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Proposta do prefeito Orestes Previtale
(PMDB) foi aprovada pelos vereadores na
primeira sessão após recesso de julho. Página 5

■

Prefeito fala à Folha
em entrevista
exclusiva

Valinhos planeja
parceria para tratar
água e esgoto

O prefeito de Valinhos, Orestes
Previtale (PMDB), afirmou em entrevista exclusiva à Folha de Valinhos que busca parcerias com cidades vizinhas para melhorar o sistema de saúde local. Página 4

■ Valinhos e Campinas têm
objetivo de viabilizar parceria
para ampliar e melhorar a
qualidade do tratamento de
esgoto e água das duas cidades.

6,29%
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■

é o índice de reajuste da
tarifa de água e esgoto de
Valinhos, válido à partir de 1°
de setembro
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toneladas de materiais em
desuso foram recolhidas
na primeira semana da
Operação Jogue Limpo

Bem Bolado e ADUSMA-São Marcos
estão fora do Amador de Futebol Página 6
Jantar Apaixonados por Saúde terá
show da banda Convulsom Página 8

Divulgação

João Rubinato, ou Adoniran Barbosa, faria 107 anos amanhã, 6. Ele
é uma das principais referências do chamado “Samba Paulista”, que
continua encantando os atuais sambistas valinhenses. Tratando-se
de homenagens públicas, Adoniran tem uma escola estadual com seu
nome, além do CACC (Centro de Artes, Cultura e Comério). Página 12
■
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L Enquanto isso no PMDB 1 - Uma grande expectativa
toma conta da eleição do novo diretório do PMDB de Valinhos que
vai acontecer no próximo sábado dia 12, na Câmara Municipal. Duas
chapas deverão disputar o controle do partido. Uma liderada pelo
atual presidente da sigla Vinicius Di Nardo Silva, filho do ex-prefeito Marcos que inclusive já se declarou como candidato à presidência
e outra liderada pelo prefeito Orestes Previtale e a vice-prefeita Lais
Helena dos Santos.
L Enquanto isso no PMDB 2 - Uma fonte ligada ao atual
presidente do PMDB, que pediu pra não se identificar, disse que há
muita apreensão neste grupo, que não acreditava na possibilidade de
uma segunda chapa na disputa. A Coluna ouviu está semana o prefeito Orestes, que disse que seu objetivo na eleição é eleger o novo
diretório e depois definir, da lista eleita, quem irá presidir o partido.
Ou seja, não há um nome definido segundo ele.
L Enquanto isso no PMDB 3 - Tem direito a voto na eleição
todo filiado até seis meses antes da convenção. Na Coluna Balanço
Geral do Jornal de Valinhos foi informado que o atual presidente Vinicius e seu pai, o ex-prefeito Marcos, não foram incluídos na chapa
do prefeito Orestes. A informação não procede, pois segundo a Coluna apurou pelo estatuto do PMDB, todos os ex-presidentes do partido tem cadeira cativa no diretório.
L Porque só agora? - Na mesma coluna do Jornal de Valinhos
também é informado que o atual presidente do partido, vereadores e ex-presidentes tentaram conversar com o prefeito Orestes nos
últimos dias para tentar compor uma chapa única, mas não conseguiram. Importante lembrar que há questão de meses o atual presidente e o ex-prefeito Marcos estiveram com o presidente estadual do
PMDB, deputado Baleia Rossi, na tentativa de manter o domínio no
partido e evitar que o atual prefeito participasse da eleição.
L IPM Valinhos 1 - A Secretaria da Fazenda do Estado divulgou
esta semana o Índice de Participação do Município (IPM) provisório
para os 645 municípios paulistas. O IPM é o índice que define a cota
que cada município terá em relação ao repasse do ICMS. Ele é apurado dois anos antes de sua aplicação. O IPM apurado recentemente
tem como referência o ano de 2016 (as prefeituras que discordarem
podem contestar) e será aplicado no exercício de 2018.
L IPM Valinhos 2 - De acordo com a Secretaria o IPM de Valinhos é de 0,29424898, ou seja, teve um crescimento de 2,16% em
relação ao apurado em 2015 que foi de 0,288002449 e que é utilizado
para os repasses de ICMS neste ano.
L IPM Vinhedo - Só a título de registro e comparação, o Índice de Participação de Vinhedo foi de 0,54491848, registrando assim
uma queda de -4,88% em relação ao apurado em 2015 que foi de
0,57168410.
L Reflexos - Para se ter uma ideia da importância do IPM nas finanças locais e da necessidade da Prefeitura ter uma política efetiva
de atração de novas empresas e de retenção das atuais: Até a primeira semana de agosto deste ano, Valinhos recebeu repasses da ordem
de R$ 43 milhões, enquanto Vinhedo praticamente recebeu o dobro
(R$ 85,4 milhões). Em 2018, haverá um pequeno, mas importante aumento nos repasses.
L Economia - Dados divulgados pela Assessoria de Imprensa
da Prefeitura esta semana dão conta que o município deverá economizar em 2018 cerca de R$ 1,8 milhão em função da política
de contenção de gastos adotada pelo prefeito Orestes Previtale
(PMDB) desde a posse. O valor ser refere a economia que será feita com a devolução de 21 dos 34 prédios alugados que abrigavam
secretarias e alguns serviços.
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MEMÓRIA HISTÓRICA

Uma das bandas musicais
valinhenses de maior sucesso foi, sem
dúvidas, a Censura Livre. O grupo,
que atuou entre 1982 e 1998, chegou
a tocar músicas em 200 bailes por
ano. A banda tocava diversos estilos
musicais, embalando as danças de
festas e demais encontros Brasil a
fora. A Folha de Valinhos fez, em maio
de 1986, um registro fotográfico de
uma das formações da Censura Livre.
Na foto estão Ernesto (guitarrista
e vocalista), Carlinhos (baixista e
vocalista), Pitio (baterista), Lellis
(cantor), Paulinho (tecladista e
vocalista), Fernando (percussionista)
e Lili (cantora).

Foto: Acervo Folha de Valinhos
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FA B R Í C I O B I Z A R R I

Adoniran Barbosa, Grupo Versá e o
Samba da Tia Rê
Após um longo período, retorno para falar de coisas
boas, coisas que gosto muito. Porém antes de iniciar,
gostaria de informar a todos os amigos leitores que
desde a terça-feira, dia 1º, ficou para trás minha atuação como Diretor na Prefeitura Municipal de
Valinhos e quero aqui, publicamente, expressar minha gratidão ao prefeito Orestes
Previtale, por ter me dado a oportunidade de trabalhar para o seu governo nos
sete primeiros meses de 2017. Desejo
todo sucesso, que Deus o abençoe e
a toda sua equipe, para continuar a
fazer os trabalhos tão importantes
para nossa cidade de Valinhos. Saio
em função de uma nova oportunidade
profissional que se abriu em minha vida.
Bem, como um admirador assíduo da obra
de Adoniran Barbosa, desde criança, não
poderia deixar de registrar o seu
aniversário de 107 anos. Em 6 de
agosto de 1910, nascia João Rubinato,
o sexto e último filho do casal de
imigrantes italianos, pelas mãos de
uma das únicas parteiras de Valinhos
à época, dona Augusta Antoniazzi.
Ele saiu daqui por volta de 1920,
para conquistar o Brasil, talvez o
mundo, com sua musicalidade e
irreverência, como Adoniran Barbosa. A todos, indico a leitura do
livro “Adoniran, uma biografia”,
de Celso de Campos Junior, para
conhecer ainda mais a história deste grande mestre
do samba paulista. Parabéns Adoniran, parabéns
Valinhos!
De Adoniran aos dias atuais, quero também deixar
uma mensagem de agradecimento e parabéns aos
amigos do Grupo Versá, que ajudei a fundar e participo até hoje, e que também em agosto completa
15 anos de muito samba e muita música. O nome

Versá vem da palavra “Versáteis”, pois na época, os
integrantes tocavam vários instrumentos diferentes,
com bastante versatilidade. Mas não posso deixar
de mencionar, a identidade dada pelo nosso amigo
e antigo membro, Thiago Lira da Cunha ao
nome “VERSÁ”: Valinhenses Enriquecidos
com as Raízes do Samba de Adoniran”.
Pronto. Não preciso dizer mais nada.
Somente expressar mesmo minha
gratidão pelos amigos que pude fazer
ao longo deste tempo.
E através deste grupo, desta união de
amigos em torno do samba, também foi
fundado o “Samba da Tia Rê”, que hoje
chega a sua 30ª edição. Será um momento
muito especial, para comemorar os “debutantes do samba”. Tia Rê era a querida Regina
Jesuino, que nos deixou há cerca de três anos
e, como amante do samba raiz, sempre
participou da trajetória do Grupo Versá,
incentivando e inclusive cantando, por
vezes, sambas consagrados em vozes
femininas como Beth Carvalho, Clara
Nunes e Nara Leão.
Assim, todos os primeiros sábados
de cada mês o Grupo Versá e a Escola de Samba Arco Íris realizam
o tradicional Samba da Tia Rê,
e para hoje, dia 5 de agosto de
2017, faço o convite a todos, para
participarem e comemorarem
de forma especial esta data, a partir
das 16 horas, na antiga Estação Ferroviária, onde
funciona atualmente o Museu e Acervo Municipal
“Fotógrafo Haroldo Ângelo Pazinatto”.
Fabrício Bizarri, especializado em Gestão e Políticas
Culturais pelo Itaú Cultural, em parceria com a Cátedra UNESCO da Universidade de Girona – Espanha e
membro do Lions Clube de Valinhos.

EDMILSON BARBARINI

Tchau Valinhos! Tchau Brasil!
O Brasil há décadas ficou conhecido por uma famosa frase: “Brasil, um país do futuro”. Pelo fato de
ser um país lindo, maravilhoso, de riquezas naturais,
do jeito de vida simples e feliz dos brasileiros. Hoje o
gigante adormecido cansou de ser chamado do país
do futuro. O povo está exausto de ver que o futuro
acontece, mas não dá forma que estudaram, dedicaram, investiram e trabalham. Isto se deve a quatro
importantes fatores: a crise econômica, os escândalos
de corrupção, a violência urbana e o elevado custo de
vida. Passada décadas, esta frase é insegura para muitos brasileiros porque simplesmente desacreditaram
do Brasil, ficaram cansados de ser o futuro, que não
acontece. Nosso país está um caos! Um verdadeiro
caos principalmente devido às corrupções em todas
as esferas da política, e atinge até o Poder Judiciário,
onde não se pode confiar no veredito do Juiz, já que
a corrupção chegou à mesa de alguns juízes. Esses
fatores fazem que famílias brasileiras, reflitam e
programem sua mudança do Brasil para Europa, Ásia
e América do Norte na busca de oportunidades de
uma vida melhor. Muitos brasileiros estão vendendo
tudo, fazendo as malas e indo para o aeroporto apenas
com a passagem de ida. O número de pessoas que
estão saindo do país inesperadamente cresce cada
vez mais. Segundo dados da Receita Federal, pouco
mais de 18,5 mil brasileiros deixaram o país em definitivo no último ano, mais que o dobro dos quase
oito mil que foram viver no exterior em 2011. Houve
um aumento significativo de saídas definitivas do
Brasil, estes dados revelam que famílias brasileiras

estão transferindo dinheiro legalmente para outros
países, com intuito de não voltarem mais ao Brasil.
Cidadãos com carreiras consolidadas, casa própria
e vida estável estão abrindo mão de tudo isso para
morar no exterior. O índice revela que boa parte da
saída de brasileiros, possuem uma situação financeira
confortável e uma cultura de bom nível. Países desenvolvidos como Canadá e Austrália, têm investido em
políticas de emigração de profissionais brasileiros, divulgando oportunidades de emprego. Uma das razões
é que esses países precisam de mão de obra jovem, e
por esta razão as famílias tem boa aceitação. Mas para
entrar não é um mar de rosas, o candidato é avaliado
em vários fatores: idade, formação universitária, se
fala francês e inglês, se tem experiência profissional
principalmente em administração, engenharia de
alimentos ou ambiental, TI. O que causa grande
preocupação é que devido às aberrações que acontecem em nosso país, estamos perdendo famílias,
profissionais e estudantes facilmente para outros
países usufruírem de seus conhecimentos e valores.
Pelo que estamos vivenciando está situação se transformou em um caminho sem volta, já que muitos se
mudaram para o exterior, e, quando retornam para
visitar familiares, incentivam os mesmos e amigos a
seguirem o seus caminhos.
Edmilson Barbarini, servidor público municipal, bacharel em ciências contábeis, membro do Conselho
de Administração do VALIPREV.

editorial
Adoniran e
Flavio de Carvalho
Valinhos celebra no mês de agosto a natividade de dois
grandes personagens de sua história. Adoniran Barbosa e
Flávio de Carvalho. Portanto, agosto deveria ser um mês de
grande efervescência cultural na cidade, mas ao que tudo
indica, passará incólume. De certo modo continua sendo um
grande desafio para a gestão cultural local, celebrar esses dois
ícones, suas histórias e seus legados.
Valinhos perde por não externar à sua população, aos seus
visitantes e turistas a importância desses dois grandes gênios,
um da música e outro das artes e arquitetura. Se estivesse
vivo Adoniran completaria amanhã, 6 de agosto, 107 anos.
Filho de imigrantes italianos, Ferdinando e Emma Rubinato,
Adoniran deixou Valinhos ainda menino para em São Paulo,
mudar história do samba paulista. Já Flávio de Carvalho que,
apesar de ter nascido em Barra Mansa no Rio de Janeiro, em
10 de agosto de 1889, fez de Valinhos o seu berço e aqui legou
a arquitetura brasileira o marco do modernismo a sua casa,
construída na Fazenda Capuava, em 1935.
Adoniran faleceu em 23 de novembro de 1982 e Flávio
de Carvalho em 4 de junho de 1973. A história e a obra de
ambos precisa ser melhor apropriada por Valinhos tanto no
que tange a questões culturais como também como forma de
lastrear um projeto diferenciado de turismo para a cidade.
Não estamos falando aqui do atual governo municipal. Não,
na verdade praticamente todos os governos anteriores não
souberam olhar e nem explorar o tamanho desse legado.
Para se ter uma ideia desse potencial, basta lembrar que
anualmente Valinhos recebe dezenas de alunos dos cursos de
arquitetura de várias faculdades
em busca de informações sobre a
Valinhos perde por famosa casa do arquiteto Flávio
não externar à sua de Carvalho. Infelizmente, tompopulação, aos seus bada que está pelo Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico,
visitantes e turistas Arqueológico, Artístico e Turistico (CONDEPHAAT) e sem uma
a importância
política local para sua utilização,
desses grandes
a casa não pode receber visitas.
gênios, um da
No final do ano passado a
música e outro das Câmara Municipal aprovou uma
artes e arquitetura Lei denominando Espaço Cultural
Multiuso “Flávio de Carvalho” o
antigo prédio do Centro Cultural
“Vicente Musselli”, onde o objetivo era reservar uma sala especial para contar a história de
Flávio de Carvalho, suas obras e até mesmo a exposição de
uma maquete da casa modernista construída pelo professor
e estudioso da obra de Flávio de Carvalho, Antonio Stopiglia.
Flávio de Carvalho foi um homem à frente do seu tempo e realizou também diversas experiências para testar o
comportamento humano, bem como também foi autor de
diversos livros e teve participação direta na realização da
Semana Modernista de 22.
Por sua vez, Adoniran Barbosa, embora não tenha vivido
tanto tempo na cidade e construído toda sua trajetória em São
Paulo, fez história no rádio como ator antes de se destacar
como sambista e compositor de obras que transpassam o
tempo, como “Trem das Onze” e “Saudosa Maloca”. Em nossa
cidade teve algumas passagens que se tornaram referências
históricas que precisam ser resgatadas, como sua participação na festa de inauguração do prédio da Prefeitura em
1966; suas duas participações na Festa do Figo e seu histórico
desfile na Escola de Samba Unidos da Madrugada, em 1982.
Somente com essas referências, aliadas à sua obra que é um
legado do povo paulista, portanto nossa também, podemos
construir um projeto turístico e cultural de fazer inveja a
muitas cidades da região.
Pela cidade as referências ao compositor estão no Centro
de Artes, Cultura e Comércio (CACC) que leva o seu nome e
que também na magistral obra do artista plástico Marcos
Guimarães, que reproduziu em bronze o musico e compositor
e, também temos uma escola na região do Jardim Paraíso que
leva o seu nome.
Inquestionavelmente, Adoniran Barbosa e Flávio de
Carvalho são dois grandes nomes que referendaram e legitimaram suas obras, cada um em sua área, não apenas para Valinhos, mas para o mundo. Feliz Valinhos de tê-los acolhidos.

p.4
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cidade&região
EXCLUSIVO

Orestes busca parcerias para melhorar
Saúde em Valinhos e sair da crise
Em entrevista exclusiva, prefeito fala que união com municípios vizinhos pode ser solução para problemas
Frefeitura de Valinhos

Da Redação
O agravamento da crise econômica no País aumentou a responsabilidade das prefeituras brasileiras
em relação à Saúde. As cidades,
que já investem quase o dobro do
limite obrigatório na área, enfrentam a escassez de recursos do governo federal e estadual e sofrem
para manter o atendimento.
Para encontrar soluções que
não estejam ligadas a ampliação
de repasse de recursos, o prefeito de Valinhos, Orestes Previtale
(PMDB), afirmou em entrevista
exclusiva à Folha de Valinhos que
busca parcerias com cidades vizinhas para otimizar o atendimento, aumentar o poder de compras
e melhorar o sistema. A íntegra da
entrevista está no site da Folha de
Valinhos (www.folhadevalinhos.
com.br).
Quanto Valinhos investe hoje
na Saúde?
O governo mais próximo da população não é a União e o Estado,
é o município. A contribuição da
União e dos estados é muita pequena. Eles contribuem muito pouco.
A demanda sobra para o município atender. Hoje, se você tem um
limite obrigatório constitucional
de 15% de aplicação de recursos na
Saúde, nós estamos chegando perto do dobro disso de investimentos.
De outra forma, a população fica
desassistida. E digo mais, hoje nós
temos um cenário econômico ruim,
o desemprego aumentou e, naturalmente, essas pessoas vão buscar o
serviço público, o que atualmente
tem sobrecarregado a rede.
Qual era a situação da Saúde e
o que mudou nos últimos meses?
A Santa Casa, desde dezembro,
não recebia a subvenção, que é o
repasse de dinheiro que a Prefeitura fazia para manter as atividades.
Não havia contrato. Em janeiro, entrou em vigor o marco regulatório
da assistência social, que obriga
um contrato e não mais subvenção.
Nós tivemos que fazer todo esse
trabalho logo depois da eleição.
Com um diálogo com a Santa Casa,
construímos tudo isso e de forma
inédita. Foi a primeira cidade do
País que conseguiu fazer o contrato
nesse modelo. Remuneramos por
serviço prestado. Da mesma forma que os convênios remuneram
o hospital. O pronto-socorro era
administrado por uma organização
social ao custo de R$ 3 milhões ao
mês. Nós tivemos que trabalhar
toda essa situação. A organização
pediu para sair e saiu. O município
reassumiu com a sua mão de obra a
um custo muito inferior. A diferença desse valor que era gasto para
remunerar a organização social,
nós destinamos para a Santa Casa.

Tenho formação em
medicina, mas hoje eu
sou o gestor de uma
cidade, da medicina,
da merenda, do ônibus.
Orestes Previtale , prefeito

de resultados, facilitar para a população. Nós estamos retomando
a obra do Posto de Saúde do Vila
Itália que foi abandonada. A empresa construtora abandonou a
obra. Finalizamos a questão jurídica e estamos aguardando a
etapa dos valores do repasse da
Caixa Econômica Federal.

Orestes Previtale (foto) falou de diversos aspectos da área da saúde e como problemas estão sendo superados
Além dos remédios, a população também cobrou mais
ambulâncias. O problema foi
resolvido?
De nove ambulâncias que a
Prefeitura tinha em janeiro deste ano, duas ou três rodavam. As
restantes estavam quebradas,
paradas em oficinas, inoperantes; veículos antigos. Nós tivemos também que fazer uma licitação para alugar. A gente não
tem recursos para comprar neste
momento. Sai mais barato que a
compra. Também tivemos o mesmo problema em relação a licitação. O próprio Tribunal de Contas fez apontamentos que nesse
processo havia uma irregularidade. Montamos um novo processo
e recebemos agora mais três ambulâncias, outras passaram por
conserto e agora contamos com
sete veículos.
Em relação ao quadro de médicos da cidade. Temos previsão
para mais contratações?
Temos pequenas faltas pontuais de médicos em alguns postos
de saúde e em algumas especialidades. De forma geral eu diria que
o pronto-socorro está pleno, 80%
dos postos estão supridos e, no
Centro de Especialidades, algumas
ausências porque esgotou a fila de
concurso e teremos que planejar no
próximo ano um novo concurso.
O senhor buscou novas parcerias para a Saúde. Uma delas é
o consórcio com Vinhedo e Itatiba. Por que o senhor acha que
o consórcio é uma saída para
essa crise e vai ajudar a potencializar o atendimento?

É necessário que você tenha
um olhar diferente hoje. Se cada
município ficar olhando só para o
seu umbigo nesse momento que
estamos vivendo, vai continuar
patinando. Você tem que buscar
outros modelos e um deles é o
consórcio de saúde. Não é concebível que nesse momento você
tenha uma UTI Neonatal equipada em Valinhos, Vinhedo e Itatiba. Se uma das cidades tiver essa
UTI bem montada – isso é só um
exemplo –, pode dar atendimento para as demais cidades sem ter
ociosidade de leito. Leito ocioso
custa caro. Você faz um rateio das
atividades para não ter que investir em todas elas.
O senhor é médico e é comum que a população cobre
muito mais. O trabalho fica
mais difícil?
Tenho formação em medicina. Mas hoje eu sou o gestor de
uma cidade. O gestor da medicina, da merenda, do ônibus. Não
sou gestor de uma única coisa. É
igual a um chefe de família. Você
tem um chocolate e três filhos.
Então, você distribui um pedaço
para cada filho.
O senhor falou de burocracias na saúde. Nós conseguimos
tirar algumas dessas amarras no
setor?
Nós ampliamos o prontuário
eletrônico. Que além de diminuir
a burocracia também gera economia. É uma tendência de todos os
municípios. A partir do momento
que você tem o prontuário eletrônico, se o paciente foi atendido
em um posto de saúde no Paraíso
e foi solicitado exames, e depois

ele passa pelo pronto-socorro, o
médico pode acessar esses dados
e olhar o prontuário. Muitas vezes esses exames são feitos poucos dias antes. O médico tem o
histórico do paciente, o que permite um atendimento de melhor
qualidade.
Em relação a estrutura da
saúde. Teremos novos prédios?
Vamos melhorar. Só que, mais
uma vez, toda nova estrutura
acrescenta gasto. A coisa mais
barata é fazer o prédio. A manutenção é que custa caro. Mas é um
processo importante para a cidade. Começamos agora a construção de um novo laboratório que
vai ampliar o número de exames,
diminuir o tempo para a entrega

Quando pensamos em Saúde, pensamos no atendimento,
remédio e hospitais. Mas a Saúde envolve ações mais amplas
de saneamento, limpeza da cidade. O senhor tem estimulado
ações nesse sentido?
Sim, intensificando a limpeza
pública, você diminui a quantidade de insetos, roedores. Estamos
limpando a cidade. Ao mesmo
tempo, melhorar o tratamento da
água, de esgoto tambémw é saúde. Saúde não significa só médico
é remédio. É saneamento, limpeza urbana, tratamento de água.
Um conjunto de ações. Se você
consegue evitar que a população
adoeça, você economiza em tratamento hospitalar. Nós incentivamos todas as ações nesse sentido e, para isso, pedimos a ajuda
da população, para que descarte o
lixo de forma correta e participe
das campanhas.

valinhos
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Novo projeto de concessão do
Cemitério Municipal é aprovado
Proposta do prefeito prevê que apenas área não usada e edificada será afetada
Luiz Felipe Leite
Repórter

Os vereadores votaram e aprovaram por unanimidade na sessão
ordinária de terça-feira, 1, a concessão do Cemitério Municipal São
João Batista, na Vila Pagano, para
a iniciativa privada. O projeto, de
autoria do prefeito Orestes Previtale (PMDB), é novo e substituiu o
anterior, que foi retirado na mesma sessão. O novo texto especifica
que a concessão será da área não
usada e edificada do cemitério, e
não da área já construída, onde há
sepulturas, a capela, o velório e o
estacionamento. Essas áreas já edificadas continuarão sendo administradas pela Prefeitura. Na área

Ficou um projeto com
mais qualidade. Quem
ganha com isso é a
população valinhense
Dalva Berto, vereadora

concedida, a intenção é construir
um cemitério vertical.
Segundo o prefeito, na justificativa do projeto encaminhado aos
vereadores, o objetivo da concessão é ampliar a vida útil do cemitério. “Através da edificação e operacionalização de cemitério vertical
em área ainda não utilizada do Cemitério São João Batista. Oportuno
destacar que a área já utilizada do
Cemitério São João Batista continuará sob a administração exclusiva da Municipalidade. Assim, a
capela e as sepulturas já existentes
não serão afetadas pela medida ora
encaminhada, a qual atingirá somente a área com 3.929,47 m² em
que ainda não foram edificadas sepulturas”, afirmou.
A nova proposta agradou tanto os vereadores da base quanto
da oposição. Segundo a líder de
Governo, Dalva Berto (PMDB), o
projeto reuniu todas as emendas
apresentadas pelos parlamentares.
“Ficou um projeto com mais qualidade. Quem ganha com isso é a
população valinhense”, disse.
O vereador Rodrigo Fagnani
Popó (PSDB) comemorou o resultado e afirmou que o apoio da
oposição foi ‘fundamental’ para a

Luiz Felipe Leite

Velório Municipal (foto) não será afetado pela concessão do Cemitério
aprovação da nova lei. “O prefeito
nos ouviu e entendeu que não dava
para aprovarmos o projeto anterior. Foi a vitória do bom senso”,
comentou.
Novo projeto
A proposta aprovada prevê
a concessão do uso da área não
usada e edificada do cemitério
por até 30 anos, podendo ser
prorrogado por até mais 30 anos.
A concessionária que assumir o

local poderá aplicar tarifas aos
usuários. As taxas, no entanto,
serão estabelecidas pela Prefeitura. Após a promulgação da
Lei, deverá ser realizado um PMI
(Procedimento de Manifestação
de Interesse), para selecionar o
projeto que será executado na
área concedida pela Administração Municipal. A previsão, segundo os vereadores, é que todo
o processo de concessão seja terminado em até um ano.

DIGITAL

Boletim será só
publicado na
internet

DA REDAÇÃO ■ Os vereadores
aprovaram, na sessão da última terça-feira, 1, o projeto de
lei do Poder Executivo que cria
a versão eletrônica do Boletim
Municipal, que também é denominado Imprensa Oficial,
em Valinhos. Com o projeto,
aos poucos deixará de circular a versão impressa do boletim, que é publicado todas as
sextas-feiras e traz as notícias
e atos das Administrações Direta e Indireta.
Segundo a mensagem encaminhada pelo prefeito Orestes
Previtale (PMDB), a versão eletrônica do boletim trará mais
agilidade, já que a publicação
dos atos, decretos, leis e demais
documentos poderá ser feita
diariamente. A economia de
gastos com o fim das impressões também é ressaltada pelo
chefe do Executivo. Até que a
migração de sistemas seja concluída, a publicação impressa
poderá continuar, sendo o fim
deste ano o prazo final para que
a implantação total da versão
eletrônica seja efetivada.
O fim das impressões do Boletim Municipal já foi tema de
proposituras aprovadas na Câmara. Uma moção pedindo a
extinção da versão impressa
como forma de reduzir custos
foi aprovada em maio. Na época, o documento foi apresentado por dez vereadores.
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Valinhos faz parceria regional
para tratar água e esgoto
Protocolo de intenções com cidade de Campinas será assinado na próxima semana
Prefeitura de Valinhos

Da Redação

O prefeito de Valinhos, Orestes
Previtale (PMDB), e o prefeito de
Campinas, Jonas Donizette (PSB),
se reuniram na tarde da última
segunda-feira, 31, para falarem
sobre saneamento básico. As
prefeituras têm o objetivo de
viabilizar uma parceria para
ampliar e melhorar a qualidade
do tratamento de esgoto e água
das duas cidades. O primeiro
encontro sobre o tema aconteceu
no Palácio dos Jequitibás, em
Campinas.
Segundo o prefeito Orestes, a
parceria resultará em melhores
condições para o tratamento de
esgoto nas duas cidades. “Dentro
deste protocolo de intenções,
nós teremos a condição de tratar
melhor a água que vai parar no
Rio Atibaia e com isso melhor a
qualidade da água captada por
Campinas”, afirmou.

Dentro deste protocolo
de intenções nós
teremos a condição de
tratar melhor a água
que vai parar no Rio
Atibaia
Orestes Previtale, prefeito

O assunto já é discutido
pela equipe técnica do DAEV
(Departamento de Águas e
Esgotos de Valinhos) e da SANASA
(Sociedade de Abastecimento de
Água e Saneamento), que resultou
em um protocolo de intenção. O
documento já tem um parecer
favorável e será assinado em para
concluir a parceria, na próxima
terça-feira, 8.

Orestes Previtale e Jonas Donizette (no meio da foto): parceria fechada
Atualmente, Valinhos está
c o m a c a p ac i d a d e d a E T E
(Estação de Tratamento de
Esgoto) da Capuava saturada.
A situação é obstáculo para
novos investimentos na cidade.
“Para Campinas vai ser bom,
pois a Estação de Tratamento
do Samambaia vai poder tratar

o esgoto na ETE de Valinhos
e devolver a água limpa ao
Ribeirão Pinheiros, que deságua
no Rio Atibaia, onde Campinas
capta água para tratamento
e abastecimento da cidade.
Teremos uma água melhor”,
c o n c l u i u o p re fe i t o Jo n a s
Donizette.

ESPORTE

Bem Bolado e
ADUSMA estão
fora do Amador
O Bem Bolado
FC e o ADUSMA-São Marcos foram eliminados da
atual edição da 1ª Divisão
do Campeonato Valinhense
de Futebol Amador. Os dois
times foram suspensos por
180 dias do torneio. Todos
os pontos já conquistados
e aqueles que seriam disputados pelas duas equipes foram retirados. A consequência das decisões é o
rebaixamento imediato dos
dois clubes para a 2ª Divisão do Amador em 2018.
As determinações sãoda
JDD (Junta Disciplinar Desportiva) e foram divulgadas na última quinta-feira,
3. Cinco jogadores do Bem
Bolado e oito do ADUSMA
também foram suspensos,
entre 30 e 720 dias.
O jogo entre Bem Bolado e
ADUSMA-São Marcos foi
encerrado aos 38 minutos
do primeiro tempo após
uma briga generalizada
entre os jogadores das duas equipes. A partida aconteceu no último dia 23, no
Campo do Bom Retiro).
DA REDAÇÃO ■

Operação Jogue Limpo recolhe 83
toneladas na primeira semana
População aderiu em
massa à campanha, que
termina em setembro

Tarifa de água e esgoto em
Valinhos sobe 6,29%
Reajuste foi feito para
corrigir apenas a inflação
do período
Da Redação

A nova tarifa de água e esgoto
do município atendido pelo DAEV
(Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos) começa a valer a
partir do dia 1 de setembro, com
reajuste de 6,29%. Os reajustes
dos valores das tarifas de água
e esgoto e os demais serviços do
DAEV seguem determinação da
ARES- PCJ -Agencia Regulado-

ra dos Serviços de Saneamento
das Bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari, e Jundiaí, que exerce a
função de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico. Os novos valores foram divulgados pelo DAEV
nesta terça-feira, 1, e foram publicados na edição da última sextafeira, 28, no Boletim Municipal.
“O aumento da tarifa é composto da taxa de inflação do ano
passado. É uma forma de garantir cobrança justa para a população e evitar o desperdício de
água tratada” disse o presidente
do DAEV, Pedro Inácio Medeiros.

Da Redação

A Operação Jogue Limpo com
Valinhos, promovida pela Prefeitura, recolheu 83 toneladas de
materiais em desuso na primeira
semana da ação. O balanço parcial,
divulgado pela Secretaria de Obras
e Serviços Públicos, mostra que
foram realizadas 37 viagens com
os caminhões participantes. A operação começou no último dia 24,
no Parque Portugal.
Neste balanço prévio, a destinação do material recolhido
começou a ser feita no último dia

26. O transbordo desse material
é realizado em área própria da
municipalidade, localizada na Estrada da Boiada, onde os resíduos
recolhidos são compactados e encaminhados ao aterro. “A pesagem
do montante recolhido é realizada
em Paulínia, já na área onde serão
descartados”, acrescentou o diretor
do DLP (Departamento de Limpeza Pública), Gustavo de Freitas
Sirianni.
De acordo com ele, a operação
segue conforme o cronograma
estabelecido. “A população tem
cooperado muito. Inclusive muitos
ligam para mais informações”, afirmou. A principal dúvida é sobre o
retorno dos caminhões. “Tentamos
atender todas as situações, mas é
importante que fiquem atento ao

dia em que a operação será realizada em seu bairro”, alertou.
Operação
A Jogue Limpo com Valinhos vai
até a primeira semana de setembro,
encerrando com uma ação na área
central. O objetivo da operação é
contribuir com a limpeza da cidade,
com a saúde, uma vez que evita a
formação de criadouros de mosquitos e outros transmissores de
doenças, e com o meio ambiente.
Ao todo, as equipes de limpeza
percorrerão 131 bairros, divididos
por região. O trabalho é realizado
por três caminhões, com quatro
ajudantes cada.
Caso hajam dúvidas, é possível
entrar em contato pelos telefones
3829-6012 e 3829-6033.

folha sabor
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Conheça os benefícios
nutricionais dos grãos
Segundo nutricionistas, os
grãos são ricos em fibras,
vitaminas e minerais
Da Redação
Os grãos fazem parte de nossa
dieta há milhares de anos e a busca pela alimentação saudável aliada ao avanço das pesquisas resultaram na descoberta do alto valor
nutricional desses alimentos. Ricos em fibras, vitaminas e minerais, eles contribuem para o bem
estar de nosso corpo, ajudando no
emagrecimento e ajudando a prevenir doenças crônicas.
Procuradas pela reportagem da
Folha de Valinhos, as nutricionistas Karoline e Renata Gobato fala-

ram um pouco sobre seis tipos de
grãos e os benefícios deles.
Chia: fonte de ômega 3, auxilia
na redução do índice glicêmico dos
alimentos, fonte natural de antioxidantes, contribui com a saciedade devido ao poder geleificante, e
ajuda o intestino.
Linhaça: Regula o intestino devido ao alto teor de fibras, fonte de
ômega 3, e estudos apontam que
uma pequena ingestão no dia promove alterações hormonais ajudam a reduzir o risco de alguns
tipos de câncer.
Quinoa: Fonte de proteínas de
alto valor biológico. Apresenta um
alto valor nutricional comparado a
outros cereais. Fonte de vitaminas
do complexo B, um pseudo-cereal
que pode ser consumido por pessoas com doença celíaca, por não
apresentar glúten.

Amaranto: Alto teor de lisina,
que é um aminoácido essencial e
geralmente está deficiente em outros cereais. Rico em zinco, cálcio
e ferro em comparação a outros cereais. Auxilia na redução do colesterol. É um cereal isento de glúten.
Aveia: Elevado teor de fibras,
fonte de beta-glucana, que contribui para a redução do colesterol sanguíneo, além de proporcionar saciedade. Pode ser encontrada em diferentes formas como farinha, por exemplo.
Sorgo: Comumente utilizado em alimentação animal, porém tem potencial também na alimentação humana para produção
de farinhas para pães e biscoitos.
É livre de glúten. Estudos revelam
o potencial antioxidante decompostos como taninos, ácidos fenólicos e antocianinas.

p.7

PANQUECA DE AVEIA
■ INGREDIENTES
2 ovos
2 colheres de sopa de farelo de aveia
2 bananas maduras
1 colher de café de canela em pó
1 colher de chá de cacau em pó
■ MODO DE PREPARO
Bata todos os
ingredientes no
liquidificador. Em uma
frigideira antiaderente
untada com óleo de
coco, despeje a massa
e doure dos dois lados.
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Convulsom faz show no 1°
Jantar Apaixonados por Saúde

Evento será no próximo dia 11 de agosto, a partir das 20h; ainda há convites à venda
Divulgação

Da Redação

No próximo dia 11 de agosto você tem um encontro marcado na
Fonte Santa Tereza. Trata-se do
1º Jantar Apaixonados por Saúde,
com animação musical do Convulsom, integrado por profissionais da
área da Saúde que também querem
colaborar para mudar o momento
atual que vive o hospital.
A banda Convulsom nasceu em
1997, com uma proposta de beneficência. Já tocaram em diversos
eventos, sendo o ultimo, no mês
de março, em prol do Grupo Rosa e Amor.
Integram o Covulsom: Dra. Maria da Graça Fiorin Calsavara, Dr.
Ademar Cinco Filho, Dr. Décio Al-

meida Costa, Dra José Felipe Spdaccia, Dra. Silvana Pereira Coutinho,
Dr. Fábio Parada Pazinatto. Integrava o grupo o Dr. José Roberto Camargo, que faleceu há dois meses
e será substituído no evento em
prol da Santa Casa por Sérgio Boneto na guitarra. “Nós nos reunimos
aos domingos para os ensaios. Tocar e estar com os amigos do Convulsom é uma alegria e ter a oportunidade de ajudar alguma entidade como a Santa Casa de Valinhos
é sempre um prazer”, disse Dr. Fábio Pazinatto, baterista do grupo.
Com início às 20h, o Jantar beneficente está com convites à venda
a R$100, bebidas à parte. O evento tem um apelo muito importante: “Seja a mudança quer você quer
ver em nossa instituição”.

Grupo Convulsom (foto) ensaia semanalmente aos domingos

Os convites já estão à venda
na recepção da Santa Casa de Valinhos, ou com pastor Hiran Pi-

Acupuntura é bem
procurada na AAPV
Procedimento é realizado
na associação há mais de
uma década
Da Redação

Com mais de 10 anos de atuação na AAPV (Associação dos Aposentados e Pensionistas de Valinhos), o atendimento de Acupuntura é um dos serviços com maior

AR2

procura e está sob a responsabilidade do fisioterapeuta e acupunturista Felippe Sabanai. O ambulatório de acupuntura é um dos
pioneiros na cidade e funciona as
segundas, quartas e sextas-feiras
com agendamento, na sede da Associação dos Aposentados, na Rua
Antonio Madia Filho 59.
O presidente da AAPV Ovídio
Vacari lembrou com alegria o início das atividades do ambulatório

Egle Filiaci promove o 3º encontro
sobre cuidados com stress
Divulgação

“Os três segredos para
lidarmos com Stress” é o
tema da palestra
Da Redação

A psicóloga Egle Filiaci decidiu dar a sua parcela de colaboração para a Santa Casa de Valinhos,
após ser tocada pelo chamado dos
Apaixonados por Saúde e está promovendo quatro encontros com o
tema: “Os três segredos para lidarmos com Stress”. No próximo sábado, 5, às 15h, no auditório do hospital, será realizado o 3º encontro.
O convite é aberto a todos os interessados, mesmo que não tenham
assistido os encontros anteriores.
Segundo o coordenador de Mobilização de Recursos da Santa Casa, pastor Hiran Pimentel, o objetivo do Projeto Apaixonados por
Saúde é sensibilizar e mobilizar os
cidadãos para ações voltadas para
a saúde em especial para a Santa
Casa de Valinhos. “A Egle, sentindo a importância do trabalho, decidiu dar a sua colaboração, com

Egle Filiaci (foto) fará palestra

a realização de quatro encontros,
com contribuição voluntária no valor de R$15 para cada expectador.
Esperamos repetir neste sábado o
sucesso dos dois encontros anteriores, com a sua presença no Auditório da Santa Casa de Valinhos”,
destacou.
SERVIÇO

mentel pelo telefone 99362-1357
ou pelo email planodiretor@terra.com.br

Informações e inscrições pelo telefone
(19)9 9362-1357, diretamente com o
pastor Hiran.

ARTIGO

Raiva
“ Não consegui me controlar, coloquei para quebrar
com meu chefe, ofendi mesmo. Perdi meu emprego!”
No consultório podemos
observar muitas situações parecidas com a citada acima.
São namoros acabados, empregos perdidos, amigos que
se afastam, casamentos que
terminam...pois a tendência
de quem é o objeto da raiva
incontrolada é se afastar ou
afastar a pessoa raivosa de
perto de si.
Raiva inspira medo, angústia, desalento e agressão
naqueles que observam ou são
vítimas de episódios incontidos de violência física ou verbal. A raiva é um complexo de
reações físicas e emocionais
que se juntam e promovem
um turbilham na pessoa. No
momento da explosão, do ato
de violência ou da expressão
incontida da raiva é ter feito
algo para reparar a ameaça, o
desaforo ou a injustiça. É como
se a pessoa tivesse ajeitado a
vida. Porém, essa sensação de
alívio não é duradoura e muitas vezes é seguida de culpa,
remorso e arrependimento.
A raiva é repentina?
É um mito pensar que a
raiva surge de repente. O que
ocorre é que, em geral, não estamos sintonizados com nossas sensações e, portanto, não
percebemos os sinais que o
corpo nos envia antes que uma
emergência ocorra. Nota-se
que o pensamento avaliativo
determina como a pessoa vai
reagir a algum fato. Ou seja, o
que nos estressa não é o evento que ocorreu, mas sim como
nós o interpretamos.

Acupunturista Felippe Sabanai e o presidente da AAPV Ovídio Vacari

de acupuntura. “Fico feliz que deu
certo e que podemos ajudar pessoas, pois esse é o nosso maior objetivo aqui na associação”, disse.
Através desta técnica oriental,
Felippe Sabanai ajudou inúmeras
pessoas que passaram pelo ambulatório a minimizar pelo menos
um pouco o sofrimento de cada
um. “Quando é para dar conforto
ao paciente, especialmente os que
nos procuram na Associação dos
Aposentados, tentamos todas as
agulhas, aurículo terapia, ventosa
e até mocha, porque nossa maior
alegria é ver as pessoas bem e sem
dores”, afirmou.
Ainda segundo Sabanai, muita gente tem medo da acupuntu-

ra por causa das agulhas, mas elas
são tão finas ‘como um fio de cabelo e praticamente indolores’. “A
acupuntura relaxa, proporciona
recuperação mais rápida, porque
aumenta a circulação do corpo na
área lesionada e acelera a recuperação dos tecidos, melhora a circulação do sangue, pode livrar a pessoa
das dores de cabeça, ajuda a parar
de fumar, a lidar com alergias, tratar dores crônicas como artrite, fibromialgia, etc. Para um bom resultado são necessárias de seis a
dez sessões”, explicou.
Informações podem ser pedidas
e agendamentos realizados pelos
números de telefone 3871-0092 ou
3849-2656.

Você pode estar se perguntando, mas será que é
possível lidar com a raiva?
A resposta é sim. A raiva
é normal e aceitável quando
expressada apropriadamente. Alguns cuidados são necessários para aprendermos
a controlar a raiva: 1) Respire
profundamente, a partir de
seu diafragma; 2) Repita calmamente uma palavra ou frase como “relaxe” ou “calma”;
3) Use a imaginação. Visualize
um lugar relaxante na natureza; 4) Se a discussão estiver
se tornando acalorada, pare e
tome um copo de água (isso a
ajuda a respirar); 5) Não embarque na sedução da raiva.
Faça qualquer coisa para interrompê-la. Vale amarrar os
sapatos ou contar até dez; 6)
Lave as mãos e o rosto com
água fria; 7) Ataque problemas
e não pessoas; 8) Evite palavras
como “nunca mais” e “sempre”
quando estiver irritado.
Se você identificar que as
dicas acima não estão lhe ajudando, procure um psicólogo
(a). Esse profissional poderá
lhe ajudar a perceber o mundo
a sua volta e avaliar os pensamentos, sendo possível ter
controle sobre as emoções.
Cuide de você.
Tatiana Bonazzi Baroni
Psicologa
CRP 06/80461
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Dia Nacional
da Saúde

Bacalhau ao Forno,
do restaurante
Sabor Português
(tel. 2345-0987)

Neste sábado, 5, comemora-se o
Dia Nacional da Saúde. A data rememora o dia do nascimento do
grande sanitarista Oswaldo Cruz.
Além da inestimável contribuição na erradicação de epidemias
de peste, febre amarela e varíola,
ele contribuiu para a estruturação
das ações de saúde pública no Brasil, para a criação do Instituto Soroterápico Federal (hoje Fundação
Oswaldo Cruz) e para a fundação
da Academia Brasileira de Ciências.
Famácias de manipulação
Atualmente, o segmento de farmácia de manipulação representa
cerca de 18% do mercado de remédios. No país, existem mais de sete
mil lojas credenciadas e especializadas em manipulação de medicamentos. O setor, que foi marginalizado até a década de 1970, é uma
tendência no momento, como alternativa aos produtos feitos de

maneira tradicional.
Segundo o dono da Farmácia de
Manipulação BioAtma, Errol Wilson, existem diversas vantagens do
setor em relação aos produtores e
distribuidores de medicamentos
tradicionais. “Nas farmácias de manipulação nós fazemos os medicamentos com a quantidade especificada pelos médicos. E com a mesma qualidade das farmácias tradicionais. Somando isso com outros
fatores, o preço final ao consumidor é menor”, comentou.
Alternativas
Farmácia de Manipulação é o
estabelecimento de saúde onde
os medicamentos são preparados
de acordo com a necessidade do
cliente, de forma individualizada
ou personalizada com base em receita emitida por profissional autorizado. No Brasil, o começo da farmácia de manipulação se confunde com a origem do país. Os jesuítas foram os principais responsáveis por instituir as primeiras en-

Grupo se reúne
para consórcio
regional de saúde
As equipes de Saúde das cidades de Valinhos, Vinhedo e Itatiba se reuniram na
manhã da última terça-feira, 1,
em Itatiba, da terceira reunião
do grupo que planeja a criação de um consórcio regional
de saúde. Na próxima semana será entregue um levantamento da estrutura, gargalos e
potenciais de cada município.
Os dados servirão de guia para
a formatação jurídica do consórcio. Dos 280 mil moradores
das três cidades, mais da metade, ou seja, 51,5% depende exclusivamente do SUS (Sistema
Único de Saúde).
Juntas, as cidades que são vizinhas possuem 21 ambulâncias,
três santas casas, um hospital
particular, rede de atendimento básico e de especialidades.
O secretário de Saúde de Valinhos, Nilton Tordin, afirmou
que o grande problema é a burocracia. “Nós todos temos um
objetivo, que é agilizar o processo de compras de medicamentos, insumos, de contratações. Nossas licitações demoram meses. Depois, no meio
do caminho, você recebe a notícia de que a empresa vencedora vai atrasar a entrega. Temos que parar com isso. Acabar
com a judicialização da Saúde.
A burocracia trava o nosso sistema”, disse.
DA REDAÇÃO ■

Data homenageia sanitarista Oswaldo Cruz;
saiba mais sobre Farmácias de Manipulação
Da Redação

p.9

fermarias e boticas em seus colégios. Nesses estabelecimentos, eles
dispensavam os medicamentos importados da Europa e preparavam
remédios com plantas medicinais
da nossa terra. Esse conhecimento

era adquirido através do relacionamento entre eles e os indígenas. No
século 19, com o estabelecimento
das primeiras indústrias farmacêuticas, as farmácias de manipulação
foram perdendo terreno.

p.10 esportes
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Pq Portugal enfrenta Vila no Amador
Equipe defende a liderança da 1ª Divisão do Campeonato Valinhense de Futebol Amador no domingo, 6
Ulisses Porto

Jogadores do Parque Portugal (foto à esquerda) querem manter liderança
Luiz Felipe Leite
Repórter

O Parque Portugal defende a liderança do Campeonato Valinhense de Futebol Amador – 1ª Divisão
na partida contra o Grêmio Vila
Unida no próximo domingo, 6, às
15h30, no Estádio Eugênio Franceschini (Campo do Bom Retiro).
Vale lembrar que o time do Parque
está com um jogo a menos e tem
sete pontos de vantagem sobre o
Jurema (27 a 20), atual vice-líder.
Já o Grêmio ocupa a quinta colocação, com 16 pontos.
Já o Veneza terá pela frente o
SC União/Marmoraria São Bento
na rodada, também no Campo do
Bom Retiro, mas na parte da ma-

nhã (às 9h45). Já o São Marcos pega o Vale Verde no Campo do São
Cristóvão, às 10h15.
Na disputa pela artilharia, Paulo
Henrique Porto, do SC União, tem
oito gols, contra sete de Caio Fernando, do Barduchi. Com seis gols
no ranking estão Alanda da Silva
Lima (Parque Portugal), Brenno Fidele Dias (Jurema) e Petter de Assis Silva (Parque Portugal).
Classificação
Os três primeiros colocados são
Parque Portugal FC, com 27 pontos
em oito partidas, seguido pelo EC
Jurema A, com 20 pontos em nove jogos. Em terceiro lugar está o
ADC Barduchi, com 18 pontos em
nove partidas.
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Sambistas lembram Adoniran
Músicos locais reforçam a importância das canções do “Pai do Samba Paulista”, nascido em Valinhos

Divulgação

Luiz Felipe Leite
Repórter

A herança musical de Adoniran
Barbosa está viva nos valinhenses,
tanto no conteúdo das letras das
músicas quanto na maneira deles
comporem as canções. A reportagem da Folha de Valinhos, em homenagem ao aniversário de nascimento do músico valinhense (6/8),
conversou sobre o legado do “Pai
do Samba Paulista” com sambistas da cidade.
Para Leandro Alves, também conhecido como Magrão, a relação
dele com a música de João Rubinato ‘é antiga e emocionante’. “Meu
pai ouvia muito Adoniran. Eu brinco que chegava a ser enjoativo. O
valinhense em geral, assim como
era o Adoniran, tem um estilo simples, sem complicações. E sem dúvida isso me inspira na minha relação com o samba. A música dele
que mais me marcou foi Abrigo de
Vagabundos”, comentou.

Meu pai ouvia muito
Adoniran. Eu brinco
que chegava a ser
enjoativo
Leandro Alves

Grupo Versá: músicos
tocam sucessos do “Pai do
Samba Paulista”

Segundo Carlos Eduardo Inácio,
mais conhecido como Carlota, a influência de Adoniran não pode ser
perdida pelas próximas gerações de
sambistas. “Assim como ele, também sou compositor. O Adoniran
era um homem do povo, logo ele

tinha facilidade para ter ideias para compor. Tento me inspirar nele
para fazer as músicas. Não podemos deixar a história musical dele morrer. Inclusive a música dele
que mais me incentiva é Trem das
Onze”, disse.

De acordo com Claudineis de
Oliveira Cézar, também conhecido como Kalango, os sambistas da
cidade possuem ‘uma das maiores referências de música’. “Eu tenho quase 70 anos de idade. Tive
o prazer de acompanhar, mesmo

à distância, um pouco do que foi
o Adoniran enquanto ele estava
vivo. Ele tinha uma simplicidade
que encantava e que continua encantando os músicos. Uma das minhas canções favoritas dele é Saudosa Maloca”, contou.

CACC e escola são lembranças
públicas de Adoniran Barbosa
Pai do samba paulista
faria aniversário no
próximo domingo, 6
Da Redação

No próximo domingo, 6, é comemorado o aniversário de nascimento de João Rubinato, mais
conhecido como Adoniran Barbosa, pai do samba paulista. Ele, que
nasceu em uma casa no bairro do
Lenheiro, possui duas referências
públicas a ele em Valinhos (CACC
– Centro de Artes, Cultura e Comércio Adoniran Barbosa e a Escola Estadual Adoniran Barbosa).
O CACC, localizado ao lado da
rodoviária, entre as avenidas dos
Esportes e Onze de Agosto, foi criado pela Prefeitura em 16 de agosto de 2008, durante a gestão do ex
-prefeito Marcos José da Silva (PMDB). O local possui um palco com
18,3 metros de comprimento por
13,3 metros de largura, camarins e
sanitários. O ponto concentra atividades sociais, artísticas, culturais
e comerciais. Uma das principais
atividades anuais do CACC é a missa de Corpus Christi, além de even-

Internet

tos esportivos e sociais.
Já a Escola Estadual Adoniran
Barbosa é um pouco mais antiga.
Ela foi criada em 1981 no então bairro do Jardim Novo Mundo, na Rua
dos Gerânios, atualmente sede da
EMEB (Escola Municipal de Educação Infantil) Cecília Meireles. A
escola que homenageia Adoniran
atualmente está sediada no bairro
Fonte Nova, na Rua das Azaleias.
A instituição possui cerca de 700
alunos, todos estudantes do Ensino Médio.
Filho ilustre
Adoniran Barbosa nasceu em
Valinhos em 6 de agosto de 1910. Na
época o pai dele, imigrante italiano,
trabalhava para a Família Milani em
uma fábrica de sabão (Atual Unilever). Membro de família numerosa,
Adoniran logo cedo começou a trabalhar, ajudando o pai na São Paulo Railway em Jundiaí, cidade próxima a Valinhos, para a qual mudou-se com a família. Ainda nesta cidade seria entregador de marmitas e varredor de uma fábrica.
João queria ser artista, tenta o teatro, mas é rejeitado; no rádio, fracasso repetido. Ele já havia criado
algumas músicas (os títulos “Mi-

nha Vida se Consome”, em parceria com Pedrinho Romano e Viriato dos Santos (Verídico) e “Socorro”, em parceria com Pedrinho Romano, são daquela época).
Ele teve vários sucessos como
“Saudosa Maloca” e “Trem das Onze”. Adoniran visitou Valinhos três
vezes após deixar cidade. A mais
marcante foi em 1982, quando foi
homenageado no Carnaval pela
Unidos da Madrugada. Ele, inclusive, desfilou na época. Ele morreu aos 72 anos, em 23 de novembro de 1982.

alternativa
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Exposição de obras de Catuí
tem charges e esculturas
Ju Fuzetto

www.umlugaraosolpertodovento.blogspot.com.br
ju@folhadevalinhos.com.br
m.facebook.com/ju.fuzetto

Vem com gosto, Agosto!
Não percebemos o tempo passar. Ainda ontem era primeiro
de janeiro e todos estavam
entretidos com os fogos de artifício e planos para mais um ano
que entrava tímido pela retina
dos nossos olhos.
Os dias foram ligeiros demais,
a pressa de fazer tudo dar certo
atropelou com maldade sonhos
que queríamos realizar. Anestesiados pela rotina, dormimos
na cama da comodidade e, ao
despertarmos, agosto entrava
de mansinho pelas frestas da
porta e quando o encaramos, já
pleno e magnífico emoldurado
no calendário, tomamos um
baita susto.
Agora é um tanto tarde para
voltar a sonhar os mesmos sonhos, não dá pra encarar o que
ficou pra trás e também já nem
faz sentido recuperar o tempo
perdido.
Não vem com essa de que
agosto é mês de cachorro louco.
Louco é quem fica parado na
zona de conforto.
Então diga: vem com gosto,
Agosto! E não fique esperando sua estrela brilhar sem ao
menos se esforçar. Desse jeito
Papai Noel chega e, pronto, te
pega no flagra.

Mostra reúne várias obras do artista; Espaço Cultural Flávio de Carvalho a partir do dia 4
Divulgação

Da Redação

Um dos mais renomados artistas
de Valinhos, Walter Seufert, o Catuí,
fará uma exposição no Espaço Cultural Multiuso Flávio de Carvalho a
partir da próxima sexta-feira, 4. A
mostra será aberta às 19h e reunirá
charges carregadas de humor inteligente contrastando com a delicadeza de esculturas em argila.
A exposição poderá ser visitada
até 1º de setembro das 8h30 às 16h.
O Espaço Cultural Multiuso Flávio
de Carvalho está localizado na Avenida Joaquim Alves Corrêa, 4033, no
bairro Santo Antônio.
O artista
Catuí nasceu em 12 de maio de
1930, em Karlsruhe, Sul da Alemanha. Em 1946, começou o aprendizado de Escultor de pedra e frequentou, ao mesmo tempo, a Escola Profissional de Karlsruhe.

DESTAQUES CULTURAIS

1

TEATRO
A peça infantil É Hora de Imaginar... será apresentada na Biblioteca Municipal no próximo
dia 8, em duas sessões gratuitas: às 10 e às 14h.

Após a sua formação, em 1949,
trabalhou durante seis anos, na restauração de igrejas e monumentos
públicos, danificados em consequência da guerra. Desde 1955 vive
no Brasil, primeiro no Rio de Janeiro e, a partir de 1962, em São Paulo.
Profissionalmente nunca atuou
no Brasil como escultor de pedra.
Durante trinta anos foi funcionário da multinacional SIEMENS,
aposentando-se em 1991. Um ano
depois se mudou para Valinhos,
onde reside atualmente.
Em Valinhos, começou a produzir novamente esculturas, usando como matéria prima a argila.
Participa regularmente de exposições em Valinhos, Vinhedo, Salto, São Paulo e outras localidades
da região. Possui obras em diversas coleções particulares no Brasil, EUA, Alemanha, Argentina,
Portugal, Itália, Cingapura, Hong-Kong entre outros.

2

MÚSICA
Neste Sábado, 5, tem gravação do DVD
de Jads e Jadson na Folk Valley. Participação
especial: Gustavo Lima e Maiara & Maraisa.
Local: Rod. Dom Pedro I, Km 118 - Valinhos/SP

Palestra resgata história de Flávio
de Carvalho e do Modernismo
Atividade será
realizada no próximo
dia 10, aniversário de
nascimento do artista
Luiz Felipe Leite
Reporter

Acontece no próximo dia 10, às
19h30, uma palestra com o tema
“Flávio de Carvalho e o Modernismo”, na Donna Oficina de Beleza, na Vila Embaré. Segundo a
organização do encontro, a atividade tem o objetivo de resgatar a
história do artista plástico Flávio
de Carvalho, que morou em Valinhos nos últimos 35 anos de vida.
A palestra será ministrada pelo professor, pesquisador e ex-secretário de Cultura de Valinhos,
Tite Stopiglia. No encontro também será exibida uma réplica do
‘Traje de Verão’, roupa usada por
Flávio de Carvalho em um desfile nas ruas de São Paulo em 1956.
“Um dos objetivos é relembrarmos a história do Flávio, que nasceu justamente no dia 10 de agosto. Ele ajudou a popularizar o movimento modernista, que tinha

Divulgação

uma veia muito intelectualizada
no seu início”, explicou.
No encontro será explicado aos
expectadores sobre as origens do
movimento modernista no Brasil, com a Semana de Arte Moderna de 1922, e como Flávio de
Carvalho se insere nesse contexto (ele estudou na Europa e trouxe ideias e tendências modernistas ao Brasil).
Flávio de Carvalho
Ele nasceu em Barra Mansa, no
interior do estado do Rio de Janeiro, em 10 de agosto de 1899. Integrante de uma família rica, Flávio
estudou nas principais escolas de
São Paulo até ir para a Europa, onde
concluiu o curso de engenharia civil na Universidade de Durham, na
Inglaterra. Ele chegou a frequentar
aulas de pintura enquanto esteve
no exterior. Considerado à frente de seu tempo, Flávio de Carvalho fez pinturas, montou uma peça teatral e escreveu colunas para
jornais impressos sobre artes e arquitetura em geral. Flávio faleceu
em Valinhos em 1973, deixando como ‘herança cultural’ uma de suas
principais obras, a Casa Modernista, localizada na Fazenda Capuava.

Artista nunca atuou profissionalmente no Brasil como escultor de pedra

Flávio de Carvalho realizou,
em 1956, a Experiência n°3, ao
desfilar com o “Traje de verão”
SERVIÇO
Palestra “Flávio de Carvalho e o Modernismo”
Donna Oficina de Beleza – Avenida Onze
de Agosto, 1973 – Vila Embaré- Às 19h30
Inscrições pelo telefone 3849-4646
Mais informações por meio dos
telefones 3871-3429/99795-9608,
diretamente com Tite Stopiglia

3

MÚSICA
O Grupo Versá e Amigos
realiza neste sábado, 5, a
partir das 16h, no Museu
e Acervo Municipal “Fotógrafo Haroldo Ângelo Pazinatto” (antiga Estação
Ferroviária), a 30ª edição
do projeto Samba da Tia
Rê, que irá comemorar
15 anos do Grupo Versá e
Amigos, organizadores do projeto. A roda de samba é uma homenagem póstuma a Regina Jesuino, amiga especial carinhosamente chamada de “Tchuchuca”. Ela foi participante assídua da Escola de Samba Arco Íris e uma verdadeira amante do
samba de raiz..

P.14 alternativa
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Lukas de A a Z

BAMBUZAL

Gió

Um super brinde no Restaurante Gió Cuccina no último sábado de: Sandra e Mauro Poletti

Famosos

Casal requisitado em todos os eventos; já estão famosos:
Cleusa e Anselmo Borin

Os empresários Néa Lenharo e
Nelson Fabretti no Restaurante
Bambuzal no último final de semana

Jantar

Durante Jantar de Vips cliquei : Antonio e Elizabeth Favaro

Simpatia

De bem com o mundo Eduardo e Ana Borgiani
durante evento no CAV

Zuphen

Família Caetano no “ Zuphen Gastrobar” no último final
de semana: Fabiola, Celso e Nayara

Macarronada

Cliquei de A a Z na Macarronada Italiana Ademir e Giane
Moretti

Confirmada

Confirmada a presença do tradicional jantar da
APAE na Fonte Santa Tereza da Dra. Simone e Castro Alarcon no próximo dia 6 de outubro

Gente do bem

Pensa em um casal do bem ... pois é. Assim são Elza e o grande empresário Márcio Polo no jantar dançante da Macarronada Italiana
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APARTAMENTOS
Vendem-se
CENTRO
03 dormitórios Valor 375 Mil. F: (19)
99252-5093
ÓTIMO APTO
com 02 dormitórios
- Valor 215 Mil F: (19)
99252-5093
PARQUE DOS PÁSSAROS
Apartamento 02
dormitórios, Valor - 265 Mil F: (19)
99252-5093
TROCA POR CASA –
B. SÃO CRISTÓVÃO.
2 dorm, sala, coz e
sacada. 1 vaga. Reformado c/ armários F
99217-0035

CENTRO – VILA
CLEITON
1 dormitório, 1 vaga.
F: 99781-4333

1.450,00 incluso taxa
de condominio.
Tel.contato: (19)
9.9943-9638.

CENTRO
2 dormitórios/
1suite. Cond. Incluso
R$1150,00. F: 38713822 / 98601-7556

ALTA VISTA
2 dorm. Sala, coz, 1
vaga coberta. No 5º
andar. R$1.362,000
com cond. E IPTU F:
3871-6060

CASTELO
Aluga-se quarto
grande c/ banheiro
privativo p/ rapaz ou
moça. F: 99284-4315
PARQUE FLORENCE
3 dormitórios, garagem. R$1100,00 c/
condomínio incluso
BOSQUE DO FRUTAL
2 dorm. Sala, coz,
elevador e 1 vaga
de garagem . R$
1.350,00 com condo.
F: 3871-6060

CENTRO
2 dorm. R$300 mil. F: APTO 3 DORM.
99626-3809 / 3849- 1 vaga de garagem.
1401
R$1.100,00 condomínio incluso. F:3871PARQUE DOS
3345
PÁSSAROS
60m², armários emMORADA DOS
butidos, Direto com
PINHEIROS
proprietário. F: (11)
2 dorm, reformado.
99496-5581 / (11)
1 vaga de garagem.
4816-4928
R$1.150,00 (incluso
condomínio e IPTU).
REGIÃO ITAJAÍ
F: 98216-7270
Apartamento Região
Campo Grande
VILA VENTURA
2 dormitórios, sala,
2 quartos, cond.
cozinha, banheiro
vila ventura em
R$ 38.000,00 + R$
valinhos-sp. Valor: r$
49,00 (mês)
Fone: 19 – 981085127
ED. TABATA
Vendo ou alugo. 2º
andar, com garagem.
R$250 mil. F: 33274358 / 99263-1322
João
PARQUE DOS
PASSAROS
60m², 2 dorm, sala
conjugada, cozinha
com armários. R$295
mil. F: 99179-6951

APARTAMENTOS
Alugam-se
CENTRO
2 dorm. Falar com Alcides. F: 99626-3809
/ 38491401

CONDOMÍNIO TABATINGA.
Vende ou troca
edícula R$280 mil. F:
99488-9455

ED. MANTOVA
2 dorm, c/suíte,
armário embutido,
1 vaga coberta. F:
99164-4378

CASA CONDOMÍNIO
dormitórios, aceita
permuta – Valor 635
Mil F:(19) 992525093

CASAS
Vendem-se

VALE VERDE
Chácara - 1000 m2
próximo a Anhanguera - Valor 400 Mil
F:(19) 99252-5093

VILA RICA CAMPINAS
2dorm. Garagem.
Ótima localização,
ao lado da av. das
amoreiras. Aceito troca apto em Valinhos
290mil F: 99383-6817
/ 99712-9629
JARDIM ITAPUÃ
2 dorm. Sala, coz,
banheiro social +
edícula de fundos.
420mil F:99115-8337
PQ. FLORESTA –
CAMPINAS
2 dorm, garagem,
quintal. Ótima localização. Aceito troca
apto em Valinhos F:
99383-6817 / 997129629

IMÓVEIS

PALMARES
200m. 2 domr. Com
garagem. R$250 mil.
F: 99139-1161
PARQUE FLORESTA 3
2 dorm, sala, coz.
Quintal. Ótima lozalização. Aceita troca
por apartamento em
Valinhos. R$ 230 mil.

JD. AMÉRICA II
3 comodos de fundos. Para casal sem
filhos. R$650,00.
F: 3849-1083 /
986097783
JARDIM PAIQUERE
3 dorm, suíte. Garagem para 3 carros. F:
19 99138-8104
COUNTRY CLUB
Próximo a padaria do
Darci. R$750,00. F:
99632-0455
OPORTUIDADE
Cond. Portal do lago,
casa de alto padrão.
R$1.600,000,00.
Aceito imóvel de
menor valor. F:
98109-4529
SÃO JORGE
2 casas no mesmo
terreno, 4 e 3 cômodos, tudo individual
R$ 320 mil F: 38493614
PALMARES
2 casas. Vendo ou
troco por chácara
pequena. R$ 240
mil. F: 99287-2584 /
99507-1007
PARQUE PORTUGAL
Terreno de 300

F: 3871.6060 / 99772.1626

CRECI 070685-F

ALUGO

VINHEDO - CAPELA
R$ 800,00
R$ 380,00
R$ 750,00

ITATIBA
R$ 600,00

metros com 3 casas.
R$180 mil. F: 982321616. Falar com Rose
ou Roberto.

SANTO ANTÔNIO
2 dormitórios +
edícula. F: 981539017

CASAS
Alugam-se

VILA SANTANA
2 dormitórios. F:
98153-9017

COUNTRY CLUBE
Um cômodo, sem
garagem, para rapaz
sem vícios. R$300,00
– F: (19)97124-1429 /
(19)99389-7190
JARDIM
UNIVERSO
2 cômodos independente. F: 99583-3887

JD. STO ANTÔNIO
2 dormitórios +
edícula. F: 981539017
JD. PARAÍSO
1 dormitório, sala,
coz. R$ 710,00
F.3871-6060

Com garagem.
R$1.200,00 F:38591796 / 99360-8013
SÃO CRISTOVÃO
Casa com 3 cômodos, individual. Com
fiador. R$800,00. F:
38493614
JD. JUREMA
Frente - 2 dorms.,
sala c/ sacada, coz.,
Lavand.coberta,
quintal, 2 vagas gar.
F: 99730-3305

JD. UNIVERSO
3 comodos. Sem
JD. NOVA PALMARES garagem. R$800,00.
F: 3829-1804
5 cômodos, 2 dorm.

VENDO APARTAMENTO
EM CAMPINAS
Em frente ao hipermercado Enxuto, 80m2 , 2
dormitórios com armários, cozinha planejada,
2 banheiros, sala p/ 2 ambientes, elevador e 1
vaga coberta. Aceito permuta com apto menor.
Whatsapp (19) 99398-8180 ou (19) 3243-3788

Beltramini

CRECI - 48865 - CREA 5062659387

Edson Ítalo - Dinho

CRECI 11555

PRAIA GRANDE, Apto próx. ao mar R$ 120 e R$ 140 a diária
PQ. PORTUGUAL - 2 cômodos esp. para carro R$ 550,00
CONTRY CLUB - 2 cômodos (chácara)
R$ 580,00
J. SÃO MARCOS - 3 cômodos
R$ 800,00
J. SÃO MARCOS - 4 cômodos
R$ 880,00
VALE VERDE - 3 cômodos (chácara)
R$ 750,00
JD. DO LAGO -fundos - 3 cômodos
R$ 790,00
BOSQUE DOS EUCALIPTOS - 3 cômodos
R$870,00
COLINAS DOS COQUEIROS - 4 cômodos
R$ 880,00
JD. PARAISO - 4 cômodos
R$ 950,00
VILA COLEGA - 4 cômodos
R$ 950,00
ANA CAROLINA - 4 cômodos
R$1.000,00
BARRACÃO ideal para igreja R$ 1.500,00
AGUA NOVA - 5 cômodos
R$1.150,00
JOÃO XIII - 3 cômodos
BELA VISTA - 1 cômodos
Santo Antonio - 3 cômodos

CAMPINAS
Vila Rica, 3 dorm,
ótima localização. R$
280 mil. aceito troca
por apartamento em
Valinhos. F: 993836817

F: 99383-6817

Armando Imóveis

Av. Independência, 1286 - Sala 2
F: 3871-8830/ 3849-2568 / 98155-6251 / Watzap 982135025
email: ademirrezende123@gmail.com

Apartamento - 4 cômodos

JD PARAÍSO
3 dormitórios,
garagem p/ 3 carros,
aceita troca. 490mil.
F: 99441-3094

VENDO TERRENOS

Pq Portugal (planos).270m2 (R. Mirandela) ac. Financ/caixaR$ 160.000,00
Jd. Maria Rosa 300m2
R$ 200.000,00
Colinas dsos Pinheiros 525M² c/declive(55.000,00 entrada)
60 x 3.500,00 (corrigido)R$ 215.000,00
R$ 280.000,00
Jd. Celani: 369 m2 (rua paraná)
Rod Dom Pedro /indust 4.000m2 (próx. aos motéis) R$ 1.400.000,00

VENDO CASAS:

Casa Pq. Portugal (2dr/sl/coz/wc)
R$ 260.000,00
Casa Jd. Novo Mundo: (3dr/sl/coz/wc)
R$ 300.000,00
Casa Jd. Vitória Régia (2dr grande/avarandada a/c 212m2 R$ 630.000,00
Chác. Caminhos do Sol(Troca)(2 dr/2 suit /piscina A/T:1000m2 R$ 380.000,00

LOCAÇÃO
Casa Pq. Portugal(temos)
R$ 400,00 / R$ 900,00 / R$ 1.000,00
Casa Jd Paraiso(1dr/sl/coz/1w/)
R$710,00
R$1.050,00/ 850,00
Casa Água Nova. R. Eva de Souza(Temos)
Casa Pq das Colinas (2 dr/sl/coz/1 wc/ lav. não tem garagem) R$ 1.000,00
Casa Colinas dos Pinheiros
R$ 1.000,00 / R$ 320,00
Casa Jd Jurema (2 dr/sl/coz/1 wc/) (indep.)
R$1.100,00
Casa Colinas dos Pinheiros (2 dr/sl/coz/1 wc/ 1Vaga p/carro)Indep R$ 1.200,00
Apto Morada dos Pinheiros (2 dr/sl/coz/1 wc/ 1Vaga p/carro) R$ 1.000,00
Apto São Conrado(São Cristovão)2dr/sl/coz/1wc/1 Vaga P/Auto R$:1.030,00
Apto San Cyro (CAMPINAS)1 dr/1w/s/garagem R$1.000,00+350,00 cond
Salão Comercial Fonte Nova 2WC
R$ 900,00
BARRACÃO COMERCIAL 260m² / 278m²
R$ 3.300,00/3.500,00

e armandoimoveis@uol.com.br

R. Arthur Fernandes, 110 - Vila Santana - Valinhos

Desde 1996

IMÓVEIS E SERVIÇOS
Laudo de Avaliação Imobiliária ABNT/NBR 14653

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PINTORES

VENDO - PORTARIA 3277/86
Apto 2dr, garagem, Ed. Torino
Casa 3dr (suíte) sobrado perímetro central
Siena Essence 1.6 flex branco 2mil km

R$ 300.000,00
R$ 575.000,00
R$ 40.000,00

SERVIÇOS TÉCNICOS CNPJ - DESDE 21/08/1967
Gestor de Projetos ABNT/NBR 6118
Livro de ordem “memória escrita da obra”
Seleção da impermeabilização NBR 21190
Projeto de impermeabilização ABNT/NBR 9575
Desempenho das Edificações ABNT/NBR 15575
Assent. Cerâmicas e Porcelanatos NBR 13753/54/55
Elaboração de projeto Geotécnico NBR 12.722 (drenos)
Norma Sueca SIS 055900-1967
a- Padrões fotográficos comparação visual
b- Grau de oxidação superfície de aço
c- Graus de preparação destas superfícies
d- Aplicação de pintura anticorrosiva
Segurança de brinquedos em playground ABNT/NBR 14350-1
pinturasbeltramini@hotmail.com

corretor.beltramini@hotmail.com

Contato: (vivo) 19-99636-5515 - (claro) 19-99141-1307
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CASAS
Alugam-se
PARQUE PORTUGAL
2 dormitorios, sala,
coz. Sem garagem.
R$500,00. F: 38716060

MUNHOZ
Chácara 3840m2,
casa 2 dormitórios
e 1 suíte + 2 suítes
separadas. 250mil
F: (19)3327-6106 /
(19)97163-7059
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COMERCIAL
Vendem-se
PIZZARIA
Completa R$70 mil.
Aceito carro ou moto.
Tratar com Silvio. F:
99268-7251

PARQUE MONTE
VERDE
JD. PALMARES I
NEGÓCIOS
334m², Rua Vinicius
2 comodos frente,
E Oportunidades
Parodi, nº05. R$230
R$650,00 F: 99287mil facilito o paga2584
mento. F: 99149-3979
FERRAMENTAS
- Neri
MANUAIS PARA
QUARTO PARA MOÇA
MECÂNICA DE
Quarto grande, com
VL. DO SOL
AUTOS
banheiro privativo e
308m R$ 185 mil F:
R$500,00 F: 99415uso comunitário da
99359-3911
1685
copa e cozinha. F:
99284-4315
RESERVA DO
NOTEBOOK
ITAMARACÁ
SAMSUNG
SÃO CRISTOVÃO
420 metros, R$ 400
Ativ 2 Brazos 4GB
2 cômodos, gamil. F: 99735-7593
HD500. Rosângela F:
ragem e área de
38697051
serviço p/ casal sem NOVA ITALIA
filhos e sem animais. 300 metros, R$ 300
CELULAR SAMSUNG
R$750,00. F: 3829mil. F: 99735-7593
GALAX AC4 R$350,00
0085
F:3871-1798
MARIA ROSA
JD PALMARES II
Particular. 300m2 F:
PORCELANATO
2 dorm, 1 Suíte.
3854-6480/9977518m de piso por2 vagas gara0755
celanato polido
gem. F: 9973060x60. R$550,00 a
3305/995818348
COMERCIAL
vista. F: 3871-4557 /
Alugam-se
99182-8560
JD. PALMARES II
2 dorm. Sala, cozinha
GABINETE BRANamericana. Lavande- CENTRO
CO DE AÇO 1,8m.
Casa grande.
ria coberta. 2 vagas
R$150,00. F:99215R$3800,00. Aceita
garagem. F: 99730troca. F: 99441-3094 4744
3305/99581-8348
CENTRO
CasaComl./Resid.,
R$ 650 Mil F: (19)
99832-2816

TERRENOS
Vendem-se

VALE VERDE
Terreno 1200m2, óti- SANTA ELIZA
ma vista e topografia. 2 salas comerciais. F:
190mil F:99115-8337 99308-8202
VALE VERDE
Chácara 1300m2, 3
dorm, suíte. Aceita
permuta até 50%
do valor 490mil.
F:99115-8337

VILA SANTANA
Sala, 35m2, 1 WC R$
600,00 F: 3871-6060
/ 3871-5257

CENTRO
2 salas, c/ 2 wc
MUNHOZ
Av. Independência,
Chácara 3260m2 com 191 (próx. Elétrica
casa 2 cômodos e um Avenida) R$ 800,00
pesqueiro. 120mil F:
F: 99599-3933
(35)99888-2976 /
(19)3327-6106

GUARDA ROUPAS
E DOIS CRIADOS
R$380,00. F:992154744
SOFÁ 2 e 3 lugares
+ mesa de centro.
R$120,00 F:992154744
ESTANTE TABACO
R$140,00 F:992154744
APARELHO DE SOM
R$300,00 F:992154744
MESA COM 4 CADEIRAS
R$100,00 F:992154744

BARCHESE & BARBOSA ADM. DE IMÓVEIS LTDA.
e-mail: barcheseebarbosa@bol.com.br

Fone: 3871.2433

Creci 05770-J

Rua Sete de Setembro nº 229 - 1º andar - salas 2 e 3 - Valinhos/SP

LOCAÇÃO CASAS
02-COMODOS - B.JD.JUREMA - FDS
02-COMODOS-B.São Cristovão-Porão
03-COMODOS B. JD. PINHEIROS -FDS
03-COMODOS B. JD. PINHEIROS
02-DORMS.B.JOAPIRANGA
02-DORMS.B.SÃO CRISTOVÃO
02-DORMS.B. JD. MARACANA
02-DORMS.JD.PARAISO
02-DORMS.B.JD.SÃO JORGE
03-DORMS.B. JD JUREMA
03-DORMS.JD PINHEIROS
03-DORMS.COND.QUINTA DO PORTO

R$ 600,00
R$ 550,00
R$ 700,00
R$ 850,00
R$ 800,00
R$ 1.000,00
R$ 1.100,00
R$ 1.250,00
R$ 1.700,00
R$ 1.100,00
R$ 1.550,00
R$ 3.500,00

mais iptu
mais iptu
mais iptu
mais iptu
mais iptu
mais iptu

LOCAÇÃO APARTAMENTO

02-DORMS.JD. DO LAGO
02-DORMS.COND.AGUAS DA SERRA
02-DORMS.ED.PADOVA
03-DORMS.MORADA DOS PINHEIROS

R$ 750,00
R$ 900,00
R$ 1.100,00
R$ 1.400,00

incluso iptu e cond.
mais Cond.
mais cond + iptu
incluso iptu e cond.

LOCAÇÃO COMERCIAL
SALA ED. PALERMO
CASA 02-DORMS. BJ.SÃO JORGE
BARRACÃO JD. PINHEIROS C/300MTS2
BARRACAO VL. PAGANO C/250 MTS2
PREDIO COMERCIAL C/450 mts2-VL.Negrello .
CASA LOTEAMENTO SÃO BENTO
CASAS

02-DORMS VL.STO.ANTONIO
03-DORMS.JD. BELA VISTA
03-DORMS. VL.STO ANTONIO
03-DORMS.B. TERRA NOVA
04-DORMS.B. COLINA DOS PINHEIROS
CHACARA
LINDA CHÁCARA PARQUE VALINHOS

R$ 2.100,00 + condominio, + iptu
R$ 1.700,00		
R$ 3.000,00 		
R$ 4.000,00 mais iptu

VENDA
APTO
02-DORMS. ED. PADOVA
02-DORMS MORADA DOS PINHEIROS
TERRENO
Bairro Jd. Lorena 330mts2 R$ 400.000,00
Bairro Beira Rio 220mts2 R$ 220.000,00

ARMÁRIO PEQ.
R$50,00. ARMÁRIO
GRANDE R$100,00
F:99215-4744

IMPRESSORA HP
15X16
R$150,00. F: 19
99138-8104

BICICLETA ROSA
p/ criança até 5 anos
R$ 70,00 F: 38493614 / 99647-5680

FORNO ELÉTRICO 36
LITROS
Pouco uso (precisa trocar vidro da
tampa). R$100,00. F:
99415-1685

4 CADEIRAS
De madeira, novas.
R$100,00. F: 983941933

2 BATENTES DE
PORTA
R$120,00. F: 38718328 / 99365-2280

RENDA EXTRA
Oportunidade de
trabalho com ganhos
de R$1.500,00 a
R$4.500,00 mensal.
F: (19) 99720-3807

2 PNEUS
Meia vida, Aro 14 +
roda de liga 13 para
Uno. R$100,00. F:
3871-8328 / 993652280

MUDAS DE
PALMEIRA
Imperial, Real,
Palmitos, Pau Brasil.
Atacado e varejo. F:
3829-0668 / 991232478 – Pe. Issao

ANIMAIS
Vendem-se

PARAFUSADEIRA E
FURADEIRA MANUAL DE BATERIA
Marca Ford R$80,00.
F:994151685
2 ERGOMÉTRICAS,
1 ESTEIRA (RENO)
E 1 SIMULADOR DE
CAMINHADA
R$600,00 F: 38712544 / 99183-8911
TV LG 32’’
R$650,00 F: 38718328 / 99365-2280
FOGÃO
Usado, em bom estado. F: 3869-4006

GRADE DE
PROTEÇÃO
p/ cama, branca R$
70,00 F: 3849-3614 /
99647-5680

FILHOTES DE LABRADOR
Cor caramelo e preto.
Machos e Fêmeas,
vacinados e vermifugados. R$300,00
cada. F: 3829-0668
/ 99123-2478 – Pe.
Issao

SERVIÇOS
Especializados
AUTO SOCORRO
KIKO – GUINCHO
F: 19 99772-0349
ID 89*101168
COSTUREIRA
Costuras e Concertos

de roupas em geral.
Maria F: 3929-7885 /
97158-4735
URGENTE - VAGA
PARA ATUAR COMO
EDUCADOR FÍSICO
EM ACADEMIA EM
VINHEDO
Recém-formado em
Educação Física, com
CREF. Ótimos ganhos.
Períodos: manhã, ou
tarde ou noite
Contato: Luciano F:
11-998794537
AR CONDICIONADO
Instalação, limpeza
e manutenção F:
98272-7671
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TRANSPORTES
Fretes e pequenas
mudanças. F: (19)
99717-9349 – GerKITUTES DA RAQUEL aldo.
Aceitamos encomendas. F: (19)3871-5566 PINTURAS E
RESTAURAÇÕES
DRYWALL/ GESSO
Pedro Martins,
Stell Frame. F: 98309- orçamento sem
6601 – Gabriel
compromisso. F: (19)
99916-0605
ENG. CIVIL pós-graduada, com experiên- REFORMA COMPLEcia. Procura trabalho TA
em empresa F:3272Projetos residenciais
6212
e comerciais, mão de
obra especializada. F:
SERVIÇOS EM GERAL (19) 98436-3986
– PEDREIRO
Antonio. F: (19)
LAVANDERIA
98824-1149
Residencial e comer-

SERVIÇOS
Especializados

oi | 99218-6307 claro
cial. Lavamos toalhas, guardanapos em | 98390-0827 tim |
99966-6417 vivo
grande quantidade.
Liga (19) 98423-4463
JARDINAGEM E
PEQUENOS REPAROS MANUTENÇÕES
F: 3305-0517 / 99163Hidráulica, elétrica,
constr. Civil, pintura, 4359
portão eletrônico e
câmera segurança F: AR CONDICIONADO
Instalação, ma3305-0517 / 99163nutenção e higieni4359
zação F: 3305-0517 /
99163-4359
MARIDO DE
ALUGUEL –
PINTOR
Manutenção em
PROFISSIONAL
geral. Chamou aqui
estou. F: 98221-9957 Grafiato, testura –
comercial e residencial F: 999060464
MONTADOR DE
Marcio
MÓVEIS
Hugo - F: 98870-4584

MARIDO DE
ALUGUEL
Atendimento rápido.
F: 99724-3047
ALAMBRADOS
Atendemos toda a
região. Construção
de alambrados, telas
galvanizadas revestidas, Quadriculadas,
Mourões, quadras,
mini campos e
portões. F: 3836-2351
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Terrenos, quintais,
chácaras, calçadas –
pequenas podas de
árvores. F: 991760516 / 99249-3436

R$22.900,00 F:
99383-6817

MOTOS
Vendem-se
LEAD HONDA
Vermelha 2011/2012
F:99189-1566 / 38714423
B12 ES 2015-125CC
Vermelha 18000km.
Financiada
R$2800,00 de entrada + 19 parcelas
F:992403739

2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3

FOX 2010 Prata,
4 portas, ótimo
estado, único dono

Centro
Monte Verde
Residencial Valinhos
Condomínio Alta Vista
Condomínio Atlântico
Edifício Independência
Edifício Pádova
Condomínio Alta Vista
Cond. Morada dos Pinheiros
Residencial Nova Era
Vila Coqueiro
Condomínio Vista Valley
Cond. Vale das Figueiras
Jardim Maracanã
Centro
Edifício Tarissa

BARRACÕES
BA0027 365m² Parque dos Cocais
BA0029 600m² Vila Pagano
BA0030 300m² Vila Pagano
BA0033 260m² Lot. Nova Espírito Santo
BA0054 600m² Vila Olivo
CÓD. DORM. CASAS
CA1032 2 Vl. São Jorge
CA0580 7 Cond. Moinho do Vento
CA0623 1 Jardim Maracanã
CA1047 2 Jardim Imperial
CA1029 2 Vila Progresso
CA1034 2 Parque CECAP
CA0704 3 Cond. Portal do Quiririm
CA0742 2 11 de agosto com./resid.

SCORT 1.6 Ano 96.
Azulão 6,5 mil F:
3871-1798
GOL 1.0 Ano 98
Prata 8,5 mil F: 38711798
POLO SEDAN
2007/08 Único dono
21mil F: 99441-3094
DEL REY ANO 85
completo 12 mil
F:3871-8328 / 993652280

MOTOS
Vendem-se

IDEA ADVENTURE
Completo. 2012,

prata. 78 mil km.
R$32.900,00. F:
3829-1556
FOX 2010
Prata, 4 portas, impecável, único dono.
R$22.900,00 aceito
troca menor valor. F:
99383-6817 / 997129629
PALIO WEEKEND
Attractive, 2015.
Completo, 13 mil KM.
R$41.500,00. F: (19)
99652-2129
F4000
Ano 1983, caixa de
direção nova. R$23
mil. F:99772-5717

CÓD. DORM. CASAS

CÓD. DORM. APARTAMENTOS
AP0060
AP0644
AP0646
AP0434
AP0459
AP0473
AP0576
AP0642
AP0590
AP0501
AP0524
AP0567
AP0626
AP0403
AP0322
AP0544
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1400
900
1450
1000
1300
1100
1100
1100
800
1250
2500
805
700
1000
1500
1500
5000
8000
5000
3600
5500

CA1051
CA0521
CA0558
CA0968
CA1015
CA0505
CA0665
CA0509
CA0556
CA0986
CA0697
CA0977
CA1050
CA0981
CA0523
CA0382
CA0919
CA0979
CA0887
CA0902

2
2
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3

Jardim Jurema
Monte Verde
Jardim Pinheiros
Condomínio Oruam
centro Comercial/residencial
Condomínio Villa Toscana
Cond. São Joaquim (térrea)
Castelo Com./residencial
Condomínio Águas da Serra
Condomínio Blumen Hof
Country Club
Cond. Portal do Jequitibá
Centro Com./resid.
Condomínio Green Boulevard
Av. Joaquim Alves Correia
Condomínio Vila Imperial
Vl. São Jorge
Cond. Dossel Esplanada
Jardim dos Manacás
Cond. Vale do Itamaracá

1400
1550
1550
6000
2600
9000
1850
2300
2800
1700
900
3500
4000
6000
1800
2200
3200
2500
2500
11500

SALAS/SALÕES
1000
6500
1150
1200
1300
1300
5000
1400

SA0059
SA0063
SA0067
SA0073
SA0078
SA0080
SA0083
SL0033

70m² Jd. Monte Verde
40m² Vila Ramaciotti
30m² Jd.Bela Vista
57m² Vila Embaré
100m² Residencial São Luiz
27m2 Av. Invernada
25m² Av. Onze de Agosto
278m² Prédio Com. 8 salas Jd. Itapuã

1800
700
1050
850
2500
1200
1600
7000
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PUBLICIDADE LEGAL

Toda nossa família agradece à todos os funcionários
da Santa Casa de Valinhos, em especial aos da UTI
pelo carinho que cuidaram do Sr. Santo Borin e um
agradecimento muito especial ao Doutor Abdel Latif Hassan
pelo respeito e dedicação. (Homem do bem)

A DOUTORA BIANCA VASCONCELOS COATTI MMª.
Juíza de Direito Corregedora Permanente da Seção de
Administração Geral do Fórum da Comarca de Valinhos Estado de São Paulo.
FAZ SABER que designou correição ordinária na Seção de
Administração Geral do Fórum da Comarca de Valinhos SP, às 14h00 no dia 10 de Novembro de 2017.
FAZ SABER, outrossim, que durante os trabalhos de
correição receberá por escrito e verbalmente, quaisquer
informações, reclamações ou sugestões sobre os serviços
de Administração.
O presente edital é expedido para ser publicado e afixado
no lugar de costume. E para que referido edital chegue ao
conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar
ignorância, será afixado no local de costume e publicado na
imprensa local por uma vez e no órgão oficial, por uma vez ,
na forma da lei. Valinhos, aos 28 de julho de 2017.

Família Borin
NECROLOGIA BRACALENTE
A Folha De Valinhos Informa Que, Por Um Erro Na
Diagramação Da Última Edição (29/7), Foram Invertidos Os Nomes Dos Falecidos Anunciados Pelo
Grupo Bracalente com Os Nomes Dos Falecidos
Anunciados Pela Funerária Serra. Pedimos Desculpas Pelo Ocorrido.
Sebastião Soares Pereira. Faleceu: 26/07/2017,com
58 anos, solteiro, não deixa filhos. Cemitério São João
Batista de Valinhos.
Domingos Gianico Filho. Faleceu: 26/07/2017, com
59 anos, solteiro, não deixa filhos. Cemitério Pq. Das
Acácias Valinhos/ SP.
Josefa Ribas de Carvalho. Faleceu: 28/07/2017, com
89 anos, viuva de Raimundo Pinto de Carvalho. Deixa
os filhos: Isabel, Maria, Elias, Sara, Ruth, Elizeu. Cemitério São João Batista de Valinhos.
Iris Francisco Gomes. Faleceu: 28/07/2017, com 89
anos casado com Apparecida do Carmo Zago Gomes.
Deixa os filhos: Edson, Edna, Eliana, Elen. Cemitério
São João Batista de Valinhos.
Aparecida Pereira. Faleceu: 28/07/2017, com 61 anos, casada com Romulo Amaral da Silva. Deixa os filhos: Renata,
Rodrigo, Raquel. Cemitério Municipal de Vinhedo/ SP.
Nelson de Godoy. Faleceu: 28/07/2017 com 62 anos,
casado com Dilcionéia de Lourdes Moraes de Godoy.
Deixa os filhos: Patricia, Andresa, Vanessa. Cemitério
São João Batista de Valinhos.
Josepha da Silva Pereira. Faleceu: 28/07/2017, com
94 anos, viuva de Elisio Pereira. Deixa os filhos: Anesia,
Nilza, Maria de Lourdes, Maria Aparecida, Marli Ap.,
Mariza, Maria Madalena, Celia, Fernando. Cemitério
São João Batista de Valinhos.
José de Jesus. Faleceu: 29/07/2017, com 78 anos,
casado com Ivone Gardim de Jesus. Deixa os filhos:
Rosimeire, Andressa. Cemitério São João Batista de
Valinhos.
Paulo Alves. Faleceu: 29/07/2017, com 57 anos, casado com Helena dos Santos Ortiz. Deixa os filhos: Adria-

na, Alessandra, Aline, Ana Paula. Cemitério São João
Batista de Valinhos.
Liberato Bianchin. Faleceu: 30/07/2017, com 84 anos,
casado com Maria de Lourdes Marcon Bianchin. Deixa
os filhos: Edson, Edie. Cemitério São João Batista de
Valinhos.
Luiz Espelho. Faleceu: 30/07/2017, com 89 anos, viuvo
de Maria Aparecida Matheus Espelho. Deixa os filhos:
Isabel. Cemitério Cemitério Municipal de Jau / SP.
Dorival Ferreira da Silva. Faleceu: 30/07/2017, com
58, anos, deixa os filhos:. Deisy, Denis, Danilo. Cemitério São João Batista de Valinhos.
Maria Sena Bomfim. Faleceu: 30/07/2017, com 68
anos, casada com João Alves Bomfim. Deixa os filhos:
Eluedia, Eluedio, Marcia, Elisangela, Mariana, Diani.
Cemitério Municipal de Joaima/ MG.
Guilherme Faria de Araujo / Nati Morto. Faleceu:
31/07/2017, filho de: Antonio Carlos Reis de Araujo e de
Rosilene de Faria. Cemitério Pq. das Flores Campinas/SP.
José Roque Filho. Faleceu: 01/08/2017, com 80 anos,
casado com Anair Cabrera Roque. Deixa os filhos: Moacir, Marilza, Marcio. Cemitério São João Batista de Valinhos.
Natale Nicoleti. Faleceu: 02/08/2017, com 89 anos,
casado com Rosalina de Oliveira Nicoleti. Deixa os filhos: Vilma, Milton, Leonildi, Eliane. Cemitério Pq. das
Acácias Valinhos/SP.

EDITAIS DE PROCLAMAS

CARTÓRIO DE REGISTRO DE VALINHOS

ANTONIO ILSON DA SILVA MOTA, Oficial do REGISTRO DE IMÓVEIS, RTD, PESSOA JURÍDICA E REGISTRO CIVIL, do Distrito
de VALINHOS, SP., faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem:

FERNANDO PEREIRA DA ROSA e FERNANDA REGINA TIBURCIO. Ele, de nacionalidade brasileira, projetista mecânico,
solteiro, nascido em VALINHOS, SP, no dia 03 de fevereiro de 1988, filho de CARLOS JOSÉ DA ROSA e de MARIA DE LOURDES
PEREIRA DA ROSA. Ela, de nacionalidade brasileira, escriturária, solteira, nascida em VINHEDO, SP, no dia 31 de outubro de
1988, filha de LUIZ FERNANDO TIBURCIO e de REGINA CELIA DELLAQUA TIBURCIO.
DAMIÃO PERERIA SOBRINHO e LEILA FERMINO MACHADO. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido
em NOVA OLINDA, PB, no dia 24 de agosto de 1986, filho de JOSÉ PERERIA FILHO e de MARIA RITA DA CONCEIÇÃO. Ela,
de nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, solteira, nascida em VALINHOS, SP, no dia 24 de março de 1988, filha de
BENEDITO FERMINO MACHADO e de BENEDITA DE FÁTIMA DA COSTA MACHADO.
CARLOS EDUARDO SIQUEIRA DA SILVA e KELLY CRISTINA GONÇALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo,
solteiro, nascido em VALINHOS, SP, no dia 29 de dezembro de 1995, filho de ALMIR PEREIRA DA SILVA e de MARCIA
APARECIDA SIQUEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de escritório, divorciada, nascida em VALINHOS, SP, no dia
05 de dezembro de 1997, filha de LUIZ GONÇALVES e de SHIRLENE DA SILVA GUERRA.

EDITAL
CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA SEÇÃO DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FÓRUM DA COMARCA
DE VALINHOS ESTADO DE SÃO PAULO.
Ref. PORTARIA Nº 002/2017

BIANCA VASCONCELOS COATTI
Julza de Direito e Corregedora Permanete

NECROLOGIA SERRA
A Folha de Valinhos informa que, por um erro
na diagramação da última edição (29/7), foram
invertidos os nomes dos falecidos anunciados
pelo Grupo Serra com os nomes dos falecidos
anunciados pela Funerária Bracalente. Pedimos
desculpas pelo ocorrido.
Rubens Maciel. Faleceu em Campinas/SP aos 78
anos. Casado com Therezinha de Jesus Donofrio
Maciel. Deixa os seguintes filhos: Silvia, Isabel, Maria
e Junior. Cemitério da Saudade em Campinas/SP.
Claudio Alves de Souza. Faleceu em Campinas/
SP aos 63 anos. Casado com Maria do Socorro
de Sá. Deixa os seguintes filhos: Claudio, Gabriel,
Alessandra, Flavia e Flavio. Cemitério Parque das
Flores em Campinas/SP.
Jose Renato Cunha de Camargo. Faleceu em
Campinas/SP aos 80 anos. Casado com Sonia Maria
Teixeira de Camargo. Deixa os seguintes filhos: Jose e
Anita. Cemitério Parque Flamboyant em Campinas/SP.
Ângelo Boiago. Faleceu em Campinas/SP aos 94
anos. Viúvo de Emília Crepaldi Boiago. Deixa os
seguintes filhos: Celia e Celso . Cemitério da Saudade
em Campinas/SP.
Maria Moreira. Faleceu em Campinas/SP aos 82
anos. Solteira. Filha de Antônio Moreira Filho e Rita
Pádua Moreira. Deixa a filha Sonia. Cemitério da
Saudade em Campinas/SP.

Luiz Ângelo Bortolosso. Faleceu em Campinas/
SP aos 78 anos. Solteiro. Filho de Gildo Amadeu
Bortolosso e Maria Antónia Bortolosso. Cemitério da
Saudade em Campinas/SP.
Yolanda de Simone Boffi.Faleceu em Analândia/
SP aos 72 anos. Viúva de João Alberto Boffi. Deixa
os seguintes filhos: Vera, Antônio Marcos, Marcia,
Simone, Janete e Celia. Cemitério Parque Nossa
Senhora da Conceição em Campinas/SP.
Álvaro Luiz Baroni. Faleceu em Campinas/SP aos 100
anos. Solteiro. Filho de Ettore Baroni e Maria Baraldo
Baroni. no Cemitério da Saudade em Campinas/SP.
Luiz Carlos da Silva. Faleceu em Campinas/SP aos
57 anos. Solteiro. Filho de Luiz José da Silva e Ivone
Firmo Machado da Silva. Cemitério Parque das Flores
em Campinas/SP.

EVERTON WILLIAN DE SOUZA e AMAIRA ALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico, solteiro, nascido em
VALINHOS, SP, no dia 21 de dezembro de 1982, filho de JOSÉ ROBERTO DE SOUZA e de ZELIA MARIA BARBOSA DE
SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida em distrito de Barão Geraldo, Campinas, SP, no
dia 14 de outubro de 1995, filha de ISAIAS ALVES e de ADRIANA MACHADO DE TOLEDO ALVES.
LEANDRO DE LIMA CUSTÓDIO e BEATRIZ ARRUDA MOREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, enfermeiro,
solteiro, nascido em VALINHOS, SP, no dia 24 de abril de 1983, filho de ANTONIO DO CARMO CUSTÓDIO e de MARIA
MARGARIDA DE LIMA CUSTÓDIO. Ela, de nacionalidade brasileira, fisioterapeuta, solteira, nascida em VALINHOS,
SP, no dia 07 de junho de 1990, filha de GUSTAVO SCHMUTZLER MOREIRA e de MARIA CAROLINA MALIMPENSE
OLYNTHO DE ARRUDA MOREIRA.
MARLON EDUARDO RIBEIRO e IRANI DE FÁTIMA SANCHES. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas,
solteiro, nascido em VALINHOS, SP, no dia 14 de agosto de 1984, filho de JOSÉ RIBEIRO FILHO e de EMILIA MARIA
PERES RIBEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, bancária, solteira, nascida em MANDAGUARI, PR, no dia 13 de maio
de 1977, filha de ERNESTO SANCHES PALANCA e de MARIA LOPES SANCHES.
FRANCISCO DE SOUSA SANTOS e NEIDE BORGES DE JESUS. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, solteiro,
nascido em BONITO DE SANTA FÉ, PB, no dia 05 de dezembro de 1976, filho de EDIVAL ANTONIO DOS SANTOS e de
MARIA JACÓ DE SOUSA. Ela, de nacionalidade brasileira, cuidadora de idosos, divorciada, nascida em SÃO MIGUEL
DO IGUAÇU, PR, no dia 29 de janeiro de 1974, filha de IDALINA BORGES DE JESUS.

VAGNER LUÍS RISSATO e FRANCINE ARIANE VIEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido em
CAMPINAS, SP, no dia 13 de agosto de 1987, filho de JOÉL RISSATO e de VILMA MARIA RISSATO. Ela, de nacionalidade
brasileira, enfermeira, solteira, nascida em VALINHOS, SP, no dia 24 de novembro de 1984, filha de MARIO VIEIRA e de
IZORALNIR ANTONIOLLI.

LUCIANO ANTONIO BERGAMO e DANIELE DA SILVA PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico de
manutenção, solteiro, nascido em VALINHOS, SP, no dia 15 de dezembro de 1981, filho de JOSÉ ANTONIO BERGAMO
e de BEATRIZ ANDREOTTI BERGAMO. Ela, de nacionalidade brasileira, ANALISTA DEPARTAMENTO PESSOAL, solteira,
nascida em VINHEDO, SP, no dia 09 de agosto de 1986, filha de EDISON PEREIRA e de MARIA GRAÇAS DA SILVA
PEREIRA.

MURILLO MOUALLEM BORGES DE OLIVEIRA e LILIAN EYSINK. Ele, de nacionalidade brasileira, consultor de negócios,
solteiro, nascido em ITAJUBÁ, MG, no dia 31 de março de 1988, filho de CLAUDIO LUIZ BORGES DE OLIVEIRA e de SORAYA
MOUALLEM BORGES DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 28
de dezembro de 1990, filha de GERALDO GUILHERME JOSÉ EYSINK e de CORNELIA JOHANNA MARIA VAN NOIJE EYSINK.

MARCELO DIAS PEREIRA e SAMANTA PINHEIRO GROSSI. Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário público
estadual, divorciado, nascido em RIO DE JANEIRO, RJ, no dia 13 de novembro de 1974, filho de LUIZ DIAS PEREIRA e
de MARIA CELIA ROCHA PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, microempresária, solteira, nascida em ATIBAIA, SP,
no dia 11 de outubro de 1981, filha de JOSÉ ANTONIO GROSSI e de MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO GROSSI.

DIOGO CÉSAR DE OLIVEIRA e ISABELA MARQUES DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro elétrico,
solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 03 de novembro de 1988, filho de PAULO SERGIO DE OLIVEIRA e de ANA
ARMELINDA CASSANELLI DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, bancária, solteira, nascida em VALINHOS, SP, no dia
13 de março de 1995, filha de VANDERLEI MARQUES DE OLIVEIRA e de MARIA ROSELY MENDONÇA DE OLIVEIRA.

EMERSON PEREIRA e ELISANGELA DAMAS CUSTÓDIO. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, divorciado,
nascido em VINHEDO, SP, no dia 17 de agosto de 1971, filho de MANOEL PEREIRA e de NILVA MARIA RUFINO
PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de telemarketing, divorciada, nascida em ALFENAS, MG, no dia
27 de abril de 1980, filha de HELIO DOS REIS CUSTÓDIO e de IRACY DAMAS CUSTÓDIO.

GUILHERME GIORGE ASSEMPÇÃO e ANA CAROLINA BEZERRA TORTOLA BARBOSA. Ele, de nacionalidade brasileira,
empresário, solteiro, nascido em JUNDIAÍ, SP, no dia 23 de fevereiro de 1985, filho de NELSON ASSEMPÇÃO e de INÊS DE
LIMA ASSEMPÇÃO. Ela, de nacionalidade brasileira, guarda civil municipal, solteira, nascida em VALINHOS, SP, no dia 27 de
julho de 1986, filha de LAERTE SIMÃO BARBOSA e de MARIA JOSÉ BEZERRA BARBOSA.

ALAN PRATA DE PAULA e PRISCILLA BACAN FUSTINONI. Ele, de nacionalidade brasileira, professor, solteiro,
nascido em VOLTA REDONDA, RJ, no dia 10 de novembro de 1983, filho de JOÃO BOSCO SOARES DE PAULA e de
MARIA DE LOURDES PRATA DE PAULA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em CAMPINAS,
SP, no dia 06 de novembro de 1990, filha de LUIZ CARLOS FUSTINONI e de JANETE APARECIDA BACAN FUSTINONI.

BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOARES e BEATRIZ DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, industriário, solteiro,
nascido em SANTOS, SP, no dia 03 de dezembro de 1989, filho de JOÃO FRANCISCO SOARES e de ELIZABETE DOS SANTOS.
Ela, de nacionalidade brasileira, diarista, solteira, nascida em GUARUJÁ, SP, no dia 30 de janeiro de 1992, filha de VANUSA
APARECIDA DA SILVA.

MARCOS ROBERTO COLODINO e VANESSA APARECIDA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista,
solteiro, nascido em VALINHOS, SP, no dia 16 de junho de 1978, filho de JOSÉ ROBERTO COLODINO e de EDNA DOS
SANTOS COLODINO. Ela, de nacionalidade brasileira, recepcionista, solteira, nascida em VALINHOS, SP, no dia 03 de
fevereiro de 1982, filha de OLAIDE DA SILVA e de MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA DA SILVA.

JOÃO MARTINHO DE OLIVEIRA e PATRÍCIA DE CÁSSIA BATISTA. Ele, de nacionalidade brasileira, consultor de
informática, divorciado, nascido em VALINHOS, SP, no dia 29 de dezembro de 1960, filho de JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA
NETTO e de LAURA MANALLE DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em POUSO
ALEGRE, MG, no dia 25 de agosto de 1978, filha de JOAQUIM BATISTA NETO e de TEREZA MARIA BATISTA.

PEDRO RAFAEL SÔNEGO ROCHA e BRUNA VAZAMIM CUMPRI. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de
negócios, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 17 de novembro de 1987, filho de SERGIO LUIZ ROCHA e de
NEUSA CARMEN SÔNEGO ROCHA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia
31 de outubro de 1986, filha de FLORINDO CUMPRI JUNIOR e de ROSANA MARIA VAZAMIM CUMPRI.

JOÃO VITOR DOS SANTOS e MAYARA CRISTINA DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, serralheiro, solteiro,
nascido em VALINHOS, SP, no dia 03 de janeiro de 1994, filho de LUZIA FRANCISCO DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade
brasileira, auxiliar de escritório, solteira, nascida em VINHEDO, SP, no dia 02 de outubro de 1989, filha de JOÃO BATISTA DOS
SANTOS e de SILENE RODRIGUES BATISTA DOS SANTOS.

ROMARIO DOS SANTOS LEANDRO e AMANDA CAROLINE DA SILVA REGORÃO. Ele, de nacionalidade brasileira,
industriário, solteiro, nascido em VALINHOS, SP, no dia 24 de novembro de 1989, filho de JAIME DA SILVA LEANDRO e
de NILZETE DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida em VINHEDO, SP, no dia 06 de
outubro de 1993, filha de RICARDO CARBONARI REGORÃO e de CRISTIANE CORRÊA DA SILVA.

SÁBADO, 05 DE AGOSTO DE 2017

VALINHOS FUTEBOL CLUBE
CNPJ 46.740.015/0001-97
RUA LUIZ BISSOTO, Nº 555, BAIRRO BOM
RETIRO, CEP 13275-110, VALINHOS/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

OLEVACIR MORETTO, ANDREIA REGINA
BRANDÃO CARDOSO, OCIMAR APARECIDO GIATTI, DIVINO ADAUTO CARDOSO,
CARLOS EDUARDO CORTESIA, ADUALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, SABINO AGUT
RUIZ e MARCIO BELTRAMINI, associados do
VALINHOS FUTEBOL CLUBE, com sede à R.
Luiz Bissoto, nº 555, Bairro Bom Retiro I, CEP
13275-110, Valinhos-SP, pelo presente edital,
na forma do disposto nos artigos 79, letra “j”,
16, inciso II, letra “b” e 19, parágrafo primeiro e
demais normas pertinentes do Estatuto Social,
CONVOCAM os seus associados para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser
realizada no dia 15 de agosto de 2017 (terça
feira), no átrio da sua sede social, em 1ª convocação às 19h30 horas com no mínimo 1/5
dos associados, e em 2ª convocação às 20h00
horas, com qualquer número de associados,
para tratar da seguinte ordem do dia: 1-) Eleições do Conselho Deliberativo, o qual, tomando posse, elegerá em seguida a Diretoria Executiva, para o triênio 2017/2020.
Valinhos, 04 de agosto de 2017
VALINHOS FUTEBOL CLUBE

classificados
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ANALISTA CONTÁBIL
Com experiência
em classificações
e declarações
assessorias, favor
encaminhar curriculum
para o email:
contabvaga2017@gmail.com
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