a ve-
readora Vanessa Botam pro-
moveu palestras para tratar 
do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). Realizado na 
noite de quarta-feira (6), a fo-
noaudióloga Michelly Silvei-
ra Basso falou a respeito da 
comunicação com a criança 
autista. Já a advogada Miriam 
Ferreira explicou sobre os 
direitos da pessoa autista.

O evento contou com a 
presença espontânea do 
deputado estadual Alex 

de Madureira, professo-
res, pais, mães e respon-
sáveis de pessoas autistas, 
como Diana Priscila mãe 
do Cauã, Daiane Ladeira 
mãe de três filhos autistas 
e Naiâmara Pauluk mãe do 
Noah, que representou to-
das as mães na mesa dire-
tora dos trabalhos da noite.

Também parte da celebra-
ção do Dia Mundial de Cons-
cientização do Autismo, no 
domingo foi realizada uma 
caminhada com pais e crian-
ças pelo Centro da cidade. 
O movimento destacou que 
lugar de autista é em todo 
lugar e pediu por inclusão.
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Quando a política se sobrepõe 
aos interesses da sociedade

- EDITORIAL -

A política não é uma ciên-
cia fácil de ser entendida. Há 
diversas interpretações de 
acordo com os interesses 
de quem está envolvido. 
Pelo dicionário, política é a 
arte ou ciência de governar. 
Esse governar deveria ser 
desempenhado com o úni-
co e exclusivo interesse em 
administrar da melhor forma 
o país, estado e município o 
qual a maioria do eleitorado 
o elegeu.

Porém, a velha política 
ainda insiste em permear os 
meandros viscerais dos po-
deres Executivo e Legislativo 
em todas as esferas. Quanto 
mais ao interior, mais o co-
ronelismo parece insistir em 
imperar. Manobras são feitas 
para que todos estejam ao 
lado dos que governam, a 
todo custo. Uns se vendem 
por cargos e gorjetas amorais, 
outros querem um gostinho 
do poder para inflar seu ego, 
todos desprovidos de caráter 
para desempenhar a função 
a qual foram designados: po-
lítica para todos.

Em geral, quem está no 
topo de sua esfera política, 
tenta calar aqueles que têm 
uma visão diferente das mui-
tas possibilidades de lidar 
com essa arte de governar. 

Começam oferecendo favores 
financeiros, passam a amea-
çar e intimidar, bolam meca-
nismos de boicotes utilizando 
a máquina pública.

Porém, uma nova política 
tem mostrado a cara. E, mais 
do que isso, a população tem 
evidenciado a necessidade 
de renovação. A velha polí-
tica, com trocas de favores 
em busca da manutenção do 
poder apenas pelo poder, tem 
ficado desgastada e feita di-
versos desafetos. 

A população, que assistia 
a distância, hoje tem a infor-
mação rápida nas mãos e se 
manifesta cada vez mais com 
critério. Claro que há formas 
de interpretação, leituras de 
acordo com os conceitos que 
cada um carrega consigo.

Por isso, mais uma vez, 
a necessidade de desempe-
nhar da forma mais criteriosa 
possível a ciência de gover-
nar é uma arte. Agradar a 
todos é impossível, mas a 
obrigação é de se contentar 
a maioria. Se tal situação não 
está ocorrendo, cabe uma 
profunda reflexão e busca 
por diálogo em prol daqueles 
que os elegeram.

Fazer política, qualquer um 
faz. Fazer uma boa política, 
isso sim é para poucos.

- EM PIRACICABA -

Presidente licenciado do 
CREA visita a FOP/Unicamp
O presidente licenciado do 

CREA/SP, Vinicius Mar-
chese, esteve em Piraci-

caba nesta semana. Entre os seus 
compromissos estava agendada 
uma visita à Faculdade de Odon-
tologia (FOP/Unicamp), onde foi 
recebido pela sua direção. 

Antes de visitar as instala-
ções da faculdade, Vinicius se 
reuniu com o diretor Haiter 
Neto, o professor-doutor Flávio 
Henrique Baggio Aguiar (dire-
tor associado), o professor Wan-
der Jose da Silva (coordenador 
de Graduação) e a professora 
Rosana de Fátima Possobon 
(coordenadora do Cepae). 

Após esse primeiro contato, 
Vinícius destacou a sua impor-
tância no ensino superior de 
odontologia, sendo hoje uma 
referência de excelência no País. 
Ele comentou que “mais de 70% 
do que acontece no ambiente 
hospital envolve a engenharia, 
auxiliando os profissionais e aju-
dando a salvar vidas”.  

Vinicius ficou surpreso com o 
projeto do Centro de Pesquisas e 
Atendimento Odontológico para 
Pacientes Especiais (Cepae), 
coordenado pela professora Ro-
sana de Fátima Possobon. Este 
centro é o responsável por aten-
der a população de forma gratui-
ta de Piracicaba e da região. 

A direção informou ao presi-
dente licenciado que, apesar dos 
bons projetos, garantido atendi-
mento de qualidade à população 
de toda idade, ainda é preciso 
mais investimento público e pri-
vado, porque isso acaba forçan-
do que toda equipe multidiscipli-
nar seja formada por estudantes 
e voluntários. Mesmo assim, a 
quantidade de profissionais não 
é suficiente frente à demanda. 

Vinícius Marchese ressaltou 
que o objetivo de sua visita é de 
buscar mecanismos para man-
ter e ampliar esse atendimento à 
população. Ele disse que “todos 
somos responsáveis pela manu-
tenção Cepae, porque a saúde 
bucal também é um direito es-
sencial de todos.

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

Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos, sala, cozinha, wc, área de serviço, garagem R$130.000,00
Casa no Condomínio San Marino Mobiliada com 3 quartos sendo 1 suíte, sala de estar, WC social, sala 
de jantar com cozinha americana, área gourmet com lavabo, garagem para 2 carros R$ 680.000,00

Lote no Condomínio San Marino de 300m R$ 85.000
Terreno de 300m² no Condomínio San Marino R$ 110.000,00

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

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

garagem coberta para dois carros R$ 480.000,00

Casa no Bom Jesus com 1 quarto, sala, cozinha, wc e lavanderia -  R$ 500,00  
Apto. Altos do Jupiá (Piracicaba) c/ 2 quartos, sala, cozinha, wc, 

área de serviço, garagem - R$ 800,00

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$ 190,00 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$ 460.000,00

Casa no Condomínio Vivendas de Java com 3 dormitórios sendo um suíte master,  wc social, sala de 
estar e jantar integrada com pé-direito duplo, cozinha americana, escritório “Home Office:, lavabo, 

área gourmet completa, área de serviço,  garagem para 4 carros R$ 600.000,00
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- SOLICITADO AO DEPUTADO GUIGA PEIXOTO -

Pedido por Vanessa Botam, carro 
para Conselho Tutelar é entregue
D

epois de muita luta e co-
branças, foi entregue nesta 
semana o carro Fiat Siena 

ao Conselho Tutelar de Rio das 
Pedras. O veículo foi destinado 
à cidade após pedido feito pela 
vereadora Vanessa Botam ao de-
putado federal Guiga Peixoto. 

“Essa foi uma batalha longa, 
mas a cidade de Rio das Pedras 
venceu. O carro está disponível 
para nossa cidade desde setem-
bro do ano passado. Em dezem-
bro aconteceu a entrega oficial 
pela ministra Damares Alves 
(Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos – MMF-
DH), mas nem representante da 
Prefeitura compareceu. Faltavam 
documentos que Brasília estava 
cobrando e, só depois de cobrar-
mos por meio de um vídeo feito 
na concessionária onde o carro 
estava há sete meses é que o res-
tante da documentação foi en-

viado. Mesmo depois de libera-
do, o Executivo demorou 15 dias 
para retirar o veículo”, detalhou 
a vereadora Vanessa Botam.

A parlamentar rio-pedrense 
agradeceu ao deputado federal 
Guiga Peixoto pelo empenho 
em viabilizar o veículo para Rio 
das Pedras: “Guiga Peixoto tem 
se mostrado um grande ami-
go de nossa cidade, destinando 
recursos financeiros e disponi-
bilizando equipamentos como 
este carro. Tenho certeza de que 
o veículo irá auxiliar no atendi-
mento das crianças e adoles-
centes pelo Conselho Tutelar, 
que precisa de ferramentas para 
atuar com maior agilidade. Com 
certeza será muito bem utilizado 
pelos conselheiros”.

Embora tenha disponibiliza-
do os veículos em setembro, a 
entrega oficial de uma Van dos 
Direitos à Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo e de outros 
81 veículos a conselhos tutelares 
de municípios paulistas ocorreu 
em dezembro de 2021, na As-
sembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (Alesp). A vereado-
ra autora da solicitação, Vanessa 
Botam, foi a única representante 
no evento que contou com a par-
ticipação da ministra Damares 
Alves, do ministro Marcos Pon-
tes (Ministério de Ciência, Tec-
nologia e Inovações), deputados 
federais e estaduais.

“É uma felicidade muito 
grande disponibilizar um veí-
culo para o Conselho Tutelar, 
porque nós somos emprega-
dos da população e essa é mais 
uma conquista para Rio das Pe-
dras, um carro para a melhora 
constante na qualidade de vide 
de nossas crianças e adolescen-
tes”, declarou Guiga Peixoto 
durante o evento.

A ministra Damares Alves, 
também na Alesp, destacou que 
a criança tem que ser priorida-
de absoluta sempre: “a infância 
está em risco no país e precisa-
mos falar claramente sobre isso. 
Por mais que a gente faça, ainda 
vai ser pouco”.

O secretário Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adoles-
cente, Maurício Cunha, ressaltou 
a importância da equipagem. “O 
Conselho Tutelar tem que estar 
em boas condições de trabalho, 
equipado e os conselheiros pre-
cisam estar capacitados, pois são 
os nossos braços lá na ponta, jun-
to à população.”



ANUNCIE NO JORNAL 
DA NOSSA CIDADE

SUA EMPRESA EM DESTAQUE

LIGUE    (19) 99825.0105
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- LUIZ TARANTINI -

Sem nota oficial

O
lá alvinegros apostólicos 
romanos, sejam todos mui-
to bem vindos ao nosso 

espaço semanal, que é uma fer-
ramenta para que todos nós pos-
samos expressar nossas opiniões 
e deixar registrada a positividade 
sobre alguns assuntos relacionados 
ao querido e centenário Nhô-Quim, 
assim como as críticas pontuais 
quando se fizerem necessárias. Não 
é segredo para ninguém que de-
fendíamos a troca do comando da 
diretoria de futebol do XV, um título 
da copa paulista conquistado lá em 

2016, e ainda contando com o elen-
co formado pela gestão anterior, 
aonde Marlon Ferreira deixou tudo 
pronto e mastigado, fez com que a 
direção do futebol profissional se 
perpetuasse por longos seis anos 
patinando e morrendo sempre na 
praia na disputa pelo acesso.

Foram muitos, mas muitos 
atletas que passaram pelo Barão, 
sem nenhum tipo de compromis-
so, lesionados, utilizando a estru-
tura do clube para manter-se em 
forma para outras competições 
mais atrativas e importantes do 

segundo semestre como campeo-
natos nacionais. Alguns até se sal-
varam, mas a grande maioria não 
tinha a qualidade necessária para 
vestir o manto zebrado tão sagra-
do para todos nós torcedores.

O maior exemplo desta gran-
de maioria de atletas alienígenas 
que passaram por aqui, a gran-
de referencia em falta de profis-
sionalismo, respeito ao torcedor 
e clube foi a estrela contratada 
para as quarta de final do paulis-
ta da A2 2022 o lateral esquerdo 
“PACA”. Esse cidadão conseguiu 
ganhar os três meses de salário 
mais fácil de toda sua carreira, fo-
ram exatos menos de um minuto 
dentro de campo na derrota para 
o São Bento por 1x5 em pleno Ba-
rão de Serra Negra de sua entra-
da até sua expulsão por violência 
contra o adversário.

Esse é o que colocamos em 
pauta para exemplificar o que 
foram estes anos todos desde 
2016, times montados com mui-
tos forasteiros, sem ter nunca 
uma base, sempre preterindo os 
atletas com mais identificação 
com torcida e clube e dando pre-
ferência a jogadores sem nenhu-
ma qualidade superior, chegan-
do ao clímax de ter desfilando 

como titular, jogadores com visí-
vel falta de preparo físico e téc-
nico, sem contar da total falta de 
entendimento e obediência táti-
ca. Para ilustrar tal citação, peço 
ao amigo leitor e torcedor do 
alvinegro Piracicabano que lem-
bre do fiasco da disputa para o 
acesso em 2019 frente a Inter de 
Limeira aonde com o placar fa-
vorável, faltando minutos para o 
término e o então treinador “pop 
star”, queridinho da diretoria de 
futebol (somente), vai expulso, e 
deixa toda a experiência e qua-
lidade técnica de André Cunha 
no banco, este atleta com certeza 
daria mais cadencia a partida e a 
história seria outra.

Não podemos esquecer tam-
bém que este mesmo treinador 
protegido fortemente pela dire-
ção de futebol alegou em coletiva 
que “não tinha motivação para 
disputar a copa paulista” e que 
no início da pandemia foi o úni-
co integrante da folha de paga-
mento que se negou a fazer um 
reajuste de salário para o clube 
se adequar a realidade do mo-
mento. Tivemos coisas boas para 
contar? Não meu caro leitor, ne-
nhuma coisa boa fica registrada 
nestes seis anos de comando do 

agora ex-diretor de futebol, mas e 
a vaga na copa do Brasil seu cor-
neta? Não conta? Respondo com 
muita certeza, essa vaga da copa 
do Brasil foi premio de consola-
ção, pois a do Brasileiro quem 
ficou foi o São Caetano que pas-
seou no Anacleto Campanella e 
no Barão de Serra Negra na con-
quista da copa paulista de 2019.

Agora vamos aguardar o 
nome do novo diretor, torcer 
para que seja alguém que enten-
de realmente de futebol, e que 
faça uma limpeza geral em vários 
cargos acumulativos no departa-
mento, gente que está lá e nem 
sabe aonde é a Praça José Boni-
fácio. Que traga o diálogo nova-
mente ente o time e o torcedor e 
essa liga que foi rompida ao lon-
go desses anos. Douglas Pimenta 
tem minha preferência e só sua 
história no clube, e os trabalhos 
realizados em outras equipes já o 
credenciam. Para finalizar, todas 
essas mudanças aconteceram 
e foram informadas por redes 
sociais, nem uma nota oficial foi 
enviada a imprensa e aos torce-
dores......Que fase!!!

Força XV DE PIRACICABA, 
as pessoas passam, mas você ve-
lho senhor, tu és IMORTAL”
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- NESTA SEXTA -

Governador vem à Rio das 
Pedras inaugurar obra do Estado

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

O governador do Estado 
de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, estará em Rio 

das Pedras nesta sexta-feira (8) 
para a inauguração de melho-
rias e modernização no trecho 
de 5,5 quilômetros da rodovia 
SPA 045/127 (Rodovia Vereador 
Valério Pedro da Silveira Mar-
tins). O evento está marcado 
para às 14h30, junto ao Portal 
Pilé Degaspari.

As obras do Governo do Es-
tado fazem parte do programa 
Estrada Asfaltada, que con-
templou a fresagem (corte de 
uma ou mais camadas do pa-
vimento asfáltico) e recompo-
sição do asfalto. A pintura da 
sinalização, com a pintura das 
faixas brancas nas laterais da 
estrada e instalação de “olhos 

de gato” foram concluídas há 
duas semanas. Os serviços ti-
veram início em dezembro de 
2021, com investimento esta-
dual de R$ 5,4 milhões.

Compromissos na região

A agenda do governador 
na região terá início em Pira-
cicaba. A ação faz parte da ini-
ciativa Governo na Área, que 
visa intensificar relações ins-
titucionais entre autoridades 
do Governo do Estado, Prefei-
turas e Câmaras Municipais, 
além de ampliar a transparên-
cia das ações governamentais 
à população.

Às 9 horas Rodrigo Garcia 
coordena reunião com secre-
tários estaduais e convidados 
de Piracicaba e região. Às 11 

horas o governador inicia ce-
rimônia de entre da nova sede 
da 1ª Companhia do 10º Bata-
lhão da PM do interior e de 116 
novos veículos e maquinários 
da ferramenta Nova Frota SP 
Não Para. Ele também anuncia 
novos projetos de habitação 
popular, obras de infraestrutu-
ra viária e urbana, proteção de 
rios e construção de escolas.

Depois de passar por Rio 
das Pedras, o governador se-
gue para Elias Fausto onde, às 
16 horas, entregará uma usi-
na mini geradora fotovoltaica 
para abastecimento de 780 
moradias.

Às 18h15, Rodrigo encerra a 
série de compromissos de go-
verno em Piracicaba com uma 
visita ao Parque Tecnológico.

VerdadeiroO

Siga

Anuncie
99825.0105



Áries 21/3 a 20/4 
Suas ações tem lhe mobilizado 
profundamente seu subcons-

ciente e agora esta energia lhe favorece os 
ganhos materiais e o fortalecimento de seu 
senso de valor próprio. Busque estar em 
paz e fluidez com suas questões psíquicas, 
subconscientes, já que este movimento lhe 
propicia abundância.

Touro 21/4 a 20/5
Sua sensibilidade para com ami-
gos, grupos, causas e vivências 

coletivas estão favoráveis. Tudo isso lhe traz 
forças e lhe propicia que você seja autêntico, 
único e reconheça seu próprio valor. Também 
há facilidade em mobilizar questões mais 
amplas ao seu favor.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Busque repensar, transcender, 
sacrificar e/ou se entregar profun-

damente ao trabalho e carreira. Seja como for, a 
questão da carreira e autoridade lhe traz agora 
profunda necessidade de entrar em contato 
com questões emocionais subconscientes.

Câncer 21/6 a 22/7
Sua fé tem sido bastante mobili-
zada. Está mais fluido e entregue 

para as possibilidades na vida. Tudo isso lhe 
fortalece o sentido de arriscar mais e fazer 
não somente por si mesmo, mas por outros 
à sua volta.

Leão 23/7 a 22/8
A posição perante a vida tem lhe 
trazido profundas transformações 
emocionais e lhe feito fluir neste 

sentido. Isto agora lhe favorece as mudanças a 
nível de carreira e trabalho. Sua profundidade 
emocional lhe traz forças para reconhecer seu 
valor e esforço no mundo lá fora e ousar. 

Virgem 23/8 a 22/9
Sua visão de futuro, lhe mo-
bilizando maior entrega e 
sensibilidade na relação com 

o outro e na interação social. Essa flui-
dez em enxergar o outro lhe fortalece e 
motiva a expandir mais e buscar novos 
horizontes. 

Libra 23/09 a 22/10 
Você tem sido mobilizado a uma 
profunda entrega emocional no 

trabalho, rotina e saúde. Está aprendendo 
a conexão entre as realidades materiais e 
as mais sutis. Isto lhe facilita agora enxergar 
para além do plano material e perceber o va-
lor das mudanças e transformações.

Escorpião 23/10 a 21/11
Seus pensamentos tem lhe 
trazido profunda entrega à sua 
própria essência. Esse estimulo 

a viver com mais alegria e aventura lhe 
fortalece e lhe estimula a se relacionar 
mais com os semelhantes. 

Sagitário 22/11 a 21/12
Suas energias emocionais 
tem sido mobilizadas por seu 
esforço próprio. Está mais sen-

sível, acolhedor e introspectivo. Também 
está escutando mais suas necessidades 
pessoais e sonhos. Tudo isso lhe mobi-
liza forças para trabalhar e se construir 
na vida.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Muita fluidez no campo 
mental. Suas ideias tem se 

tornado mais fluidas, espiritualizadas, 
intuitivas e sua capacidade de apreen-
der conceitos aumentada. Tudo isso lhe 
fortalece em sua capacidade de valorizar 
sua essência.

Aquário 22/1 a 19/2
Você tem sido mobilizado em 
níveis profundos no senso de 

valor próprio. Tem sido levado a buscar va-
lores mais espirituais, assim como tem tido 
a oportunidade de usar o próprio magnetis-
mo em favor do ganhos materiais.

Peixes 20/2 a 20/3
Seu modo de vida lhe mobiliza 
profundamente suas natu-

rais qualidades de espiritualidade, senso 
artístico, caridade, amor incondicional e 
vibração magnética forte. Tudo isso agora 
lhe facilita enxergar a vida com mais valor, 
abundância e amor. 
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HORÓSCOPO

QUER RECEBER O JORNAL 
PELO WHATSAPP?

ENVIE ”QUERO 
O MEU JORNAL” 
PARA O NÚMERO     

99825.0105

- GASTRONOMIA  -

Ovo de Páscoa 
de Travessa
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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

MASSA CORRIDA R$ 37,90
GRAFIATO R$ 41,90

TEXTURA LISA HIDRO R$ 56,00
GRANFINO R$ 56,00
SELADOR R$ 56,00

CHEGOU A HORA DE 
AMANSAR A FERA!

(19) 98225.4963
contato@tfoffice.com.br

www.tfoffice.com.br

Faça a sua declaração de 
Imposto de Renda com 

quem entende do assunto.

Ingredientes
2 xícaras de chocolate ao leite 
picado, ½ xícara de castanhas 
de caju picadas, 3 latas de leite 
condensado, 2 xícaras de cho-
colate amargo picado, 400g de 
creme de leite, ½ colher (sopa) de 
essência de baunilha, 6 gemas, 
2 latas de leite (medida da lata 
de leite condensado), 2 colheres 
(sopa) de amido de milho.

Preparo 
Numa panela faça um mingau 
com leite condensado, amido, ge-
mas no fogo baixo até engrossar. 
Desligue e acrescente a essência 
de baunilha. Deixe esfriar cobrin-
do com plástico filme e acrescen-
te o creme de leite.

Separe 1/3 do creme e reserve.
Nos 2/3 do creme misture a cho-
colate meio amargo e despeje 
num refratário médio, leve ao 
congelador por 15 minutos. 

Cubra com o creme branco e as 
castanhas picadas. Volte ao con-
gelador por 10 minutos. Para fi-
nalizar cubra o creme branco com 
o chocolate ao leite derretido. 
Leve a geladeira por 2 horas an-
tes de servir.



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

Sugar, fatiados de frios e liquidificador: 
3493-6391

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

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

Tapete de sala semi novo 97125.6676 

Francisco Jardineiro - limpeza de lotes - 
99857.6196 

Babá ou doméstica - 98915.8659

Eletricista em geral, faço pequenos 
reparos e hidráulico também. 99879-
3495, Sílvio.
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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 - So-
lar 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. Tratar: (19) 99814-0684

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

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

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

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

OPORTUNIDADE / 

DIVERSOS

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

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

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

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

Sílvio Elétrica e Hidráulico. 
99879-3495

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

Título remido ouro do Thermas de 
São Pedro pela metade do preço. 
99865-3284
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Silvio Eletricista faço reparos em telha-
dos e calhas ZAP (19) 99879.3495

Ofereco-me como faxineira ou domés-
tica. 99827-8838, com Andressa

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

Terreno no Santa Maria, na entrada do 
bairro, excelente topografia, 283,85 m². 
(19) 9948-3036.

Contrata-se marceneiro. Interessados 
entrar em contato (19) 99628-5985 
(whatsapp).

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

Aluga se chácara. 99613-1504

NÃO PASSE 
CALOR!

19 99673.1200

- REQUERIMENTO -

Nabuco questiona condições 
de Garagem Municipal

O 
vereador Nabuco apre-
sentou requerimento, na 
última sessão camará-

ria, questionando as condições 
do novo endereço da Garagem 
Municipal. De acordo com o do-
cumento apresentado pelo verea-
dor – acompanhado de relatório 
fotográfico – o local está infestado 
de pombos e suas fezes deixam o 
local insalubre.

O parlamentar descreve o 
local após visitar as instalações, 
situadas no bairro Bom Jesus: 
“no prédio que está sendo utili-
zado como garagem municipal, 
almoxarifado, central de veícu-
los para viagens e afins, depó-
sito do SAAE, entre outros, este 
vereador diagnosticou um imó-
vel depreciado necessitando de 
reformas urgentes em várias re-
partições como estruturais, elé-
tricas, telhados, rede de esgoto, 
encanamento de água, proble-
mas com águas pluviais, alguns 
banheiros com o mínimo de hi-
giene para serem usados, pintu-
ra, iluminação, caixa de esgoto 
em refeitório, pisos irregulares, 
escada sem corrimão e com pi-
sos danificados, falta de vasos 
sanitários, falta de mecanismos 
de descarga, janelas sem vidros, 
falta de segurança patrimonial, 
acesso facilitado a desconheci-
dos, local inapropriado para al-
moxarifado”.

Diante da situação, Nabu-
co questiona o valor pago pelo 
aluguel do imóvel, por quantos 
anos é o contrato de locação, 
se o dono do imóvel irá refor-

mar ou adequar o prédio para 
oferecer o mínimo de estrutura 
aos funcionários ou será o valor 
investido pelo Município será 
descontado do aluguel, o que 
será feito para evitar a prolifera-
ção de pombos e se há projeto 
para melhorias no local.

Relatos de funcionários lo-
tados na garagem municipal à 
reportagem do Jornal O Verda-
deiro confirmam a situação de-
talhada pelo vereador. Um dos 
servidores, que pediu para não 
ser identificado por medo de re-
presálias, disso que o banheiro 
não tem descarga e, para descer 
urina e fezes, é preciso utilizar 
um latão de tinta cheio de água. 
A parede do sanitário tem vários 
buracos e o chão muito sujo.

A fiação elétrica exposta ofe-
rece risco aos funcionários, as-
sim como as fezes de pombos 
podem provocar doenças res-
piratórias.
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- MUNDO AZUL -

Vanessa Botam promove 
palestras sobre comunicação 

e direitos dos autistas

N
o dia 2 de abril é marcado 
como o Dia Mundial de 
Conscientização do Au-

tismo. Para celebrar a data, a ve-
readora Vanessa Botam promoveu 
palestras para tratar do Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). Reali-
zado na noite de quarta-feira (6), 
o evento contou com a presença 
espontânea do deputado estadual 
Alex de Madureira, professores, 
pais, mães e responsáveis de pes-
soas autistas, como Diana Priscila 
mãe do Cauã, Daiane Ladeira mãe 
de três filhos autistas e Naiâmara 
Pauluk mãe do Noah, que repre-
sentou todas as mães na mesa 
diretora dos trabalhos da noite.

“Não adianta só existirem as 
leis, elas têm que ser cumpridas. 
Não deveria ser assim, mas, na 
maioria das vezes, temos que fa-
zer força para que as leis sejam 
cumpridas. Por isso, coloco meu 
gabinete e equipe à disposição 
da vereadora Vanessa e todos os 
pais para qualquer assunto rela-
cionado ao TEA para que pos-

samos caminhar juntos, seja na 
criação de legislação ou para que 
as leis sejam cumpridas”, desta-
cou o deputado estadual Alex de 
Madureira.

A primeira palestra da noite 
foi ministrada pela fonoaudiólo-
ga Michelly Silveira Basso, que 
falou a respeito da comunicação 
com a criança autista. Além de 
transmitir importantes informa-
ções sobre a forma de se comuni-
car com a pessoa com TEA, Mi-
chelly Basso destacou o papel da 
sociedade na inclusão de todos. 
“Que nós possamos socorrer a 
nossa deficiência em lidar com 
as deficiências, porque quando 
eu não sei lidar com a deficiência 
do outro, a deficiência é minha”, 
disse antes de explicar o signifi-
cado do nome símbolo do autis-
mo: “o quebra-cabeça (símbolo 
anterior) remete a ideia de que 
alguém está quebrado, faltando, 
que precisa ser consertado ou 
montado. Sem querer propa-
gamos a ideia de que algo está 

errado, que é difícil e complexo. 
O novo símbolo, desenvolvido 
por autistas, traz uma mudança 
de conceitos propondo que o 
infinito que dizer completude e 
não que eles não são completos 
como seres humanos, só preci-
sam de ferramentas específicas 
em alguns momentos”.

Já a advogada Miriam Ferrei-
ra falou a respeito dos direitos 
da pessoa autista. “Os autistas 
têm direitos reais e, quando se 
busca esses direitos, não está 
pedindo favor nenhum. Como, 
por exemplo, todos os cidadãos 
têm o direito de frequentar a 
Câmara Municipal. A vereadora 
Vanessa não fez nenhum favor, 
prestou um serviço para a socie-
dade. Quem não compareceu, 
não veio porque não quis, ainda 
que não seja ligado a matéria do 
autismo”, explicou. Dr.ª Miriam 
detalhou ainda que a Lei Bereni-
ce Piana equipara que o autismo 
com as pessoas com deficiência: 
“isso para que essas pessoas te-

nham acesso a proteção que a 
legislação dá, porque antes fica-
va à margem da lei. Através do 
gabinete do deputado Alex, em 
parceria com a vereadora Vanes-
sa Botam, estamos trabalhando 
para a elaboração do estatuto 
para a criação da associação de 
pais e amigos dos autistas de Rio 
das Pedras”.

“Quem é mãe de autista sabe 
que não é fácil por muitas situa-
ções. O meu Noah tem apenas 
dois anos e seis meses e nós já 
vivenciamos muita coisa, boas 
e ruins. E, principalmente pelos 
momentos difíceis que falei ao 
meu esposo que precisávamos 

fazer alguma coisa”, ao relatar 
uma conversa com Deus e a de-
cisão de instituir a associação.

“Estou como vereadora que 
quer ajudar a população, não é 
sobre política. Porque, se fosse 
ver por política, a Câmara estaria 
lotada de professores e diretores, 
mas a política deixa transpare-
cer coisas que não gostaríamos. 
Quem sabe em uma nova polí-
tica conseguiremos unir forças 
e mudar tudo isso para um bem 
comum em todas as áreas”, afir-
mou a vereadora Vanessa Bo-
tam, ressaltando esperar que as 
crianças não sejam prejudicadas 
pela atual forma de fazer política.


