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U M  J O R N A L  M A I S  P O R  V O C Ê  DESDE 1968

■ O prefeito, Orestes Previtale, participou na últi-
ma quarta-feira, 08, da inauguração do poço pro-
fundo P8 no Vale Verde, que garante segurança hí-
drica para os cerca de 3,5 mil moradores. A vazão 

do quinto poço do bairro, construído na Avenida 
Alcindo Marcon, superou as expectativas em mais 
que o dobro e pode chegar a 20 mil litros por hora. 
A expectativa inicial era de 9 mil litros por hora. 

No registro, além do prefeito Orestes, a veradora 
Dalva Berto (MDB), o presidente do DAEV Dr. Pe-
dro Medeiros e o presidente da Câmara vereador 
Israel Scupenaro (MDB) - Página 4

Empresa em 
Valinhos desenvolve 
medicamento 
 à base canabidiol 
p. 5

Centro Comunitário 
do Jurema  
■ Prefeitura entregou 
o Centro Comunitário 
do Jardim Jurema à 
população depois de um 
trabalho de reforma e 
revitalização. Página 4

Medicamentos em 
falta na rede
■ O site da Prefeitura 
divulga listagem 
dos medicamentos 
padronizados em falta na 
rede municipal de Saúde. 
Página 5

REFORMA

Inscrição para bolsa de estudos para 
graduação inicia dia 20 Página 4

Município agenda encontros 
para debater Plano Diretor 

Prefeitura anuncia medidas após 
confirmação de caso de febre maculosa Página 6

Prefeitura promove oito oficinas setoriais, entre os dias 20 e 23 de agosto, para captação de 
propostas para o Plano Diretor 2018. A participação dos moradores é muito importante. Página 4

Pais de 
primeiram 
viagem 
contam 
experiências
p. 8

A Prefeitura inicia em setem-
bro a instalação de um moderno 
sistema de coleta de lixo que vai 
utilizar conjuntos de contêineres 
enterrados para receber resíduos 
comuns e recicláveis. Inicial-
mente o projeto prevê a instala-
ção do sistema em três pontos 
na cidade, mas a ideia é que ele 
seja instalado em mais pontos do 
Município em breve. O sistema 
está previsto no contrato de coleta 
de lixo que a Prefeitura tem com 
o Consórcio Valinhos Ambiental, 
que vai operar os contêineres.

Lixeiras enterradas 

A exposição “Maravilhoso 
Mundo dos Materiais” 

é destaque da 
agenda cultural  

p. 10

Projeto Manhã de 
Lazer em Valinhos
 ■  O primeiro evento será dia 
26, na Praça da Juventude, no 
Jardim Paraíso, entre 8 e 12 
horas  Página 10
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MEMÓRIA HISTÓRICA 
A Folha de Valinhos fez uma fotografia da exibição. Nascido na cidade, Adoniran só voltaria a visitar Vali-
nhos em 1982, quando foi homenageado durante o Carnaval daquele ano pela Unidos da Madrugada. Ado-
niran, inclusive, desfilou pela agremiação. Ele morreu naquele mesmo ano.

ATMOSFERA
HOJE (11.Agosto)
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
Máx. 25ºC    Mín. 9ºC

DOMINGO (12.Agosto) 
Sol com algumas 
nuvens. Não chove..
Máx. 26ºC Mín.9ºC

SEGUNDA (13.Agosto)
Sol com algumas 
nuvens. Não chove
Máx. 29ºC Mín. 11ºC

NUMERALHA

510 
Foi a quantidade de doses 
das vacinas contra a Polio-
mielite e o Sarampo, aplica-
das no último dia 4 

300  
Itens de medicamentos 
estão sendo adquiridos pela 
Prefeitura de Valinhos por 
concorrência pública 

1º  
Caso de febre maculosa foi 
confirmada pela Prefeitura 
na última terça-feira, a víti-
ma passa bem 

PROJETO PREVÊ “TELHADO VERDE” 
EM CONSTRUÇÕES 
O vereador Veiga (DEM) 
apresentou, na sessão da última 
terça-feira, 7, projeto que prevê a 
instalação de “telhado verde” em 
novas construções residenciais, 
comerciais, industriais e públicas. 
De acordo com a proposta, os 
proprietários que quiserem manter 
cobertura vegetal no teto das 
edificações poderão contar com 
benefícios como prioridade na 
liberação da Licença de Obra e do 
Habite-se.

LEGISLATIVO

VEIGA
DEM

MÔNICA MORANDI
PDT

PROJETO PARA VOLUNTÁRIOS NA 
COORDENADORIA DO BEM-ESTAR 
ANIMAL É APROVADO
Os vereadores aprovaram por 
unanimidade projeto de lei da 
vereadora Mônica Morandi (PDT) 
que abre espaço na Coordenadoria 
do Bem-Estar Animal para a atuação 
de voluntários. A ideia é que pessoas 
físicas ou entidades protetoras de 
animais possam ser orientadas por 
profissionais habilitados e prestarem 
serviços ao município.

PROJETO RECONHECE A VISÃO 
MONOCULAR COMO DEFICIÊNCIA 
VISUAL
O vereador Mayr (PV) apresentou, na 
sessão da última terça-feira, 7, 
projeto de lei que reconhece a visão 
monocular como deficiência visual. 
Na prática, caso o projeto vire lei, as 
pessoas que possuem cegueira em 
um dos olhos passam a ter os 
mesmos direitos que as demais 
pessoas com deficiência, em 
Valinhos.

MAYR
PV

L ACELERANDO Quem tem acompanhado a Administração do prefeito 
Orestes Previtale (PSB), está percebendo algumas mudanças importantes 
pela cidade. Depois de passar praticamente o ano de 2017 e o começo 
de 2018 para colocar a casa em ordem, especialmente as finanças e na 
estrutura Administrativa; obras, serviços e projetos começam a ganhar 
forma e força. A malha viária está recebendo o devido cuidado e os buracos 
já diminuíram bastante, nossas praças estão bem cuidadas. Chegaram 5 
novas ambulâncias e uma nova UTI Móvel, fruto do trabalho do prefeito. 

L ACELERANDO  2 Esta semana o prefeito Orestes inaugurou o poço 
profundo do Vale Verde que irá abastecer todo o bairro; também participou 
da entrega da reforma do Centro Comunitário do Jurema, que contou com 
a participação da comunidade; a reforma da UBS da Reforma Agrária; a 
entrega das novas UBS Vila Itália e Frutal ainda este mês; a construção do 
primeiro Ecoponto. 

L AVANÇO IMPORTANTE   Aconteceu na manhã da última quin-
ta-feira, dia 9, na Prefeitura a primeira fase da concorrência pública para 
a contratação de empresa especializada que ficará responsável pela ma-
nutenção, expansão e modernização do parque de iluminação pública do 
município, com o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamen-
tos. Nesta primeira fase 19 empresas compareceram. O valor estimado a 
ser pago à vencedora por um período de 12 meses é de R$ 6,3 milhões

L AVANÇO IMPORTANTE 2  Desde de janeiro de 2015, quando en-
trou em vigor uma resolução normativa da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), que repassa para os municípios esses serviços, que são 
realizados pela CPFL, muitas cidades obtiveram na justiça liminar para 
que o mesmo continue sendo realizado pela empresa privada até que 
as cidades possam se adequar, é o caso de Valinhos. Mas, como essa li-
minar pode cair a qualquer momento, o prefeito Orestes Previtale (PSB) 
desde sua posse em 2017 pediu para sua equipe dar atenção a esta situa-
ção para evitar prejuízos na prestação do serviço à população.

L ÓTIMA INICIATIVA O prefeito Orestes Previtale (PSB) fez cumprir de-
terminação da Lei Municipal 5592/2018, de autoria do vereador Roberson 
Augusto Costalonga “Salame” (MDB), que obriga a Prefeitura, através da 
Secretaria de Saúde, divulgar no site oficial a listagem dos medicamentos 
padronizados em falta na rede municipal de Saúde. 

L ÓTIMA INICIATIVA 2 A iniciativa é louvável e demonstra como uma 
simples ideia pode ser transformada numa Lei que pega e que irá prestar 
relevantes serviços à população. A lista foi publicada na última segunda-feira, 
dia 6, e contém 25 medicamentos. Deste total, oito são fornecidos pela FURP 
(Fundação para o Remédio Popular) do Governo do Estado, que, segundo a 
Secretaria da Saúde, vem atrasando as entregas. Os demais são de respon-
sabilidade da Prefeitura e estão com processo de licitação em andamento 
para normalização. 
 
L ÓTIMA INICIATIVA 3 De outro lado, com a lista tornada pública 
as pessoas que dependem da dispensação de medicamentos por parte 
do serviço de farmácia da Secretaria de Saúde fica sabendo quais são os 
medicamentos que são de responsabilidade da Prefeitura e quais são os 
do Estado, pois muitas vezes pessoas desinformadas fazem circular via 
redes sociais que a falta de medicamento é culpa apenas do prefeito. Para 
ter acesso à lista acesse o site www.valinhos.sp.gov.br, abrir a pasta “Admi-
nistração”, clicar em “Saúde” e depois no ícone “Medicamentos em falta”.
 
L CASO ADC RIGESA o Ministério Público de Valinhos instaurou 
Inquérito Civil para apurar possíveis irregularidades com relação a trans-
ferência da área pública que abrigava a antiga ADC Rigesa para terceiro. 
A denúncia foi apresentada no começo do ano passado pelo vereador 
Franklin Duarte (PSDB).Parte da área ( 6 mil m2), onde funcionava o ADC 
Rigesa era pública e havia sido doada pela Prefeitura em 1955, através de 
lei Municipal 54. A Lei, ainda em vigor, determinava que caso houvesse 
dissolução da Associação a área pública deveria ser devolvida para a 
Prefeitura

L CASO ADC RIGESA 2 No final de 2016 a área acabou sendo vendida 
e atualmente o campo está sendo utilizado pelo Guarani Futebol Clube. 
Com a instauração do Inquérito Civil, o Ministério Público irá investigar 
e apurar as irregularidades inerentes ao caso.

Acervo Folha de Valinhos
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editorialF E L I P E  Z A N G A R I

Foi dada a largada!

VAG N E R A LV E S

Você está respeitando os direitos dos idosos?

Terminado o prazo para realização das conven-
ções nacionais dos partidos políticos, foi dada a 
largada para disputa ao Palácio do Planalto, ainda 
que a campanha oficial comece somente no pró-
ximo dia 16 – os partidos têm até 15 de agosto para 
registrar oficialmente as chapas no Tribunal supe-
rior eleitoral.  A primeira semana pós lançamento 
das chapas revela movimentações interessantes 
no tabuleiro eleitoral e favorece a já conhecida 
polarização entre PT e PSDB.

O PT conseguiu, na reta final do período das 
convenções, uma dupla vantagem: primeiramente, 
costurou acordos pontuais com o PSB que garanti-
ram a neutralidade socialista e evitaram a aliança 
destes Ciro Gomes, desidratando o já minguado 
palanque nacional do pedetista. Depois, trouxe o 
PCdoB de volta para debaixo de suas asas, garantin-
do mais tempo de TV e endossando a candidatura 
de Manuela D’Ávila para vice de Lula (ou de Had-
dad, seu ungido). Alguns ironizaram dizendo que 
essa estratégia comandada por Lula de dentro da 
prisão foi mais eficaz do que qualquer plano que 
tivesse sido pensado fora da cadeia. 

No PSDB, a campanha de Geraldo Alckmin ga-
nhou musculatura com o eticamente discutível, 
mas pragmaticamente útil apoio do “Centrão”, 
capitaneado por PR e PTB. Essa aliança garante 
praticamente metade do tempo de propaganda 
para Alckmin e oferece ao tucano uma considerável 
capilaridade regional para irrigar seus palanques. A 
vantagem é evidente, mas fica nas costas do ex-go-
vernador paulista o fato de precisar cotidianamen-
te se explicar sobre o acordo com a já estigmatizada 
“banda podre” do Congresso Nacional.

Esses dois partidos saem na frente. No entanto, 
há ao menos três outros concorrentes ao Planalto 

Dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia Estatística) no último 25 de julho/18, 
apontam para o crescimento da expectativa de 
vida dos brasileiros. Segundo o Instituto, em 2030, 
teremos mais idosos do que crianças no território 
brasileiro. 

Considerando que em 
1940, à expectativa de vida 
dos brasileiros era de 45,5 
anos, e hoje é de 74 anos, o 
país precisa se preparar para 
oferecer Políticas Públicas 
para essa população que 
está prestes a desembarcar 
por aqui. 

Depois dos 40 anos uma 
série de alterações vão se 
sucedendo e tornando 
e s s e  i n d i v í d u o  m a i s 
vulnerável, mais fragilizado 
e  su a  i n d e p e n d ê n c i a 
diminuindo.

O avançar da idade trás 
consigo, às dificuldades 
naturais como; percorrer 
g r a n d e s  d i s t â n c i a s , 
calçadas esburacadas se 
tornam armadilhas para 
tombos, enxergar ou ouvir não tem mais a 
simplicidade de anos passados. A pergunta que 
se faz com base nesses números divulgados pelo 
IBGE. Você está respeitando os direitos dos idosos 
hoje? 

que terão papéis importantes nesses dias que ante-
cedem o 7 de outubro, data do primeiro turno: Ciro 
Gomes, Marina Silva e Jair Bolsonaro.

O candidato do PDT, ainda que tenha ficado com 
pouco tempo de exposição na propaganda, tem na 
eloquência do seu discurso uma arma poderosa. 
Dependendo de como direcionar a sua artilharia, 
Ciro pode tanto robustecer a sua popularidade 
quanto minar alguns adversários. O PT parece já ter 
percebido isso – a entrevista de Fernando Haddad 
à Rádio Gaúcha nesta quarta-feira foi marcada por 
muitos afagos a Ciro.

Marina Silva tem buscado atrair para si o dis-
curso da política republicana não partidarizada, 
mirando um eleitorado que já manifestou desen-
cantamento com a estrutura de representação no 
Brasil. Pesam sobre ela a baixa representatividade 
do seu grupo político (coligação Rede - PV) e o fato 
de ter manifestado apoio explícito a Aécio Neves 
em 2014.

Por fim, Jair Bolsonaro segue com forte pre-
sença nas pesquisas, mas suas declarações mais 
recentes têm assustado parte do eleitorado por 
não conseguir expor com clareza os procedimentos 
que pretende utilizar para governar o Brasil. É de 
esperar que, nos debates, Bolsonaro será muito 
confrontado em relação a propostas objetivas para 
conduzir as políticas públicas da nação. Há quem 
diga que sucumbirá.

O fiel da balança está no PT. Será que vai con-
seguir votos o suficiente para emplacar um nome 
(que não o de lula) no segundo turno?  Aqui está a 
chave da eleição presidencial.

Felipe Zangari, jornalista, bacharel em Teologia 
e professor

Você acha muita às vagas de estacionamento 
reservadas a idosos em vias públicas, mercados e 
shoppings? Se revolta quando um idoso aparece 
na fila do banco com um monte de boletos para 
pagar? Finge estar dormindo para não ceder o 
lugar no ônibus para o velhinho que acabou de 

embarcar e que irá descer 
2 pontos à frente? 

Se não nos policiarmos 
hoje, seremos vítimas das 
nossas atitudes num futuro 
próximo. O poder público 
tem por obrigação, e para 
ontem, fazer campanhas de 
conscientização, trabalhar 
valores de cidadania com às 
crianças, usando às escolas 
como porta de entrada.

A  s o c i e d a d e  e s t á 
e n v e l h e c e n d o  e 
precisa fazer valer seus 
instrumentos de defesa, 
c o m o  o  E s t a t u t o  d o 
Idoso, fortalecimento dos 
Conselhos dos Idosos e 
principalmente, se colocar 
no lugar do idoso de hoje, 
para ser respeitado em 

2030. Como costumamos dizer, os dias estão 
passando rápido demais.

Vagner Alves, consultor em acessibilidade, formado 
em Administração pela Faculdade Anhanguera 
Educacional de Valinhos e Gestão Pública pelo INPG

Vai começar a campanha

Os extremos 
sempre foram 
preocupantes, 
seja à 
esquerda  ou à 
direita.

Com a realização das convenções partidárias no último 
final de semana e, com as definições dos candidatos aos 
cargos eletivos de Presidente, Governador, Senador, deputado 
Federal e Deputado Estadual o próximo passo agora é a 
Campanha Eleitoral que começa efetivamente no próximo dia 
16 de agosto, onde os candidatos poderão realizar comícios, 
distribuição de folhetos e santinhos, uso de carro de som e 
veiculação de propaganda em jornais e na internet (não paga).

Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão 
começa no dia 31 de agosto e vai até o dia 4 de outubro. Será um 
tempo onde o eleitor irá tomar conhecimento primeiramente 
dos nomes dos candidatos e de seus planos de governo, no 
caso dos que disputam cargos para governador e presidente e 
de projetos e ações para os que disputam cargos de deputados 
– Estadual e Federal.

O que se percebe é um profundo descontentamento do 
brasileiro com o processo eleitoral em si e com a classe 
política de modo geral. Desde junho de 2013, quando das 
grandes manifestações de rua, o Brasil atravessa uma crise de 
identidade, que se agravou com as descobertas escandalosas 
da Lava jato e com a crise econômica e a recessão, que levou 
milhões ao desemprego.

A eleição de outubro de longe não se apresentam como 
uma “tábua de salvação” da nossa nação. Ao contrário, pode 
agravar ainda mais este cenário. Não temos no atual quadro de 
candidatos que pleiteiam o cargo de presidente alguém que se 
destaque ou que apresente uma proposta de País condizente 
com o anseio da maioria dos brasileiros.

Mais que isso, a classe política de modo geral ainda não 
assimilou esse novo contexto e momento do povo brasileiro. 
A esquerda, capitaneada pelo PT insiste em colocar como 

candidato um homem que rasgou 
sua biografia em troca de um 
“triplex” e que se encontra preso 
na carceragem de Curitiba por 
crime de corrupção. Um partido 
que, desde a prisão do seu líder 
maior, insiste (nos mesmos moldes 
da Venezuela) em afrontar o 
judiciário e suas decisões. Ainda 
pela esquerda temos a Marina 
Silva (REDE) e o Ciro Gomes (PDT), 
pra citar os que estão em mais 
evidência nas pesquisas, mas 
precisam de gás para dar a saída.

O Brasil precisa mudar. E, mudar 
para se recompor economicamente 
e voltar a ser o país do futuro. 

Aquele “gigante pela própria natureza”, como preconiza o Hino 
Nacional de que tanto temos orgulho de ouvir ser cantado em 
Copas do Mundo.

Também não podemos acreditar numa guinada à direita. 
Os extremos sempre foram preocupantes, seja à esquerda 
ou à direita. Mas, o discurso do candidato Bolsonaro já dá 
mostra de que o Brasil que queremos, passa distante dos 
seus preconceitos. Precisamos de alguém que nos una e não 
o contrário.

Ao centro, não há boas opções também. Embora Alckmin 
tenha feito bons governos em São Paulo, seu partido o PSDB, 
também deu mostra que está viciado e desgastado. Temos 
Álvaro Dias do Podemos, mas sua estrutura partidária não o 
faria chegar até o segundo turno.

Caro eleitor, em que pese sua desconfiança, sua falta de 
ânimo e de esperança, esse momento de campanha é hora de 
voltar a acreditar que ainda podemos escolher o melhor. Não 
podemos fugir à esta responsabilidade. Ouvir, trocar ideias 
com amigos acerca dos candidatos, ler e se inteirar de seus 
planos de governo, compartilhar o que de fato é verdadeiro 
e certo de cada um dos candidatos e, acreditar que nossa 
democracia é ainda nossa melhor arma contra os políticos 
corruptos e mal-intencionados.

Mas, a mudança do país não passa apenas pela eleição de 
um novo Presidente, temos que nos ater também à eleição 
de nosso governador, do senador e dos Deputados que irão 
nos representar na Assembleia Legislativa e na Câmara dos 
Deputados. Neste período de campanha é preciso muita 
atenção e discernimento, afinal de contas ao apertarmos 
os números na urna eletrônica estamos legitimando essas 
pessoas por quatro anos a ditarem e determinarem o rumo 
das nossas vidas.
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Prefeitura de Valinhos promo-
ve oito oficinas setoriais, entre os 
dias 20 e 23 de agosto, para capta-
ção de propostas para o Plano Dire-
tor 2018. A participação dos mora-
dores é muito importante para dis-
cutir objetivos e diretrizes do muni-
cípio e definir os caminhos do de-
senvolvimento para todas as regi-
ões da cidade. 

Valinhos foi dividida em oito se-
tores para que os moradores de di-
ferentes regiões possam participar 
das reuniões. Cada setor compre-
ende os bairros próximos para fa-
cilitar o acesso. Mas todas as reu-
niões são abertas a toda a popula-
ção da cidade. 

As oficinas começam sempre a 
partir das 18h, nas Escolas Munici-
pais de Educação Básica (EMEBs). 
No dia 20, serão feitas nas EMEBs 
Marli Bazzeto, no Parque Portugal, 
e Horácio de Salles Cunha, no Jar-
dim São Bento do Recreio. No dia 21, 
acontecem nas EMEBs Dom Bosco, 
no Jardim São Marcos, e na Orestes 
Quércia, no Parque Cecap. 

As escolas Prefeito Antonio Ma-
moni, no Jardim das Figueiras, e a 
Padre Leopoldo P. Van Liempt, no 
Jardim Recanto, terão audiências no 
dia 22. os debates serão encerrados 
no dia 23 nas EMEBs Dra. Ana Ca-
rolina de Oliveira Sigrist, no Capi-

A Prefeitura de Valinhos entre-
gou na última quarta-feira, 08,  o 
Centro Comunitário do Jardim Ju-
rema à população depois de um tra-
balho de reforma e revitalização 
que deu oportunidade de trabalho 
a dois moradores em situação de 
rua que, juntos, executaram a pin-
tura do prédio.

A Secretaria de Obras e Servi-
ços Públicos ficou responsável pe-
la manutenção hidráulica e elétrica, 
além de fornecer a tinta necessária 
para a pintura completa do espaço. 
Além disso, equipes da secretaria 
trocaram o piso do salão interno 
e reformaram a quadra de futebol.

“Cuidar dos espaços dos centros 
comunitários nos bairros é uma 
missão que a Secretaria de Assis-
tência Social tem levado muito a 
sério. O objetivo é poder receber 
bem os moradores em um lugar que 
é deles”, disse a secretária da pasta, 
Dulce Maria de Paula Souza.

A ação contou com o envolvi-
mento do Grupo das Amigas Vo-
luntárias de Valinhos (GAVV), que 

Município agenda oito encontros 
para debater Plano Diretor

Após reforma, Prefeitura entrega 
Centro Comunitário do Jurema

Participação dos moradores é muito importante para discutir objetivos e diretrizes da cidade

Obra foi feita com apoio da comunidade e usou mão de obra de dois moradores de rua

Comissão especial analisará documentação apresentada

Da redação 

Da redação 

vari, e Professor Waldomiro Mayr, 
no Country Club. 

O Plano Diretor é o principal ins-
trumento de desenvolvimento urba-
no, com objetivos e diretrizes elabo-
rados pelo poder público em parce-

arrecadou R$ 200,00, do Clube de 
Mães do Jardim Jurema, que tam-
bém arrecadou R$ 200,00, e da As-
sociação Vila Solidária.

A comunidade local, representa-
da por Elvânia Gomes e Rosemeire 
Aparecida Beato, organizou um es-
quema de venda de pizzas que ge-
rou a arrecadação de R$ 2.345,00.

O total arrecadado (R$ 2.745,00) 
foi administrado pelas representan-
tes do Centro Comunitário. Com o 
dinheiro arrecadado foi possível 
pagar a mão de obra dos morado-
res de rua, além de comprar insu-
mos (válvulas de descarga, vidros, 
espelhos de tomada, luminárias e 

ria com a sociedade civil, para pro-
mover qualidade de vida dos mora-
dores. Ele organiza o crescimento 
e o desenvolvimento de Valinhos, 
nas áreas urbana e rural, garantin-
do avanço social.

placas indicativas) e fazer a retira-
da da película aplicada em toda a 
vidraça do prédio.

A Prefeitura também já executou 
melhorias nos Centros Comunitá-
rios do Joapiranga e Vila Boa Espe-
rança e ainda nesta semana preten-
de entregar à comunidade do Par-
que das Colinas o espaço que antes 
era utilizado pelo Serviço de Forta-
lecimento de Vínculos. “O objetivo 
é que a comunidade tenha à dispo-
sição o Centro Comunitário em ex-
celente estado, além do complexo 
para uso da própria comunidade”, 
disse Demetrius Olivo, responsável 
pelos Centros Comunitários.

DA REDAÇÃO ■  As inscrições pa-
ra o programa de bolsa de estu-
dos para alunos da graduação es-
tarão abertas no período entre 
20 e 31 de agosto. O pedido de-
ve ser feito na Seção de Protoco-
lo na Prefeitura, com pagamento 
da taxa de recolhimento, no va-
lor de R$ 16,70, e entrega da do-
cumentação no ato da inscrição. 
As bolsas são destinadas a estu-
dantes comprovadamente caren-
tes financeiramente.

Os candidatos devem entrar 
no site da Prefeitura (www.va-
linhos.sp.gov.br), para acessar o 
regulamento para a concessão de 
bolsas de estudo, que foi publi-

cado no boletim municipal Atos 
Oficiais, edição nº 1676, do últi-
mo dia 3.

Os interessados devem impri-
mir as orientações e os formulá-
rios, que deverão ser preenchidos 
pelo estudante. Não serão acei-
tas, em nenhuma hipótese, a jun-
tada posterior de documentos.

 A documentação entregue se-
rá analisada por uma comissão 
especial. Já o pagamento da bol-
sa de estudo concedida ao estu-
dante será feito em uma ou mais 
parcelas, em data a ser definida e 
divulgada no boletim municipal. 

 Mais informações pelo tele-
fone (19) 3871-2324.

DA REDAÇÃO ■   O prefeito de Va-
linhos, Orestes Previtale, partici-
pou na última  quarta-feira, 08, da 
inauguração do poço profundo P8 
no Vale Verde, que garante segu-
rança hídrica para os cerca de 3,5 
mil moradores. A vazão do quin-
to poço do bairro, construído na 
Avenida Alcindo Marcon, supe-
rou as expectativas em mais que 
o dobro e pode chegar a 20 mil li-
tros por hora. A expectativa inicial 
era de 9 mil litros por hora. 

Orestes afirmou que cumpriu 
compromisso assumido com os 
moradores do Vale Verde para a 
regularização do abastecimento 
de água. “Não fizemos promessa, 
assumimos compromissos que es-
tamos cumprindo. Essa é uma de-
manda antiga de moradores do Va-
le Verde que estamos atendendo”, 
disse. Orestes agradeceu todos os 
funcionários do DAEV pelo empe-
nho. “Vocês são muito importan-
tes nesse processo.” 

O prefeito lembrou que foram 
concluídas recentemente a obras 
de dessassoreamento da lagoa do 
bairro, outra antiga reivindicação 
dos moradores. “É uma obra da Au-
toban, mas a Prefeitura participou 
efetivamente, não só ao interferir 
para que fosse executada, mas tam-
bém na sua execução”, explicou. 

O presidente do Departamen-
to de Águas e Esgotos de Valinhos 
(DAEV), Pedro Medeiros, disse que 
o novo poço é extremamente im-
portante para garantir autonomia 
de água para o bairro. “O poço ti-
nha previsão de 9 mil litros de água 
e quando perfuramos, a 200 me-

tros de profundidade, chegamos 
a 20 mil litros”, afirmou. 

“É fundamental porque a gente 
não consegue viver sem água. Nós 
estivemos com falta de água por 
bastante tempo. Houve um acrés-
cimo bastante grande da popula-
ção do bairro. A perfuração desse 
poço foi uma dádiva de Deus. Vai 
atender toda a população, disse o 
morador do bairro, o aposentado 
José ângelo Santinon. 

Para o aposentado Hélio Fer-
raz Rosa Júnior, também morador 
do bairro, a construção do poço 
é de fundamental importância, 
“Representa o fim de uma situa-
ção de falta de água no Vale Ver-
de”, comentou. “Tínhamos qua-
tro poços funcionando e agora 
temos cinco. Felizmente o novo 
poço tem uma vazão excelente, 
acrescentou o aposentado, Die-
trich Quast, morador do bairro. 

O P8 garante abastecimento de 
qualidade aos moradores do bair-
ro junto com os quatro que já es-
tão em operação, P3, P4, P5 e P6. 
A previsão do DAEV é de que a 
produção do novo poço seja supe-
rior à dos outros quatro somados. 

Segundo o DAEV, existem 850 
ligações de imóveis conectadas à 
rede de água no bairro. Com o iní-
cio da operação do novo poço, a 
pressão em todo o sistema é mo-
nitorada, a partir da nova confi-
guração do abastecimento. O P8 
foi construído para atender à de-
manda de consumo do local em 
substituição ao P7, que apresen-
tou problemas operacionais e te-
ve de ser desativado. 

Inscrição para bolsa de estudos 
para graduação inicia dia 20

Novo poço profundo é 
inaugurado no Vale Verde

Prefeitura de Valinhos

Prefeitura de Valinhos

Confira a reunião mais próxima e participe.

Valinhos foi dividido em oito setores paras oficinas 
sobre o Plano Diretor

Dia Bairro Escola Hora
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O laboratório Entourage Phy-
tolab, localizado em Valinhos, 
desenvolveu um medicamen-
to à base de Canabidiol, para o 
tratamento de epilepsia, hoje a 
empresa aguarda autorização da 
Anvisa (Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária) para o culti-
vo da Cannabis no Brasil. A re-
gulamentação deve acontecer 
em breve.

A empresa desenvolve há 18 
meses o medicamento à base de 
Canabidiol a ser registrado pe-
rante a Anvisa, uma espécie de 
“extrato da maconha”. A maté-
ria-prima é importada do Cana-
dá e a extração da substância fei-
ta em parceria com a Unicamp. 

Sendo assim, a empresa 
aguarda a autorização da Anvi-
sa para cultivo da planta em ter-
ritório nacional, o que visa di-
minuir o valor do medicamen-
to, que hoje é importado, e seu 
custo no mercado americano se-
gundo anunciado nesta semana 
é de US$32.500 por ano, ou seja, 
aproximadamente R$10.000 por 
mês, o que é inacessível para a 
maior parte da população mun-
dial e oprime excessivamente os 
sistemas públicos de saúde, co-
mo o SUS no Brasil.

De acordo com o diretor da 
empresa, Caio Abreu, se a pro-
dução fosse totalmente nacio-

Empresa em Valinhos desenvolve 
medicamento à base de Canabidiol 
Laboratório aguarda autorização da Anvisa para cultivar a Cannabis no Brasil

Da redação 

nal o custo deveria baixar en-
tre 20 e 30% em comparação 
aos produtos importados. “Caso 
seja regulamentada a produção 
e comercialização sem necessi-
dade de ensaios clínicos com-
pletos para registro de produto, 
esse custo pode cair ainda mais 
e chegar a R$300/mês, no caso 
do tratamento de epilepsia que 
é dos tratamentos mais caros”, 

disse Caio.
Caio informou que até o mo-

mento nenhuma autorização foi 
concedida e que há em tramita-
ção na Anvisa um processo para 
regulamentação do cultivo para 
fins de pesquisa, bem como de 
um mercado de acesso. “Acredi-
tamos que o cultivo para pesqui-
sa seja autorizado em breve, pois 
isso é muito importante para ci-

ência do país e para que possa-
mos avançar em mais pesqui-
sas sobre o potencial terapêuti-
co dessa planta, bem como em 
suas técnicas de produção, para 
que seja adequada ao uso medi-
cinal e produção de medicamen-
tos”, destacou o diretor. 

Ainda de acordo com Caio, a 
regulamentação brasileira po-
derá trazer alívio a muitas fa-
mílias e pacientes que hoje so-
frem com a limitação dos tra-
tamentos disponíveis para su-
as necessidades. 

Uso do canabidiol
O medicamento é usado no 

tratamento de síndromes que 
ocasionam epilepsias de difí-
cil controle. Hoje, 1% da popu-
lação brasileira tem algum tipo 
de epilepsia. Cerca 700 mil pes-
soas têm dificuldades em con-
trolar as crises com os medica-
mentos disponíveis. O Canabi-
diol por sua vez, apresentam 
eficácia no controle da epilep-
sia. Além disso, o mesmo me-
dicamento em diferentes dosa-
gens e apresentações (cápsu-
las, por exemplo), poderá es-
tar disponível para tratamen-
to de outras doenças e condi-
ções debilitantes como ansie-
dade, quadros psicóticos, algu-
mas doenças autoimunes, en-
tre outras - tem grande poten-
cial terapêutico.

Arquivo Pessoal

DA REDAÇÃO ■ O site da Prefeitura de 
Valinhos divulga a partir desta se-
mana a listagem dos medicamen-
tos padronizados em falta na rede 
municipal de Saúde. A publicação 
é uma determinação da Lei Muni-
cipal Nº 5592/2018.

A lista publicada na última se-
gunda-feira, 06, contém 25 medi-
camentos. Deste total, oito são for-
necidos pela FURP (Fundação pa-
ra o Remédio Popular) do Governo 
do Estado, que, segundo a Secreta-
ria da Saúde, vem atrasando as en-
tregas. Os demais são de responsa-
bilidade da Prefeitura e estão com 
processo de licitação em andamen-
to para normalização.

Para evitar que os pacientes se-
jam prejudicados, a Prefeitura in-
formou que está adquirindo 300 
itens de medicamentos por con-
corrência pública, que está em fa-
se de finalização. A compra inclui 
inclusive remédios que a FURP de-
veria fornecer.

A Secretaria da Saúde esteve du-
rante está semana realizando o in-
ventário anual de medicamentos, o 
que possibilitará atender na ínte-
gra à exigência da legislação, com 
a divulgação do estoque completo 
e a quantidade de cada item.

Para ter acesso à listagem dos 
medicamentos em falta na rede pú-
blica, o munícipe deve entrar no si-
te www.valinhos.sp.gov.br, abrir 
a pasta “Administração”, clicar em 
“Saúde” e depois no ícone “Medi-
camentos em falta”. 

Site informa lista 
de medicamentos 
em falta na rede

Imagem da Internet
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Prefeitura tem adotado medidas para conscientizar as pessoas a evitar as zonas de risco

Da redação 

Valinhos confirma o primeiro 
caso de febre maculosa

O município confirmou na úl-
tima terça-feira,07, o primeiro ca-
so de febre maculosa contraída na 
cidade. De acordo com o Prefeitu-
ra um menino de 9 anos, mora-
dor do bairro Monte Verde, teria 
contraído a doença durante uma 
visita ao CLT (Centro de Lazer do 
Trabalhador), ele recebeu trata-
mento e passa bem. 

Segundo a administração, os 
relatos da família indicam que 
ele foi picado por um carrapa-
to-estrela, que transmite a febre 
maculosa, e apresentou os sinto-
mas da doença no dia 16 de junho. 
No dia 21, foi internado na Santa 
Casa de Valinhos, onde foi trata-
do e teve alta no dia 26 de junho.

Para tentar minimizar os ris-
cos de novos casos, a Prefeitura 
tem adotado uma série de medi-
das com objetivo de conscienti-
zar as pessoas a evitar as zonas 
de maior risco. Uma das ações 
foi ampliar para 20 o número de 
placas de orientação e indicação 
da presença de carrapato estre-
la no CLT.

Foi feita também uma solicita-
ção à Sucen (Superintendência e 
Controle de Endemias) para rea-

lização de nova pesquisa acaro-
lógica para verificar a incidência, 
os tipos de carrapatos e a presen-
ça da bactéria Rickttsia rickett-
sii, que transmite a febre macu-
losa por meio da picada do car-
rapato. A Prefeitura aguarda uma 
resposta sobre o levantamento.

Além disso, o parque foi total-
mente limpo, com o corte da gra-
ma, poda de árvores e corte de 
mato, o que ajuda a evitar a pro-
liferação do carrapato, mais co-
mum no período de seca. A grama 
rente ao solo dificulta a prolifera-
ção dos carrapatos, pois os mes-

“Dia D” vacina 510 
crianças contra 
pólio e sarampo 

O CLT é umas das áreas monitoradas pela Prefeitura, com 20 placas indicativas 
da presença de carrapato estrela. 

DA REDAÇ ÃO  ■ Na Campanha de 
Vacinação Contra a Poliomielite e 
o Sarampo abertos no sábado últi-
mo sábado, 4, foram aplicadas em 
Valinhos 510 doses das vacinas. O 
número corresponde a uma co-
bertura de 10,02% do público-al-
vo, estimado em 5.086 crianças na 
faixa etária entre 1 ano a menores 
de 5 anos. O objetivo do Ministé-
rio da Saúde é imunizar até o fi-
nal da campanha 95% da popu-
lação-alvo.
Após este primeiro “Dia D” de di-
vulgação e mobilização no sába-
do, 4, a vacinação prossegue até o 
dia 31 nas 13 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 
15h. Todas as crianças nesta faixa 
etária devem ser levadas para va-
cinar, mesmo que já tenham sido 
imunizadas anteriormente.

A diretora da Divisão de Vigilân-
cia Epidemiológica, Claudia Maria 
dos Santos, disse que a chuva e o 
frio atrapalharam o “Dia D”. “É im-
portante que todas as crianças se-
jam vacinadas, para evitar a rein-
trodução de doenças já erradica-
das, como o sarampo e a poliomie-
lite. A vacinação é fundamental pa-
ra a prevenção e salva vidas”, disse.

A moradora da Vila Santa Mara 
Jacome levou a filha Mary Beatriz 
de 2 anos para vacinar na última 
terça-feira, 07,  na UBS do bairro. 
“Minha filha está com todas as va-
cinas em dia. As vacinas são im-
portantes, pois evitam várias do-
enças”, disse.

Prefeitura de Valinhos
mos são sensíveis à radiação solar.

 “A febre maculosa é uma do-
ença grave que pode levar a mor-
te, mas tem cura se for tratada a 
tempo, por isso é importante in-
formar ao médico sobre a picada 
de carrapato na ocorrência de fe-
bre e dores musculares”, disse a 
diretora de Saúde Coletiva, Cari-
na Missaglia.

A Secretaria de Saúde mantém 
um rigoroso esquema de acom-
panhamento de casos relaciona-
dos à febre maculosa no Municí-
pio. Este ano foram notificados 34 
casos suspeitos, com uma con-
firmação. Outros dez foram des-
cartados e 23 aguardam resulta-
do de exame. Em 2017 foram 69 
notificações, sendo um positivo 
autóctone que evoluiu para óbito.

Na terça-feira, 7, a diretora da 
Divisão de Vigilância em Zoono-
ses, Marli  da Silva, esteve no CLT 
para monitoramento da área ao 
lado do médico veterinário Ricar-
do Rodrigues, da agente de ende-
mias Daniela Soldan e do asses-
sor Thiago Trajano.

“O parque está bem sinaliza-
do e com a grama rente ao solo, 
o que dificulta a proliferação de 
carrapato, pois os mesmos são 
sensíveis à radiação solar”, ava-
liou o veterinário. 
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Ser pai é plantar raízes, é ensinar segurando a mão
com coragem e determinação. 

Feliz Dia dos Pais!
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Pets 
A coluna semanal do seu melhor amigo!

Além de gostar de animais, 
o que você faz par ajuda-los? 
porque marcar ong´s e prote-
tores em posts, não é ajudar, é 
repassar um problema .

A ajuda vai muito além da 
sua zona de conforto, é preciso 
por a mão na consciência e no 
bolso tam-
bém.

A p e s a r 
de toda de-
dicação e 
amor com 
que é fei-
t o  n o s s o 
t r a b a l h o 
v o l u n t á -
r i o,  ex i s -
tem gastos 
exorbitan-
tes!  Esta-
mos precisando de ração para 
gatos ( sem corante - adulto). 

Alimentamos 45 felinos 
diariamente, temos gastos com 
veterinário, medicamentos, 
granulado de madeira, e a ra-
ção deles é um  item que pesa 
demais no nosso orçamento! 

Além da alimentação, hoje 
pagamos hotel para um dos 
nossos cães resgatados. Nossa 

rifa mensal, de R$ 500,00 no 
máximo, não quita as despe-
sas. 

Tivemos gastos com hemo-
grama, vacinas, e estamos com 
dívida alta no veterinário. 

Estamos vendendo relógio, 
lenços, bijuterias... 

E n f i m ,  s e 
você além de 
gostar de ani-
mais,  puder 
colaborar com 
um saco de ra-
ção ou adqui-
rindo um dos 
produtos que 
estamos ven-
dendo, entre 
e m  c o n t at o 
p e l o  wh at s : 
9.9629-7403 

e deixe sua doação no nosso 
parceiro Casa das Rações Ba-
setto, na Av dos Esportes, 410 
- Centro - Valinhos. 

Aproveite para conhecer 
nossa página, Adoções Corren-
te do Bem e seja um elo desta 
corrente de amor! Em nome 
dos animais que cuidamos, 
agradecemos toda ajuda! 

Corrente do bem...

Paco tem quase 5 meses, é é muito 
carinhoso! . Se dá com outros cães, é brin-
calhão! Está vacinado com V8 importada, 
vermifugado e tem castração garantida. 
Deve ficar de porte médio. Contato pelo 
whats: 9.9629-743 em Valinhos.

Impossível não ser conquistada por tamanha 
simpatia e doçura!! Este é o Billy! Ele tem 
2 anos, castrado, vacinado e vermifugado. 
Está em hotel aguardando a chance de 
ter uma família responsável e amorosa. É 
suuuuuuuuuper amoroso e beijoqueiro. Porte 
médio. Contato somente pelo whats: 9.9629-
7403 em Valinhos.

Spot é um estopinha de quase 5 meses. 
Se dá com outros cães, é brincalhão! Está 
vacinado com V8 importada, vermifugado e 
tem castração garantida. Deve ficar de porte 
médio. Está aguardando ansioso por uma 
família... já passou por 4 lares temporários, 
tadinho. Contato pelo whats: 9.9629-743 ou 
9.9899-6617 em Barão Geraldo.

Este peludo lindíssimo precisa de adoção. 
Apareceu na Fonte Mécia, numa empresa, 
e não pode ficar lá... está frio e chovendo. 
É dócil! Foi vermifugado e tem a castração 
garantida por quem está doando. Contato: 
9.9626-5011 em Valinhos.

Essa tigradinha fofa é a Toko, foi resgatada 
na Dom Nery em Valinhos. Agora está 
castradinha a espera de uma família! É 
brincalhona e ativa!  Contato para adoção: 
9. 82946020 tem whats.

Ticia, aprox. 01, castrada, vacinada e vermifu-
gada. Aceita outros gatos. Contato: 19 99362 
4040 em Valinhos. 

No próximo domingo, 12, é 
celebrado o Dia dos Pais, nes-
ta data os filhos homenageiam 
e agradecem aos papais toda a 
companhia, suporte e carinho 
recebido ao longo de suas vi-
das. Mediante a comemoração 
a Folha de Valinhos entrevistou 
dois pais que falaram sobre os 
desafios e o amor pelos filhos. 

Daniel Loiola de 36 anos, se 
tornou pai há quatro anos, e em 
entrevista falou sobre suas ex-
periências como pai de primei-
ra viagem. Para ele é maravilho-
so ser pai, sempre procura es-
tar presente na vida de seu fi-
lho Rafael, pois tudo vira motivo 
de alegria. “Desde o nascimen-
to, o primeiro dente, começar a 
andar, falar, brincar, interagir, 
mostrar o aprendizado, o amor 
retribuído, tudo é algo que en-
canta e nos deixa cada vez mais 
orgulhosos na criação de um fi-
lho”, relatou Daniel. 

Loiola também conta que é 
desafiador ser pais nos dias de 
hoje, pois a figura paterna, tem 
o dever de ensinar a boa condu-
ta e bom caráter. “Me preocu-
po com a educação do meu fi-
lho, procuro sempre tentar es-
timula-lo ao máximo para tirar 

“Ser pai é mais que uma figura, hoje 
se torna carinho e ensinamento” 
Pais falam sobre  suas experiências com seus filhos de primeira viagem 

Da redação 

proveito das oportunidades de 
aprendizado e é claro, a saúde 
tanto mental quanto física, ca-
rinho e amor, servindo como a 
base de uma parceria e amiza-
de para a vida toda”, completou.

Outro papai de primeira via-
jem é Murilo Henrique de 30 
anos, que a dois meses tem em 
seus braços a pequena Valenti-
na.  Segundo ele o seu maior so-
nho era ser pai, e agora que rea-

lizou quer aproveitar essa fase 
para conhecer mais e mais sua 
filha e poder cuidar dela jun-
to a mãe.  “Essa é uma fase que 
por ela estar pequena, depen-
de totalmente dos pais, e essa é 
uma tarefa cansativa, eu acre-
dito que se o casal não se aju-
dar acaba gerando estresse e aí 
não fica bom para nenhuma das 
partes”, disse Henrique. 

Murilo destacou também que 
ser pai é algo muito difícil de se 
explicar em palavras, que cada 
sorriso, choro é uma sensação 
diferente.  “Alegria de vê-la todo 
dia sorrindo, ver ela te olhan-
do e saber que ela é sua parte e 
que você está ali para cuidar e 
ampara-la”, completou. 

DA REDAÇÃO ■ A Prefeitura de Vali-
nhos está promovendo um trabalho 
de cidadania para fortalecer os laços 
entre a comunidade e as escolas da 
rede pública de ensino nas comemo-
rações do Dia da Independência, 7 de 
setembro. Este ano as atividades se-
rão descentralizadas, como já ocor-
reu em 2017, e cada escola vai prepa-
rar sua programação, envolvendo a 
participação de alunos, professores 
e pais. O evento será aberto a todos 
os moradores. 

“Todas as escolas de Educação In-
fantil e de Ensino Fundamental de-
verão organizar uma bem variada e 
significativa celebração de 7 de se-
tembro na sua sede. A programação 
deve envolver o maior número possí-
vel de alunos, garantindo a presença 
dos mesmos, de seus pais e comuni-
dade do entorno”, disse o secretário 
de Educação, Zeno Ruedell.

Segundo o secretário, essa inicia-
tiva foi adotada no ano passado com 
resultados muito positivos. Ele lem-
brou que a participação da comu-
nidade na escola e dos pais na vida 
escolar dos estudantes cria víncu-
los importantes na educação e for-
talece o interesse dos alunos pelo 
aprendizado. 

“A participação dos pais e da co-
munidade é fundamental para va-
lorizar o conhecimento, promover 
a cidadania e melhorar o desempe-
nho dos estudantes”, acrescentou. 
Cada escola vai trabalhar o conte-
údo de sua programação, aberta à 
participação da comunidade.

Valinhos envolve 
comunidade na 
comemoração de 7 
de setembro

ser pai é muito 
emocionante, 
muito intenso e 
muito apaixonante
Murilo Henrique 

Arquivo Pessoal
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Lukas de A a Z

Em recente evento no Country Club cliquei: D. Lourdes 
Bertoli, Tania e Claudinei Paranhos, Marcia e Sergio de 
Oliveira, Claudinei de Oliveira, Fatima e Laércio 
Almeida, Moises e Regina Oliveira. 

Grande Nadir e sua diretora social Lucy Calvi em 
especial para a coluna de A a Z.

No ultimo dia 3, Bruna dos Santos em grande estilo 
apagou velinhas ladeada dos pais Neide e Andre

No último dia  2, o encantador Vagner Bononi, 
completou 36 anos, e recebeu um abraço especial do 
amigo e Vereador Giba.

Os colunáveis Ruth e João dos Santos em noite de 
Vips no Gió Cucina.

O padre Alessandro Campos durante seu programa, 
homenageou Salete Campiol pelo seu aniversario e 
com direito a ramalhete de flores 

Carmem e Dr. Nelson Faidga também no requinte 
do Gió Cucina

Esta turminha são inseparáveis, todos eventos estão 
juntos: Marcia Furlan,Marilda Baroni,Roseli Fagundes, 
Dulcinéia Capovilla, Ademir Furlan, Sinézio Capovilla e 
Heitor Baroni.

A dupla famosa de valinhos no Country Club: Gustavo 
Toniatti e Ana Biazi.

Casal! Gió Cucina!

 Parabéns!  Parabéns Vagner!

Elegantes!

Turminha!Evento! Dupla!
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CASAS
Vendem-se

e-mail: barcheseebarbosa@bol.com.br

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

Creci 05770-J Fone: 3871.2433

LOCAÇÃO APARTAMENTO

02 - DORMS JD. DO LAGO                                  R$ 750,00              MAIS COND. E IPTU
02-DORMS.COND.AGUAS DA SERRA            R$    900,00  MAIS COND. 
02-DORMS.CONDOMINIO VALE DO SOL   R$    1.500,00         INCL. IPTU E COND.
03-DORMS.MORADA DOS PINHEIROS     R$    1.400,00         INCL. COND. E  IPTU 
02-DORMS.VALE DAS FIGUEIRAS  R$    650,00             MAIS COND. 

SALAO TERREO COM 30 MTS 2- JD. PINHEIROS   R$    800,00 + IPTU   
SALA ED. PALERMO          R$    2.100,00+ IPTU  E COND.
BARRAÇAO VL PAGANO          R$    3.500,00 + IPTU
CASA LOTEAMENTO SÃO BENTO         R$    7.000,00  
BARRACÃO VALE VERDE COM 1200 MTS         R$  17.500,00 

03-COMODOS JD. JUREMA 
02-DORMS VL.STO.ANTONIO
02-DORMS.JD.PINHEIROS 
03-DORMS. B.VERA CRUZ 
03-DORMS.B.JD.AMERICA II
03-DORMS  + 03 COMODOS  FDS - B, 
JD. JUREMA 
03-DORMS.JD. BELA VISTA 
03-DORMS. VL.STO ANTONIO 
03-DORMS.B. STA CRUZ 
03-DORMS.B. TERRA NOVA 
04-DORMS.B. COLINA DOS PINHEIROS 

CHACARA 
LINDA CHÁCARA PARQUE VALINHOS 

APTO
02-DORMS MORADA DOS PINHEIROS   
02-DORMS. ED SEY  
APTOS
02-DORMS MORADA DOS PINHEIROS 

TERRENO  
Bairro  Jd. Lorena  330mts2

Bairro  Beira Rio  230mts2

BAIRRO JD. PANORAMA  330 MT2
BARRACÃO VALE VERDE COM 1.200 MTS 

02-COMODOS - B.JD.JUREMA - FDS                   R$    550,00  MAIS IPTU  
02-DORMS.B.CASTELO   R$    1.200,00  
02-COMODOS- B.VILA SANTANA -FDS.   R$    600,00 
03-DORMS.JD.SÃO MARCOS  R$    1.500,00  MAIS IPTU  
03-DORMS.PQ. DAS COLINAS - FRENTE   R$    1.200,00  MAIS IPTU  
03-DORMS.VL.COQUEIRO    R$    1.850,00  MAIS IPTU  
03-DORMS.COND.QUINTA DO PORTO  R$    3.500,00  

VENDA

LOCAÇÃO COMERCIAL

BARCHESE & BARBOSA ADM. DE IMÓVEIS LTDA.

Apartamento Vale das 
Figueiras
2 dorm, Inteiro Planejado e 
Reformado R$ 191 mil
19 - 97416-3434 creci 107725

CENTRO
2 dorm. garagem. Aceito 
permuta 400 mil F: 98179-
5882

CONDOMINIO CORAÇÃO 
CAMBUI
Apart. de 238m² com 2 
suítes e 2 vagas de garagem 
- aceita permuta com 
imóvel de menor valor – 
valor R$1.100.000,00 F: 
(19)99398-3530

JD. FLORENCE
2 dorm. sala com dois 
ambientes, sacada, coz e 
banh. c/ armário, lav., 2 
vagas cobertas, 3 andar com 
elevador. 320 mil F: 3849-
3614 / 99647-5680

Apartamento Vale das 
Figueiras
2 dorm, Coz. e Dorm. 
Planejado R$ 185 mil
19 - 97416-3434 creci 107725

Apartamento Bosque do 
Frutal VENDO Pq Colinas. 
2 dorm. planejados na 
cozinha, banheiro c box, 
piso porcelanato. Térreo. 
Fones 99687-2019 ou 
99372-5183 ou 38491120

Vende-se AP. Jd. Pinheiros 
2 dorm. armários na 
cozinha, banheiro 
box vidro, sala e qtos 
c/ persianas. Apto de 
frente, garagem c. portão 
eletrônico R$ 240 mil - 
Fone: (19) 99703-1674

Centro - 03 dormitórios - 
Valor 375 Mil  F: (19) 99252-
5093

VILA SANTANA
2 dorm. + um, duas 
garagens, armários na 
cozinha, área de serviços 
e banheiro com box. F:9 
9294 0171

APTO 
2 dorm. c/ elevador, 
sacada privativa, último 
andar, c/ linda vista, 
valor R$ 230 mil. F: 
(19)992212782 Whatsapp. 

ED. TABATA
2 dorm. 2º andar, com 
garagem. F: 3327-4358 / 
99263-1322 / 3876-2473  
Falar c/ Adão

construção. 650 mil. F:99370-
4070

LENHEIRO
2 casas no terreno de 620m2. 
F: 99415-1685

PQ. PORTUGAL
3 casas. 300 m2, 7 m de 

frente,  terreno plano. 200mil 
F: 99221-3528 / 98232-1616

CASA EM CONSTRUÇÃO 
.Cond. Porto do Sol em Vali-
nhos. 3 suítes, pavimento su-
perior com varanda, 347m² de 
constr, 301,92m² terreno R$ 
916.700,00.

Casa 3 Dorm em ótimo 
estado de conservação (210 
M2 de construção) em bairro 
próximo ao centro -Direto 
com o proprietário - Fone - 
997877171 - 680 mil

Casa cond. 03 dorm. - Valor 
740 mil - aceita permuta   F: 
(19) 99252-5093 

Casa Cond Madre Maria 
Villac 3 suites, inteira 
Planejada, Piscina R$ 900 
mil19 - 97416-3434 creci 
107725

JD. DAS FIGUEIRAS 
 Casa c/ 7 cômodos, 1 suite 
com banheira, valor R$ 190 
mil, aceita carro de 2010 pra 
frente como entrada         F: 
99676-8468 /  3849-

ANA CAROLINA
Casa bolsão de segurança, 
3 dorm. 1 suite, lavanderia e 
churrasqueira. Terreno 300 
m2. 160m2 de construção. 
650 mil. F:99370-4070 
Casa térrea  bolsão de 
segurança 560 Mil - Aceita 
permuta com apartamento F: 
(19) 98710-8011

Jd. PARAISO  
3 dorm., garagem 3 carros 
R$ 490 mil aceito 50 % em 
imóvel F: (19) 99441-3094

ANA CAROLINA
Bolsão de segurança, 3 
dorm, 1 suíte. Acei to troca 
por casa de menor valor. F: 
99370-4070 

PQ PORTUGAL (plano).258m2 (Rua Mirandela) Ac. Financ        R$ 150.000,00
JD MARIA ROSA 300M2   R$ 200.000,00
ALTO DA BOA VISTA 300M2. R$ 220.000,00
JD CELANI: 369 M2 (Rua Paraná) R$ 280.000,00
COLINAS DOS PINHEIROS 525M² c/declive               R$ 215.000,00
(55.000,00 entrada) 60x3.500,00(corrigido)

CASA JD VIDA NOVA (CAMPINAS) c/ sala comercial, ótimo para renda/  R$ 212.000,00
CASA JD NOVO MUNDO: (3dr/sl/coz/wc) R$ 280.000,00
CASA PARQUE DAS COLINAS: (3dr/1 suit/sl/coz/wc/varanda/esquina)  R$ 320.000,00
CASA JD VITÓRIA RÉGIA (2dr grad/avarandada A/C 212 m2 R$ 630.000,00
CASA COND PORTAL DOS JEQUITIBÁS: 3 SUÍTES / 1 CLOSET A/C 264M2
R$ 980.000,00

APTO SÃO CONRADO: (2 dr/sl/coz/1 wc/ 1Vaga p/carro)         R$ 950,00 c/ cond
APTO COND VERONA: EDIF. MONZA: (2 dr/sl/coz/1 wc/ 1Vaga)       R$ 1.300,00 c/ cond
APTO PORTAL DA COLINA: (2 dr/sl/coz/1 wc/ 1Vaga)            R$ 1.330,00 c/ cond
CASA COL. DOS PINHEIROS: ((1 dr/sl/coz/wc/1 vaga)           R$ 700,00 
CASA JD SÃO PEDRO: (2 dr/sl/coz/1 wc/ 1Vaga)                     R$ 1.000,00 c/ cond
CASA JD SÃO LUIZ: (2 dr/sl/coz/1 wc/ 1Vaga)                                  R$ 1.000,00 c/ cond
CASA JUREMA: (3 dr (1 suíte)/ 1 escritório/ sl/coz/1 wc/ 2 vagas)R$ 1.200,00 c/ cond
SALÃO COMERCIAL JD MARACANÃ 50M2/ 1 WC           R$ 900,00
SALÃO COMERCIAL FONTE NOVA 2WC 70m2  R$ 900,00
SALÃO COMERCIAL JD MARIA ROSA: 70M2/ 1WC R$ 1.000,00
SALÃO COMERCIAL NOVA ERA: 107M2 R$ 1.800,00

CRECI 11555-F

ARMANDO PEDRO 
CORRETOR DE IMÓVEIS

T 3871.6060 / 99772.1626
VENDO TERRENOS

VENDO: CASAS, CHAC., APTOS

LOCAÇÃO

e armandoimoveis@uol.com.br
R. Arthur Fernandes, 110 - Vila Santana - Valinhos

CROSS FOX 
2006/07  
66000km cor 
branco único do-
no R$ 28 mil (19) 
3871-3851

DEL REY ANO 
85 Completo R$ 
12.000 F: 3871-
8328 ou 99365-
2280

Vendo Topic 2011 
branca 13 lugares 
valor R$ 1070,00 
X36 Fone 99477-
9047 Celso.

Automóveis

TERRA NOVA
450 m2 de terreno com 220 
m2 de área construída. Aceito 
troca por terreno. F: 4117-1125  

ANA CAROLINA
Casa bolsão de segurança, 
3 dorm. 1 suite, lav. e chur. 
Terreno 300m2. 160m2 de 

Edificio FERRARA
39,56M2 -  1 VAGA DE GARAGEM 

R$ 140.000,00

Edificio FERRARA
61,76M2 -  1 VAGA DE GARAGEM

R$ 210.000,00

APARTAMENTOS
Vende-se

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

CRCSP EM AÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
INFORMAÇÃO POR TODO O ESTADO DE SÃO PAULO

Entre os meses de junho e agosto, uma caravana do CRCSP esteve 
nas 18 cidades onde há delegacias regionais da entidade levando 
informação para delegados, representantes de entidades, autoridades e 
profissionais. Os encontros fizeram parte da campanha CRCSP em Ação. 

A presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar, prestou contas 
sobre o que foi realizado até o momento em sua gestão e apresentou 
os projetos para os próximos meses. Os vice-presidentes do CRCSP 
José Donizete Valentina (Administração e Finanças) e José Aparecido 
Maion (Fiscalização, Ética e Disciplina), João Carlos Castilho Garcia 
(Desenvolvimento Profissional) e Cibele Pereira Costa (Registro) 
acompanharam Marcia alternadamente.

Dentre as ações apresentadas estão as campanhas Tudo em Dia e 
de Combate à Concorrência Desleal, a valorização do profissional com 
a solenidade CRCSP Mais Você. O foco na comunicação por meio das 
redes sociais e de outros canais, o aplicativo CRCSP Mobile e a atuação 
da Ouvidoria fizeram parte da exposição da presidente. 

Uma das grandes novidades é a realização dos Summits da 
Contabilidade. Serão dez atividades nesta gestão, que culminarão na 
26ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São 
Paulo (Convecon). Os eventos serão padronizados e haverá um plano 
fidelidade para quem participar de mais de um. 

Os encontros foram marcados por homenagens aos ex-delegados do 
CRCSP e pela posse dos novos delegados que assumem o cargo com 
o intuito de trabalhar em prol da profissão contábil e dos profissionais da 
contabilidade de suas respectivas regiões.

A campanha CRCSP em Ação contou ainda com a realização 
da palestra “Norma Educação Profissional Continuada – Regras e 
Procedimentos para Gestão da Pontuação”. 

Marília, Bauru, Presidente Prudente, Piracicaba, Jundiaí, Osasco, 
Sorocaba, Guarulhos, São José dos Campos, Araçatuba, São José do 
Rio Preto, Araraquara, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Campinas, 
Santos, São Bernardo do Campo e Santo André foram as cidades no roteiro.

Nas palavras da presidente, o CRCSP em Ação surgiu da meta 
de alinhamento de propósitos. “Por acreditar na importância da 
sintonia e da proximidade, fizemos questão de visitar cada cidade 
onde há uma delegacia regional e levar as novidades para delegados 
e profissionais da contabilidade. Para sermos atuantes é importante 
que estejamos presentes! Tudo o que o CRCSP faz é pensado para 
o profissional da contabilidade. Ele é nossa razão de ser. Oferecendo 
informação e conhecimento podemos todos juntos atuar em prol de mais 
desenvolvimento”, declarou a presidente.
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IMÓVEIS
Av. Independência, 1286 - Sala 2

F: 3871-8830/ 3849-2568 / 98155-6251 / Watzap 982135025
email: ademirrezende123@gmail.com

ALUGO

VINHEDO - CAPELA
Vinhedo /Bela Vista / Capela - 1 cômodo R$ 380
Vinhedo /Bela Vista / Capela - 3 cômodo R$ 800
Apto. CDHU Capela - 4 cômodo R$ 860
Vinhedo  / Capela - 4 cômodo R$ 1000
Vinhedo  / Vida Nova III - 4 cômodo R$ 1050

ITATIBA
Apartamento  - 4 cômodos térreo R$ 600,00

ALUGO CASAS E APTO TEMPORARIAS PARA FIRMAS

Parque Portugal - 2 cômodos R$ 550
Jardim União - 2 cômodos R$650
Country Club  - 3 cômodos R$780
São Marcos - 3 cômodos R$ 800
São Jorge  - 3 cômodos R$ 900
Vila Colega -  4 cômodos R$ 980
Ana Carolina - 4 cômodos R$ 1000
Parque das Colinas - 4 cômodos R$ 1080
Bom Retiro - 5 cômodos R$ 1100
São Marcos - 5 cômodos R$ 1100
Cond. Mirante Lenheiro  - 5 cômodos R$ 2150

PRAIA APTO e KITNET Próx. ao mar R$ 150 e R$ 130,00 DIÁRIA

JARDIM IMPERIAL
Edifício bromélia, 
2 dormitórios,  2° 
andar, vaga dupla, 
R$ 800,00 incluso 
condomínio  F: (19) 
3869-8248

CONDOMÍNIO 
Tabatinga, aluga-se 1 
edícula por R$ 280,00 
aceita-se troca com 
casa popular vende-se 
(19)99488-9455
CASA JD. SÃO 
MARCOS  R$1.100,00 
independente 5 
cômodos (19)99488-
9455

ALUGA-SE CASA 
com 2 cômodos, 
1  banheiro  com 
entrada separada  
R$600,00  F: (19) 
99224-2234

ALTO DA BOA VISTA
Aluga-se uma casa 3 
cômodos  c/ garagem  
F: (19) 99177-8445 
tratar com  José  

CENTRO 
Aluga-se casa de 
fundo, centro de 
Valinhos F: (19) 
99659-6127

VILA SANTANA
2 dorm., sl., coz., 
banho e lavand, 
quintal 2 vg. para 
carro. Fone 98153-
9017

JARDIM AMÉRICA II

Negócios & 
Oportunidades

Casa grande de 
fundo, 3 cômodos 
R$700,00, sem 
garagem F: (19) 
3849-1083/ 98609-
7783

Vende-se Casa tér-
ra, Condomínio Vila 
Fontona 240 metros 
area cibstruída 
400 m2. terreno, 3 
suítes, sala grande, 
lareira e escritório. 
Espaço gourmet, 
piscina, aceito troca 
casa comercial de 
valor menor a 880 
mil.
Luciano- 98189-
4950

Casa bairro Vale Ver-
de R$ 430,00 2 cômo-
dos (19) 3881-1646 
/99157-5354

Quarto jd Primavera 
para rapaz sem gara-
gem  (19)3869-7201

4 PNEUS MEIA VI-
DA aro 14 + Roda de 
liga 13” para UNO. 
R$200,00 F. 3871-
8328 ou 99365-2280

VENDO TITULO COU-
NTRY CLUB  VALI-
NHOS  R$800,00 F: 
(19) 3871-2817 / 
(19)99759-3038 

COMPRESSOR DE   
AR   marca Schulz    , 
noco com manual, ca-
pacidade para 50 li-

tros. R$900,00 . F: 
(19) 99704-7446

1 comodo p/ rapaz s/ 
garagem. R. Rui Bar-
bosa 262 Jd. Primave-
ra fone: 3869 7201

BOLSA DE MATERNI-
DADE 
R$100,00. F:3849-
3614

DOAÇÃO DE TACOS. 
F: 3869-5402

DOAÇÃO DE FILHO-
TES. Fotos por What-
sApp  F: 98801-8093 
/ 3859-1716  

FILHOTES DE LA-
BRADOR cor cara-
melo e preta, vermí-
fugados e vacinados 
machos e fêmeas. F: 
3829-0668 / 99123-
2478

MUDAS DE PALMEI-
RA Imperial, Real, 
Palmitos, Pau Brasil. 
Atacado e varejo. F: 
3829-0668 / 99123-
2478 – Pe. Issao

Doa-se gato chama-
da Ariela de cor preta 
castrada e vermifuga-
da , Falar c Sra Nardir 
(19)98282-8126

BYKE ELÉTRICA
Bca, 6 marchas , se-
mi nova R$1.800,00 
F: (19)$1.800,00 F: 
(19)3849-3646

CONJUNTO DE CAI-
XAS DE SOM: 4 cai-
xas grandes + 2 de 
retorno + mesa. 4mil. 

Elza  F: 3871-8960 / 
99539-0228

FORNO ELÉTRICO 36 
Litros pouco uso. Obs. 
precisa trocar vidro 
tampa. R$80,00 F: 
99415-1685 José   
                                                    
CEMITÉRIO PARQUE 
DAS ACÁCIAS
Lote setor Valinhos. 
R$23.000,00 próximo 
à capela. F: 99631-
3555. Fausto

CAIXA D’AGUA 
Amanco dupla ca-
mada 500L nova. F: 
99127-7092

FILHOTES DE CALOP-
SITA 
Filhote manso comum 
valor R$ 60,00 Filhote 
Cara Branca R$ 70,00 
F: 3849-1083 /(19) 
98609-7783 
7936/99700-8339

Vendo Xbox One 
500GB - Lacrado c jo-
go Forza Horizon 3 
- R$1.900,00 fone: 
99169-1838

Grupo Gabetta 
- Admite-se Con-
sultores de Vendas 
Interno/Externo 
Entregar Curriculum 
na empresa. Av dos 
esportes,229, Vila 
Bissoto, Valinhos/SP 
ligue: 019-3829-
0444 

4 rodas de ferro aro 
16 5 furos  falar com 
Clovis(19) 99746-
1958

Serviço de torno 
e fresa (19) 3299-
0656/98331-2466 fa-
lar com Fernando

Cuido de idosos ou 
faço faxina. Disponibi-
lidade de seg. a seg. 
Preço a combinar. F: 
98228-4021

AULAS PARTICULA-
RES DE ARTE PARA 
CRIANÇAS (desenho, 
fotografia, pintura, 
escultura). Atendo em 
domicílio. Mariela. F: 
99659-3418

TV 24’ R$380,00. 
Ofereço-me para 
trabalhar como faxi-
neira. Sônia F: 99375-
6647

AULA PARTICULAR 
DE INGLÊS on-line. 
Curso 100% de con-
versação com mate-
rial gratuito. Méto-
do rápido e prático. 
R$199,00  F: 98108-
6697 Whatsapp

FORMATAÇÃO DE 
COMPUTADORES
Formato computado-
res e Notebooks, ins-
talo Windows XP ou 
Windows 7,office,an-
tivirus,R$40,00.What-
sapp:(19) 989155916  
tratar com Rodrigo 

CONTRATA-SE DIA-
RISTARESIDENCIAL
Faxina, cozinha, lavar 

APARTAMENTOS
Alugam-se

CENTRO -  Aparta-
mento próximo ao 
Caetano,  2 dorm., sl. 
, coz.,  banho  e quin-
tal  R$ 1.300,00 com 
fiador incluso  , cond. 
e IPTU. F: 3849-3614 
/ 99647-5680

CONDOMINIO SÃO 
CORRADO 
2 dorm., sl. , coz., 
garagem , sacada  R$ 
1225,00 com  cond. 
já incluso  F: (19) 
99217-0035

APTO SÃO 
CONRADO SÃO 
CRISTOVÃO
2DR/SL/COZ/1WC  
R$1.000,00  * 
Aceita 1 aluguel 
antecipado  F. 
38716060/38715257

PRAIA GRANDE 
UBATUTA
Apto. a 1 quadra 
da praia, para 4 p., 
final de semana 
e temporada F: 
(19) 99795-8093 / 
(19)3859-1711

AV. JOAQUIM 
A.CORREIA
1 dormts, 1 vaga 
R$ 1.000,00 incluso 
taxas  F: 3869-3155

JARDIM IMPERIAL
Edifício bromélia, 
2 dormitórios,  2° 
andar, vaga dupla, 
R$ 900,00 incluso 
condomínio  F: (19) 
3869-8248

CASAS
Alugam-se

SERVIÇOS
Especializados

e passar 2 vezes por 
semana, morar em 
Valinhos F:(19)3829-
1447

AULAS PARTICULA-
RES
1° ao 9° ano do en-
sino fundamental F: 
(19)  3849-7543 Pro-
fessora Melissa

DEPILAÇÃO MAS-
CULINA  e Depilação 
masculina e massa-
gen terapêutica, cor-
po todo e desing de 
barba  F: (19) 98203-
5515 /  (17) 98810-
6961

CUIDO DE IDOSOS no 
período diurno. 
Formação superior, 
condução própria p/ 
acompanhar em pas-
seios, consultas, etc. F: 
99632-9837

MANUTENÇÃO EM 
PCs, Celulares e ta-
bletes. Retiro e en-
trego em domicilio. 
F: 98760-5941 / (11) 
96335-7863

EMPRESA DO RAMO 
DE PLÁSTICOS neces-
sita de ajudante geral 
não fumante, que re-
sida na Nova Espirito 
Santo. F: 3871-4514

Tem 65 anos  e nunca 
contribuiu para a previ-
dência social ? procure 
– nos  3869-6792

Ofereço-me como 
acompanhante de ido-
so a noite. tel. 99488-
9455

REFORÇO ESCOLAR - 
primeiro ao nono ano 
ensino fundamental 
prof. formada pela Uni-
camp. 3849-7543
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banheiros, murada. R$250 
mil . F: (19) 99511-0540

JAGUARIUNA - Chácara 
- Vende ou troca por 
chácara em Sumaré ou 
Hortolândia 280 mil F: 
99411-5352 / 98973-7770 / 
99287-2584

COUNTRY CLUB 
2000 m2 com casa - Valor 
650 Mil F: (19)99832-2816

CHÁCARA  2172 m2 c/ 
pomar, asfalto, iluminação, 
2 casas, garagem. Preço a 
combinar. F: 98854-1580

VALE VERDE
Chácara 1300m2 casa c/ 
3 dorm. 1 suíte, dispensa, 
lavanderia, quintal c/ 
fruta. Aceito 50% em 
imóvel ou carro. F: 98892-
0389

VENDO OU PASSO PONTO 
COMERCIAL
AV  15 DE NOVEMBRO, 173, 
CENTRO , F:(19)3244-9892/
(19) 98926-0239  

Salão comercial 90m2 
proximo extra Valinhos 
R$ 1.300,00 (19) 3871-
6338/99797-3220

MARANDUBA
2 dormitório com suíte, 
internet, até 8 pessoa F: 
(19)  3871-8607/ (19) 9740-
2725 Falar com Lurdes

GUARUJÁ
alugo um ótimo 
Apartamento. F: 99654-
0708
PRAIA GRANDE
Apto. F: 3829.2239 / 
3849.4563
CIDADE OCIAN
Apto - fte mar, p/ 8 pessoas 

COMERCIAL
Vende-se

Casa
Vende-se

FONTE SONIA
Lote 100% plano 300m. 
700m do CLT R$240 mil 
F:(19)99153-0597

VENDO TERRENO
300M2, R$ 250 mil, Cond. 
Jequitibas. Fone: 3869-7999 
Cel. 97414-0056 (MIguel, 
Ana ou Rita) 

JAGUARIUNA 
Casa em chácara
Vende ou troca por 
chácara em Sumaré ou 
Hortolândia 280 mil F: 
99411-5352 / 98973-7770 
/ 99287-2584

PALMARES II
200 M2. 190 mil pega 
carro até 40 mil. F: 99370-
4070 

TERRENO COND. 
240 Mil - Aceita permuta 
com apto.
 F: (19) 98710-8011

JD. MARIA ROSA
TERRE NO PARTICULAR 
300M F: (19) 3854-6480 / 
(19)  99775-0755 

TERRENO INDUSTRIAL 
1270 m2 -  Vale Verde - 
Valor 350 Mil 
F: (19)99832-2816

COUNTRY CLUB 
Terreno 2000 m2 Valor 
350 Mil  
F: (19)99832-2816 

JOAPIRANGA Chácara 
estrutura completa, 
opção p/ dormir F: 3849-
4629/ 99154-7867

COUNTRY CLUB 
p/ festas, c/ campo 
futebol F: 99133-8111

CHÁCARA P/ FESTAS
c/ piscina, churrasq., 
estac. F: 99229.6985 / 
3849.7681

CHÁCARA P/ FESTA c/ 
piscina e churrasq. F: 
98253-0689

CHÁCARA P/ FESTA
c/ 2 piscinas e campo 
de futebol F: 3871-0771/ 
99651-1101

CHACARA P/ EVENTOS
Confraternização de 
empresas, escolas, igrejas, 
família. F: 99731-6395 / 
99208-2198 / 98160-9902

Vale Verde. Alugo 3 
cômodos R$ 600,00 (19) 
3871-4423 / 99131-7032 

CHÁCARA VENDA 
Campinas, bairro 
Saltinho, terreno com 
6 casas. R$ 700 mil tel. 
98332-3615 ou 99309-
6891 c/ Sonia.

Vendo chácara 1000 
mt bairro Macuco Fone 
99884-0836

Vende Chácara VALE 
VERDE 1300m² 180 
construído, 3 qtos, 2 suítes, 
sala da cozinha lavanderia. 
Permuta carro. Valor R$ 
530.000,00 F.(43) 98447-
8188

Vendo chácara por R$ 270 
mil ou troco por casa do 
mesmo valor na cidade de 
Jaguariúna 
Fone 99287-2584 ou 
99411-5352 falar com 
Marlene

NOVA ODESSA
1.290 metros, 3 dorm, 2 

TERRENOS
Vendem-se

F: 3859-9369/ 99176-4866

PRAIA GRANDE
Kitnet - Litoral Sul – p/ 
4 pessoas F: 3869-2585/ 
99166-4555

PRAIA GRANDE
Apto. - 6 pessoas F: 3871-
1279/ 99119-0850

MONGAGUÁ

Beltramini
CRECI - 48865 - Corretor e Avaliador Imobiliário  
CREA 5062659387  - Técnico em Edificações

Contato:  (vivo) 19-99636-5515              (claro) 19-99141-1307 

IMÓVEIS

Laudo de Avaliação Imobiliária  ABNT/NBR 14653

Edson Ítalo - Dinho

VENDO - PORTARIA 3277/86                                                                                                                                          
Casa 3dr (suíte) sobrado perímetro central R$ 620.000,00
Sienna Essence 1.6 Flex - 2016 -Branco - Km 26.000 R$   40.000,00

pinturasbeltramini@hotmail.com                     corretor.beltramini@hotmail.com

DR. UMIDADE - clínico geral e geriatra das edificações 
Gestor de Projetos ABNT/NBR 6118 (ART)
Livro de ordem “memória escrita da obra”                                                                                                                               
Seleção da impermeabilização NBR 21190 ou pintura
Projeto de impermeabilização ABNT/NBR 9575                                                                              
Desempenho das Edificações ABNT/NBR 15575
Prever juntas de dilatações, Cerâmicas e Porcelanatos NBR 13753/54/55  
Projeto Geotécnico NBR 12.722, Muros de contenção e confrontantes
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 de alta performace
Segurança de brinquedos em playground ABNT/NBR 14350-1

RAIZ FAMILIAR
DESDE 1967

NECROLOGIA GABETTA

O Grupo Gabetta oferece seus pêsames as famílias 
enlutadas.

(19) 3829 0444
Av. dos Esportes, 229 - Vila Bissoto, Valinhos

CASA EM CONSTRUÇÃO 
Belíssima casa com 3 suítes 
cond. Porto do Sol. Rosana, 
fone: 19 99779-3237

PQ FLORESTA – CAMPINAS
casas 2 dormitórios + 
dependências, com ótima 
localização R$230.000,00  
- aceito troca com 
apartamento em Valinhos F: 
(19) 99383-6817 

Jardim das Figueiras
vende-se casa 7 com., 1 
suite c banheiro R$190.000 
aceito carro de 2010 p/ 

frente de entrada. 99676-
8468 ou 3849-1663 Monica 
ou Dr. Gil

Condomínio Tabatinga 
vende ou troca por casa 
popular F. 99488-9455
Casa nova Cond. 550.000,00
Vc escolhe o terreno, nos 
construimos 
3D, 1 ste, SL 2 amb,
2 gar. entrega em 6 meses
Temos opções de terrenos
F: 97412-4920-Whatsap

Casa 3 Dorm em ótimo 
estado de conservação 
(210 M2 de construção) em 
bairro próximo ao centro 
-Direto com o proprietário 
- Fone - 997877171 - R$ 680 
mil

Prédio frente mar, 1 dorm., 
gar. cob. p/ 1 auto, máx. 
6 pessoas F: 3849-0525 / 
99721-3749
Alugo Apto em frente
a praia de Maranduba. 
2 dorm. c suíte Sl 2 
ambientes c/ varanda, 
garagem 1 carro e churrasq. 
portão eletrônico F. 3869-
6837 ou 99353-9962 c/ 
Sueli

DARLI APARECIDA ANDRETTA MELLE, FALECEU EM 02/08/2018, 
RESIDIA EM VINHEDO, SEPULTOU EM VINHEDO, DIA 03/08/2018 ÀS 
16:00HS, CASADO(A) GERALDO MELLE , FILHO(A) DE VICTORIO AN-
DRETTA E LUIZA BARBISAN ANDRETTA DEIXA FILHOS JOSÉ RODINEI 51 
ANOS, ROBERTO CESAR 47 ANOS, RAFAEL 36 ANOS. 
ANTONIO EUSTAQUIO VENTURA, FALECEU EM 03/08/2018, RESIDIA 
EM VINHEDO, SEPULTOU EM VINHEDO, DIA 04/08/2018 ÀS 10:00HS, 
CASADO(A) MARIA CRISTINA VENTURA , FILHO(A) DE JOÃO RAFAEL 
ARCANJO E RITA MARIA DE JESUS DEIXA FILHOS MARCIO ROGÉRIO 40 
ANOS,ERICK FABIANO 36 ANOS,RENATO. 
HERCILIO JOSÉ TENÓRIO, FALECEU EM 03/08/2018, RESIDIA EM 
VINHEDO, SEPULTOU EM VINHEDO, DIA 04/08/2018 ÀS 10:30HS, 
CASADO(A) CICERA MARIA TENÓRIO , FILHO(A) DE JOSÉ TENÓRIO E 
QUITÉRIA MARIA TENÓRIO DEIXA FILHOS EDINELSON,EDIVALDO,LIN-
DINALVA,CLAUDEMIR,CLAUDINEI,ERCILIO JOSÉ,LUCIENE,JOSÉ SÉR-
GIO,LUCIMARA,EDEMAR.
LORES CAVAZZINI, FALECEU EM 04/08/2018, RESIDIA EM VINHEDO, 
SEPULTOU EM VINHEDO, DIA 05/08/2018 ÀS 11:00HS, CASADO(A) 
MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA CAVAZZINI , FILHO(A) DE DAN-
TE CAVAZZINI E MARCELLA BERSANI DEIXA FILHOS MARCEL 58 ANOS,-
CARLOS TOVAR 57 ANOS,GLAUCIA 55 ANOS. 
EDIVALDO SOARES COSTA, FALECEU EM 01/08/2018, RESIDIA EM 
LOUVEIRA, SEPULTOU EM LOUVEIRA, DIA 01/08/2018 ÀS 16:30HS, 
CASADO(A) EDILENE SILVA ALMEIDA COSTA , FILHO(A) DE MANUEL 
SOARES COSTA E OUVIA LIMA COSTA DEIXA FILHOS ERIKA 29 ANOS 
E ELAINE 27 ANOS.  
JULIO BARROS DA SILVA, FALECEU EM 01/08/2018, RESIDIA EM 
LOUVEIRA, SEPULTOU EM LOUVEIRA-SP, DIA 02/08/2018 ÀS 13:00HS, 
VIUVO(A) MARIA ELZA DA SILVA , FILHO(A) DE NÃO DECLARADO E 
MARIA BARROS DEIXA FILHOS MARIA 61 ANOS, MATILDE 60 ANOS, 
SEBASTIÃO 58 ANOS, SONIA 55 ANOS, CLAUDIO 52 ANOS. 
JOSE ROCHA DA SILVA, FALECEU EM 02/08/2018, RESIDIA EM 
LOUVEIRA, SEPULTOU EM SÃO PAULO, DIA 03/08/2018 ÀS 16:00HS, 
CASADO(A) MARIA LUCIA ALVES DA SILVA , FILHO(A) DE OLIMPIO RO-
CHA DA SILVA E TEREZA ALVES DE ALBUQUERQUE DEIXA FILHOS FABIO 
E GUILHERME (TODOS DE MAIOR IDADE). 
UMBERTO MENEGUETTI, FALECEU EM 06/08/2018, RESIDIA EM 
LOUVEIRA, SEPULTOU EM LOUVEIRA, DIA 06/08/2018 ÀS 16:30HS, 
VIUVO(A) MAFALDA VERARDO MENEGUETTI , FILHO(A) DE VERGIN-
IO MENEGUETTI E AMALIA LOURENÇON MENEGUETTI DEIXA FILHOS 
MAURO 54 ANOS E MARCIO 52 ANOS. 
HELY GARCIA BERNARDO, FALECEU EM 06/08/2018, RESIDIA EM 
CABREUVA, SEPULTOU EM CABREUVA, DIA 07/08/2018 ÀS 16:00HS, 
CASADO(A) , FILHO(A) DE JOAO BERNARDO E ADELINA FRANCELINA 
GARCIA NÂO DEIXA FILHOS.  
PAULO SHICHINOE, FALECEU EM 02/08/2018, RESIDIA EM ITATIBA, 
SEPULTOU EM JUNDIAI, DIA 02/08/2018 ÀS 15:00HS, CASADO(A) , FIL-
HO(A) DE TADAU SHICHINOE E CETI SHICHINOE DEIXA FILHOS MARCE-
LO, PAULO, ANA MARA, PAULO  

FELÍCIO SALTORATO, FALECEU EM 02/08/2018, RESIDIA EM ITATIBA, 
SEPULTOU EM ITATIBA, DIA 03/08/2018 ÀS 08:00HS, SOLTEIRO(A) , 
FILHO(A) DE AFONSO SALTORATTO E SEBASTIANA CEOLIN SALTORAT-
TO NÂO DEIXA FILHOS.
MARGARIDA CONCEICAO C DOS SANTOS, FALECEU EM 04/08/2018, 
RESIDIA EM CAMPO LIMPO PAULISTA, SEPULTOU EM CAMPO LIMPO 
PAULISTA, DIA 05/08/2018 ÀS 13:00HS, VIUVO(A) * , FILHO(A) DE 
BRASILINO RAMOS CARDOSO E FRANCISCA DA GLORIA DEIXA FILHOS 
NILTON (FALECIDO),CLEIDE (FALECIDA) FRANCISCO(FALECIDO)NEIDE 
60, JOSE ANTONIO 49,MILTON 47 
LUZENIO ALVES DOS SANTOS, FALECEU EM 04/08/2018, RESIDIA 
EM CAMPO LIMPO PAULISTA, SEPULTOU EM CAMPO LIMPO PAULISTA, 
DIA 06/08/2018 ÀS 13:30HS, SOLTEIRO(A) * , FILHO(A) DE BENEDITO 
ALVES DOS SANTOS E ANTONIA BARROS DOS SANTOS NÃO DEIXA 
FILHOS 
MARIA JOANA ANADYR MACHADO SANTOS, FALECEU EM 
05/08/2018, RESIDIA EM CAMPO LIMPO, SEPULTOU EM CAMPO 
LIMPO PAULISTA, DIA 06/08/2018 ÀS 10:00HS, CASADO(A) CAMER-
INDO MAGNO DOS SANTOS , FILHO(A) DE JOÃO MARIA MACHADO E 
VIDALVINA SALLES MACHADO DEIXA FILHOS KAYLA ,30.  
EDILEUZA ANACLETO DOS SANTOS, FALECEU EM 01/08/2018, 
RESIDIA EM ITUPEVA, SEPULTOU EM ITUPEVA, DIA 02/08/2018 ÀS 
16:30HS, CASADO(A) , FILHO(A) DE PEDRO ANACLETO DOS SANTOS E 
MATILDES MARIA DA COSTA DEIXA FILHOS ERIVALDO, MARIA JOSE, 
MARIA GILVANIA, ROSINEIDE, ELIVALDO, JOSICLEIDE, RONICLEIDE.   
MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS, FALECEU EM 02/08/2018, RESIDIA 
EM ITUPEVA, SEPULTOU EM ITUPEVA, DIA 02/08/2018 ÀS 16:30HS, 
CASADO(A) GILBERTO APARECIDO DE MORAIS , FILHO(A) DE JOSE 
APARECIDO DE OLIVEIRA E BENEDITA MARIA DE JESUS DEIXA FILHOS 
CLOVIS, PALOMA 
EDIVALDO SOARES COSTA, FALECEU EM 01/08/2018, RESIDIA EM 
LOUVEIRA, SEPULTOU EM LOUVEIRA, DIA 01/08/2018 ÀS 16:30HS, 
CASADO(A) EDILENE SILVA ALMEIDA COSTA , FILHO(A) DE MANUEL 
SOARES COSTA E OUVIA LIMA COSTA DEIXA FILHOS ERIKA 29 ANOS 
E ELAINE 27 ANOS.  
MARCELINA DE OLIVEIRA CRUZ, FALECEU EM 06/08/2018, RESIDIA 
EM CAJAMAR, SEPULTOU EM CAJAMAR, DIA 07/08/2018 ÀS 08:00HS, 
CASADO(A) ANTONIO DOS SANTOS CRUZ , FILHO(A) DE EUSTÁQUIO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA E ROSIMEIRE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 
DEIXA FILHOS RENAN, ANDREUS (TODOS MAIORES)  
LEONIDAS DE ANDRADE FOGAÇA SOBRINHO, FALECEU EM 
06/08/2018, RESIDIA EM SAO PAULO, SEPULTOU EM SAO PAULO, 
DIA 07/08/2018 ÀS 14:00HS, VIUVO(A) , FILHO(A) DE ELISIARIO DE 
ANDRADE FOGAÇA E AUGUSTA SOARES FOGAÇA DEIXA FILHOS AN-
TONIO CARLOS.    
GENI BRAGA DA SILVA, FALECEU EM 06/08/2018, RESIDIA EM VA-
LINHOS, SEPULTOU EM VALINHOS, DIA 07/08/2018 ÀS 09:00HS, VIU-
VO(A) , FILHO(A) DE JOÃO FERREIRA BRAGA E CRISTINA BRAGA DEIXA 
FILHOS EVA APARECIDA 

Casas
Aluga-se

CHÁCARAS
Alugam-se

CHÁCARAS
Vende-se

Aluga-se uma casa. 
3 cômodos no Alto da Boa 
Vista c/ garagem. Tratar 
com José (19) 99177-8445

Aluga-se casa no bairro 
Santo Antônio 3 cômodos 
para casal sem filhos valor 
R$ 800,00 Fone 3869-4499

Aluga-se casa no bairro 
Jd São Jorge 4 cômodos 
casa de frente, sem animal, 
preferencia casal com ate 
4 pessoas Fone 3869-3671 
Antônio Carlos

TEMPORADA
Alugam-se

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE FATIMA 

APARECIDA BATISTA DA SILVA, REQUERIDO POR 
MARISA BATISTA DA SILVA E OUTRO - PROCESSO 

Nº1003365-45.2017.8.26.0650. 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Va-
linhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Aparecida 
Soriano Uccelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento ti-
verem que, por sentença proferida em 30/08/2017, 
foi nomeada como CURADOR(A) em caráter DEFIN-
ITIVO da INTERDITADA FATIMA APARECIDA BATISTA 
DA SILVA, RG: 32.510.292-2 SSP/SP, o Sr. Cauan Hen-
rique da Silva, CPF: 432.072.918-80. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez 
dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. 

Dado e passado nesta cidade de Valinhos, aos 30 de 
outubro de 2017.

                                Clube Atlético Valinhense 
                    FUNDADO EM 20 DE SETEMBRO DE 1.925                              
                                          CGC: 44.535.670/0001-50 

                     EDITAL DE CONVOCAÇÃO
                        ASSEMBLEIA  GERAL ORDINÁRIA DO CLUBE     

                    ATLÉTICO VALINHENSE 
O Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atléti-
co Valinhense, no uso de suas atribuições e com funda-
mento no artigo 52 do Estatuto Social, convoca todos os 
associados maiores de 18 (dezoito) anos, com mais de 
um ano no quadro social, em dia com as mensalidades 
e em pleno gozo de seus direitos estatutários, para re-
unirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se 
na Sala de Reuniões Memorial “José Moisés Barbarini”, 
localizada à Avenida Onze de Agosto, n. 2095, Nova Valin-
hos, em Valinhos, SP, no dia 02 de Setembro de 2018, das 
08h00 às 13h00, para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: 
A - Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior 
B - Leitura do expediente C - Eleição do Presidente e 
Vice-Presidente da Diretoria Executiva, para o biênio 
2019/2020. 
Atenciosamente, 
                                      Valinhos, 10 de agosto de 2018. 

Carlos Eduàrdo lansen
 Presidente do Conselho Deliberativo 
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NECROLOGIA BRACALENTE
Aparecido Vilhena Braga, 01/08/2018 com 64 
anos. Estr. Arnaldo Antonio Sigrist, Capivari  /  Valin-
hos. Seu Funeral deu-se no cemitério São João Batista 
Valinhos.
Francisco Carlos Pantaleão, 03/08/2019 com 55 
anos. Carlos Ormeneze, 586, Colina Dos Pinheiros. 
Casado com Maria De Fatima Massaro Pantaleão, 
deixa os filhos Paulo, Vitor, Thalita. Seu Funeral deu-
se no cemitério São João Batista Valinhos.
Manoel Florencio Dos Santos, 03/08/2018 com 
68 anos. Alfredo Roberto Alves, 33, Jd. Centenário / 
Campinas. Solteiro, deixa a filha Viviane.Seu Funeral 
deu-se no cemitério Pq. Nsa. Sra. da Conceição.
Marco Antonio Marcon, 03/08/2018 com 49 anos. 
8 Nº 337, Jd. São Marcos. Casado com Marcia Dias 
De Sousa Marcon, deixa os filhos Gustavo, Felipe, 
Vinicius. Seu Funeral deu-se no cemitério São João 
Batista Valinhos.
Lydia Pieve De Almeida, 03/08/2018 com 83 anos. 
Carlos Penteado Stevenson, 1059, Millenniun. Viuva 
de Valter De Almeida, deixa a filha Ana Claudia. Seu 
Funeral deu-se no Crematório Municipal de Campi-
nas.
Santina Carniel Sena, 06/08/2018 com 84 anos. 
Americana, 399, São Cristovão. Viuva de Ary Senna, 
deixa os filhos Marlene, Ademir, Carlos, Irani. Seu Fu-
neral deu-se no cemitério São João Batista Valinhos.

Urbano Rosa De Lima, 06/08/2018 com 77 anos. 
Antonio Marques Serra, 397, Jd. Von Zuben / Campi-
nas. Casado com Ilza Vita Ribeiro De Lima, deixa os 
filhos Claudio, Marta, Daniel, Ademir, Marcia, Marli. 
Seu Funeral deu-se no cemitério Pq. das Acácias.
Rosa Daoglio Milaneze, 06/08/2018 com 85 anos. 
José Roncaglia / Sitio São José, Roncaglia / Valinhos. 
Viuva de Silvio Milaneze, deixa os filhos  Edines, 
Denise, Delma. Seu Funeral deu-se no cemitério São 
João Batista Valinhos.
Ilda Bianchin Monholli, 08/08/2018 com 82 anos. 
Antonio Buzzanelo, 184,Jd. Novo Mundo I. Viuva de 
Brasilino Monholli, deixa os filhos Dinalva, Izildinha, 
Gilmar, Gilberto, Osimar, Elizelma. Seu Funeral deu-
se no cemitério São João Batista Valinhos.
Nilton José Dos Santos, 02/08/2018 cin 26 anos. 
Itaicira, 51, São Bento Do Recreio / Valinhos. Solteiro, 
não deixa filhos. Seu Funeral deu-se no cemitério 
São José Tapera, Alagoas.

NECROLOGIA SERRA 
Maria Luiza Lima dos Santos Rigamonti. Faleceu em 
Campinas/SP ao 1 dia de vida. Filha de Rafael dos Santos 
Rigamonti e Jessica Lima dos Santos Rigamonti. Seu 
sepultamento deu-se dia 31/07/2018 às 17h00min no 
Cemitério São João Batista em Valinhos/SP.
Mauricio Silveira do Carmo. Faleceu em Campinas/SP aos 
65 anos. Mantinha uma união estável com Irene Avelina 
dos Santos. Deixa a Filha: Gislaine. Seu sepultamento deu-
se dia 01/08/2018 às 10h30min no Cemitério das Acácias 
em Valinhos/SP. 
Jose Calvi. Faleceu em Campinas/SP aos 92 anos. Viúvo de 
Dulce Sanches Calvi. Deixa os seguintes filhos: Regina, Junior 
e Cecilia (em memória). Seu sepultamento será hoje dia 
02/08/2018 às 10h00min no Cemitério Parque Flamboyant 
em Campinas/SP. 
Jose André Filho. Faleceu em Campinas/SP aos 75 anos. 
Casado com Adelina Mitie Sawada André. Deixa os filhos: 
Paulo, Mauro e Robson. Seu sepultamento será hoje dia 
02/08/2018 às 16h30min no Cemitério Parque das Acácias 
em Valinhos/SP.
Natalina Rosa Pereira. Faleceu em Valinhos/SP aos 78 
anos. Viúva de Jose Arruda. Deixa os seguintes filhos: Irene 
e Isaias. Seu sepultamento será hoje dia 04/08/2018 às 
11h00min no Cemitério Parque das Flores em Campinas/SP. 
Álvaro Sydow Cardoso de Almeida. Faleceu em Vinhedo/
SP aos 96 anos. Filho de Jose Cardoso de Almeida e Marina 
Sydow Cardoso de Almeida. Deixa os seguintes filhos: Maria 
Christina, Álvaro, Maria de Cassia, Maria Jaqueline e Maria 
Alexandra. Seu sepultamento deu-se hoje dia 03/08/2018 às 
14h00min no Cemitério Parque Flamboyant em Campinas/SP.
Palmira Aparecida dos Santos. Faleceu em Campinas/
SP aos 58 anos. Filha de Antônia Domingas Januária dos 
Santos. Deixa os seguintes filhos: Pamella e Marllon. Seu 
sepultamento deu-se dia 06/08/2018 às 09h00min no 
Cemitério Parque Hortolândia em Hortolândia/SP. 
Celso José da Silva. Faleceu em Campinas/SP aos 56 
anos. Casado com Maria Aparecida Silva. Deixa as filhas: 
Priscila e Tainá. Seu sepultamento deu-se dia 06/08/2018 às 
15h00min no Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição 

em Campinas/SP. 
Eunice de Mello Affonso Duarte Silva. Faleceu em 
Campinas/SP aos 86 anos. Viúva de José Edgard Duarte 
Silva. Deixa os seguintes filhos: Luciana, Liliana, Adriana, 
Marcelo e Marcos. Seu sepultamento deu-se dia 06/08/2018 
às 16h30min no Cemitério da Saudade em Campinas/SP. 
Cesar de Oliveira. Faleceu em Campinas/SP aos 90 anos. 
Casado com Maria Helena Libarino de Oliveira. Deixa os 
seguintes filhos: Paulo, Wilson, Ulisses, Wagner, Robinson, 
Antônia e Antônio. Seu sepultamento será hoje dia 
07/08/2018 às 09h00min no Cemitério Parque Flamboyant 
em Campinas/SP. 
Creusa Aparecida Xavier. Faleceu em Campinas/SP aos 
59 anos. Solteira. Filha de Júlio Xavier e Anna Florência 
Pereira. Deixa a filha: Priscila. Seu sepultamento será hoje 
dia 07/08/2018 às 09h00min no Cemitério Parque Nossa 
Senhora da Conceição em Campinas/SP. 
Angelim Pereira da Silva. Faleceu em Campinas/SP 
aos 70 anos. Casado com Maria Cardeal da Silva. Deixa 
os seguintes filhos: Marli, Maria Ângela e Edilaine. Seu 
sepultamento será hoje dia 07/08/2018 às 09h30min no 
Cemitério Parque das Aléias em Campinas/SP.

Os diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem 
suas condolências à família enlutada.

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

BRUNO RODRIGUES DA SILVA e LUCIANA APARECIDA SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico de máquinas, solteiro, 
nascido em ATIBAIA, SP, no dia 09 de agosto de 1996, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de JOARI ROBERTO DA SILVA e de 
ELIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, lavradora, solteira, nascida em VINHEDO, SP, no dia 09 de janeiro de 
1998, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de NICACIO SANTOS e de SUELY APARECIDA DE SOUSA SANTOS. 

BRUNO DE SOUZA BUENO e BRUNA LETICIA DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de qualidade, solteiro, nascido em 
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, GO, no dia 28 de abril de 1997, residente e domiciliado em JAGUARIÚNA, SP, filho de GERCINO QUEIROZ 
BUENO e de MARILENE PEREIRA DE SOUZA BUENO. Ela, de nacionalidade brasileira, doméstica, solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no 
dia 04 de fevereiro de 1999, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS e de MARIA ELIZA DOS 
SANTOS. 

ALEXANDRE BERNARDES DAMO e BEATRIZ DE CÁSSIA AGIESSI COSTA. Ele, de nacionalidade brasileira, professor de educação física, 
solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 22 de maio de 1980, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de ROMEU DAMO e 
de ROSA BERNARDES DAMO. Ela, de nacionalidade brasileira, secretária, solteira, nascida em VALINHOS, SP, no dia 07 de dezembro de 
1995, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de SILVIO DOMINGOS DA COSTA e de ANA PAULA AGIESSI. 

MARCOS ALBERTO ALVES CHIOSINI e SANDRA FELIPE TEODORO. Ele, de nacionalidade brasileira, empreiteiro, divorciado, nascido 
em TRÊS FRONTEIRAS, SP, no dia 14 de maio de 1973, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de GERALDO TORRES CHIOSINI 
e de APARECIDA ALVES CHIOSINI. Ela, de nacionalidade brasileira, empregada doméstica, solteira, nascida em TOLEDO, PR, no dia 06 
de dezembro de 1973, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de DIVINO FELIPE TEODORO e de MARIA TEODORA TEIXEIRA. 

MICHAEL ERICH RENTEL e RENATA CRISTINA GOBATO. Ele, de nacionalidade brasileira, publicitário, solteiro, nascido em CAMPINAS, 
SP, no dia 06 de março de 1984, residente e domiciliado em VINHEDO, SP, filho de HARRY HEINZ WERNER RENTEL e de WALNYR LEITE 
DE LIMA. Ela, de nacionalidade brasileira, solteira, nutricionista, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 04 de novembro de 1985, residente 
e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de CLAUDIO GOBATO e de ODILA INÊZ BARBARINI GOBATO. 

ALLAN ROCHA BARSI e MICHELE DE OLIVEIRA DAMACENO. Ele, de nacionalidade brasileira, fisioterapeuta, solteiro, nascido em 
VALINHOS, SP, no dia 20 de agosto de 1981, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de JAIR BARSI e de AYDÊ ROCHA BARSI. 
Ela, de nacionalidade brasileira, ANALISTA DEPARTAMENTO PESSOAL, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 21 de maio de 1985, 
residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de PEDRO ANTONIO DAMACENO e de VERA LUCIA DE OLIVEIRA DAMACENO. 

MARCELO APARECIDO FERREIRA e CARLA DE LIMA FARIA. Ele, de nacionalidade brasileira, supervisor de fábrica, solteiro, nascido 
em MARINGÁ, PR, no dia 06 de dezembro de 1975, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de CARLOS FERREIRA e de DULCE DE 
ALMEIDA FERREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, analista comercial, divorciada, nascida em VALINHOS, SP, no dia 15 de dezembro 

de 1986, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de CARLOS ROBERTO DE FARIA e de SILVIA DE LIMA FARIA. 

MÁRCIO KEIITI YOSHIDA e LARISSA SAITO DA COSTA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro eletricista, solteiro, nascido em 
SÃO PAULO, SP, no dia 27 de fevereiro de 1989, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de KATSUMI YOSHIDA e de CRISTINA 
MITSUKO OTSUZI YOSHIDA. Ela, de nacionalidade brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 26 de agosto de 
1989, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de ANTONIO TERTO DA COSTA e de LOURDES AKEMI SAITO. 

JULIANO ZAMBONINI e KAREN ADRIANA DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, grafico, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, 
no dia 27 de junho de 1983, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de APARECIDO SIDENEI ZAMBONINI e de ROSA HELENA 
DUARTE ZAMBONINI. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de escritório, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 18 de junho de 
1988, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de MARCOS CARLOS DE OLIVEIRA e de VANDERLI ADRIANA DA CRUZ. 

RODRIGO ISMAIL MIGUEL e JÚLIA PEROCCO PAZETTI. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em CAMPINAS, 
SP, no dia 01 de junho de 1989, residente e domiciliado em CAMPINAS, SP, filho de PAULO VICTOR DE OLIVEIRA MIGUEL e de SAMIRA 
MUHAMMAD ISMAIL. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 10 de setembro de 1991, 
residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de GUSTAVO PAZETTI e de ANA TERESA DE ANDRADE PEROCCO PAZETTI. 

ADENIL DA CONCEIÇÃO e SOLANGE APARECIDA GOMES XAVIER. Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro, viúvo, nascido em 
ITAMARAJU, BA, no dia 23 de dezembro de 1956, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de MARIA D’AJUDA DA CONCEIÇÃO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, empregada doméstica, divorciada, nascida em BRUMADO, BA, no dia 02 de junho de 1968, residente 
e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de ANANIAS FRANCISCO XAVIER e de CORINA GOMES XAVIER. 

ORLANDO TRAVITZKI NETO e MARCELLA FALCÃO DE SOUZA BIANCHIN. Ele, de nacionalidade brasileira, cirurgião-dentista, solteiro, 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, no dia 14 de julho de 1983, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de ORLANDO 
TRAVITZKI FILHO e de CELINA COLLATO TRAVITZKI. Ela, de nacionalidade brasileira, cirurgiã-dentista, solteira, nascida em VALINHOS, 
SP, no dia 18 de outubro de 1989, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de MARCELO ROBERTO BIANCHIN e de SÔNIA FALCÃO 
DE SOUZA BIANCHIN. 

SILVANO CRISTIANO DA SILVA e VÂNIA CRISTINA DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, marceneiro, solteiro, nascido 
em ASSAÍ, PR, no dia 12 de junho de 1976, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de JOSÉ CRISTIANO DA SILVA IRMÃO e de 
MARGARIDA CRISTIANO DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em LINS, SP, no dia 03 de março de 1980, 
residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de OLIVIO DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA DE ALMEIDA DOS SANTOS. 

ANDRÉ DA SILVA SANTANA e STEFANI NATALIA MOSCA. Ele, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, solteiro, nascido em 
VINHEDO, SP, no dia 26 de novembro de 1997, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de ALBERICO PEREIRA SANTANA e 
de DELAINE DA SILVA SANTANA FERREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 26 de 
novembro de 1998, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de MIGUEL DONIZETI MOSCA e de MAIZA ANDREZA CAMPANHOLO 
MOSCA. 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 
VALINHOS, 08 de agosto de 2018.

Área c/ piscina, 
churrasqueira e mesa de 
bilhar. F: Cesar 3871-0875 
/ 99882-7599, Patricia  
99731-3207, Diego 98229-
6029

NOVA ODESSA
1.290 metros, 3 dorm, 2 
banheiros, murada. R$250 
mil . F: (19) 99511-0540

JAGUARIUNA - CHÁCARA 
- VENDE OU TROCA POR 
CHÁCARA EM SUMARÉ OU 
HORTOLÂNDIA 280 MIL F: 
99411-5352 / 98973-7770 / 
99287-2584

CHÁCARA  2172 M2 
C/ POMAR, ASFALTO, 
ILUMINAÇÃO, 2 CASAS, 
GARAGEM. PREÇO A 
COMBINAR. F: 98854-1580

VALE VERDE
CHÁCARA 1300M2 CASA 
C/ 3 DORM. 1 SUÍTE, 
DISPENSA, LAVANDERIA, 
QUINTAL C/ FRUTA. 
ACEITO 50% EM IMÓVEL 
OU carro. F: 98892-0389

CHÁCARAS
Vende-se

CHÁCARAS
Alugam-se

TEMPORADA
Alugam-se

VENDO TERRENO
300M2, R$ 250 mil, Cond. 
Jequitibas. Fone: 3869-7999 
Cel. 97414-0056 (MIguel, 
Ana ou Rita) 

JARINU – JD. MARACANÃ
Terreno plano c/ 1460 m2 
com escritura. 170 mil. 
Aceito troca por Apto. na 
praia com volta.  F: 3886-
2106 / 99791-9177
TERRENO COND. 
240 Mil - Aceita permuta 
com apto.
 F: (19) 98710-8011

TERRENO NO CENTRO
Comercial no centro  455 
m2 - Valor - 310 Mil  F: (19) 
99252-5093

VENDO TERRENO. Bairro 
Lenheiro, próx. UPA com 2 
casas e 620m2. tratar com 
José 99415-1685

Terreno  Parcelado Cond- 
R$ 187.000,00
Terreno plano, pronto p/ 
construir,
Cond. c/ a Melhor 

CHÁCARA P/ FESTA c/ 
piscina e churrasq. F: 
98253-0689
CHÁCARA P/ FESTA
c/ 2 piscinas e campo 
de futebol F: 3871-0771/ 
99651-1101

JOAPIRANGA
Chácara estrutura 
completa, opção p/ dormir 
F: 3849-4629/ 99154-7867

CHACARA P/ EVENTOS
Confraternização de 
empresas, escolas, igrejas, 
família. F: 99731-6395 / 
99208-2198 / 98160-9902

LOCAL PARA EVENTOS

TERRENOS
Vendem-se

NEGÓGIOS &
OPORTUNIDADES

PRAIA GRANDE
Apto. F: 3829.2239 / 
3849.4563

CIDADE OCIAN
Apto - fte mar, p/ 8 
pessoas F: 3859-9369/ 
99176-4866

PRAIA GRANDE
Kitnet - Litoral Sul – p/ 
4 pessoas F: 3869-2585/ 
99166-4555

PRAIA GRANDE
Apto. - 6 pessoas F: 3871-
1279/ 99119-0850

MONGAGUÁ
Prédio frente mar, 1 dorm., 
gar. cob. p/ 1 auto, máx. 
6 pessoas F: 3849-0525 / 
99721-3749

RIVIERA DE SÃO 
LOURENÇO
Apto c/ 3 dorms. e 2 vagas 
de gar. F: 3869-1188 / 
99244-6855

PRAIA GRANDE
Apto. – 1 quadra da praia, 
máx. 5 pessoas (pref. s/ 
crianças e animais) F: 
99705-2219
99353.9962

PRECISO de frezador 
3299-0656 ou 98331-
2466 falar c/ Fernando.

Vendo furadeira 
e parafusadeira a 
bateria Mar Ford R$ 
100,00 Fone 99415-
1685
Doação de fralda para 
criança de 8 anos 
tamanho XXG falar 
com Marlene Fone 
99287-2584 ou 99411-
5352

VENDE-SE Jazigo 
-  cemitério parque 
das acácias R$ 23 mil 
falar com fausto (19) 
99631-3555

MARANDUBA 
2 dormitório com suíte, 
internet, até 8 pessoa 
F: (19)  3871-8607/ (19) 
9740-2725 Falar com 
Lurdes

GUARUJÁ
Apartamento. F: 99654-
0708

ITANHAEM 
F: 3869-1188

PRAIA GRANDE
Kitnet - p/ 5 pessoas. A 
1 quadra da praia. Diária 
R$130,00. F: 3253-2856 / 
99270-9020

GUARUJÁ
Apto. 2 dorm. Mobiliado, 
2 vagas, próx. Praia  
F: (19)3254-0548 / 
(19)99124-4751

ILHA COMPRIDA
casa, 2 dorms., p/ 8 
pessoas, gar. F: 99243-
8293

ANUNCIE

QUER FAZER UM BOM NEGÓCIO?

3327 8637

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE INTERDIcA0 DE THIAGO HENRIQUE PEREIRA 
DA SILVA, REQUERIDO POR ENEDINA DE OLIVEIRA PRADO - 

PROCESSO N°1001133-26.2018.8.26.0650. 
0(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2a Vara, do Foro de Valinhos, 
Estado de Sao Paulo, Dr(a). Fernanda Silva Got-waives, na 
forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conheci-
mento tiverem que, por sentenca proferida em 06/06/2018, 
foi decretada a INTERDIcA0 de THIAGO HENRIQUE PEREIRA 
DA SILVA, CPF 348.821.908-93, declarando-o(a) absoluta-
mente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil 
e nomeado(a) como CURADOR(A), em carater DEFINITIVO, 
o(a) Sr(a). Enedina de Oliveira Prado, CPF 137.427.038-54. 0 
presente edital sera publicado por tres vezes, corn interva-
lo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Valinhos, aos 27 de julho de 2018. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006 Este documento é cópia do original assinado digital-
mente por RENATA OLIVA BERNARDES DE SOUZA. Para acessar os 
autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe 
o processo 1001133-26.2018.8.26.0650 e o código 42B2EBC.

topografia. Também 
Construimos sua casa F: 
97412-4920-Whatsap

Terreno Cond - R$ 
185.000,00
Plano, 311m², cond px a 
comercio, Melhor custo 
beneficio da região. F: 
97412-4920-Whatsap 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE VALINHOS
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 Na sexta-feira, 03, a Secre-
taria Estadual da Fazenda di-
vulgou o resultado da operação 
Placebo Paulista que tem como 
objetivo reprimir fraude fiscal 
no comércio de medicamentos. 
A ação ocorre em várias cida-
des do Estado e na região uma 
empresa em Valinhos seria al-
vo das investigações. 

Durante a operação agentes 
apreenderam oito computado-
res de uma distribuidora de me-
dicamentos da cidade. A esti-
mativa da Secretária da Fazen-
da é que o prejuízo aos cofres 
públicos tenha sido de pelo me-
nos R$ 40 milhões.

A ação indica que o grupo 
responsável pela fraude, teria 
movimentado cerca de R$ 300 

Distribuidora de medicamentos de Valinhos é suspeita de fraude
Da redação 

milhões em operações no Esta-
do de São Paulo, e não teria re-

colhido R$ 40 milhões de ICMS 
durante o período de 2013 a 

2018, por meio da criação de 
empresas, com o único objeti-

Imagem da Internet vo de sonegar impostos.
Tais empresas seriam for-

madas por pessoas interpostas, 
ou seja, sócios laranjas, com o 
intuito de retirar a responsa-
bilidade dos controladores do 
esquema pelos débitos tribu-
tários consequente da fraude. 
Durante a operação Placebo, 
os agentes do Fisco irão apre-
ender provas, documentos fí-
sicos e arquivos digitais arma-
zenados em computadores e 
servidores de dados das em-
presas com o objetivo de res-
ponsabilizar os reais benefici-
ários do esquema fraudulento.  

Além de Valinhos, os muni-
cípios de Ribeirão Preto, Cravi-
nhos, Franca, Vargem Grande 
do Sul, São Sebastião da Gra-
ma, Araçatuba e São Caetano 
do Sul, também são alvos da 
operação. 
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folhadevalinhos.com.br 
folhadevalinhos@gmail.com

 alternativa 
cultura&lazer

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

Ju Fuzetto

p.10 
Estreia do Projeto Cultural 
acontece neste sábado, 11 

Neste sábado, 11, tem início o 
Projeto Cultural de idealização da 
Secretaria da Cultura de Valinhos, 
o evento será realizado sempre no 
segundo e último sábado de cada 
mês, com apresentações de música, 
dança, teatro e outras atividades 
artísticas.

Nesta primeira edição a canto-
ra Mariana Veche e da dupla Zé 
Viola e Joãozinho se apresentam 
no local. Os shows de sertanejo 
universitário e de raiz, ocorrerão 
das 9h às 12h. 

A cantora Mariana Veche de 
20 anos, está muito feliz em par-
ticipar do projeto. A valinhense 
está no mundo da música há dois 
anos, começou a carreira em dupla 
sertaneja, mas há um ano está em 
projeto solo. 

Apaixonada pela música, Maria-
na quer seguir carreira profissional 
e para isso acredita que não basta 
apenas cantar.  “Acho que a música 
não é cantar por cantar, tocar por 
tocar, vai muito além disso, tem 
muita coisa por trás, como o sen-
timento”, disse Veche.

Em seu repertorio Mariana, fa-

Da Redação

Da Redação

Arquivo pessoal

O evento ocorrerá das 9h às 12h no Coreto do Largo São Sebastião  

■ ESTRÉIA 
MEGATUBARÃO
HORÁRIOS:
DUBLADO 2D: 
18:10
DUBLADO 3D: 
15:40, 20:45

MAMMA MIA: 
LÁ VAMOS NÓS 
DENOVO
HORÁRIOS:
DUBLADO 2D: 
15:30, 18:20
LEGENDADO 2D: 
21:00

MISSÃO 
IMPOSSÍVEL- 
EFEITO 
FALLOUT 
HORÁRIO: 
DUBLADO 3D: 
17:20, 20:30

CINE VALINHOS

Mais informações no site 
https://shoppingvalinhos.
com.br/cinema.asp
horários podem sofrer alter-
ações sem divulgaçao prévia.

A exposição “Maravilhoso Mundo dos Materiais” do artista 
Arthur Blade é destaque da agenda cultural

A Folha de Valinhos continua 
neste sábado, 11, a publicar os 
principais eventos que acontecem 
na cidade e região aos finais de 
semana. São eventos culturais, 
esportivos e sociais. Nesta edição 
destacamos a A exposição “Ma-
ravilhoso Mundo dos Materiais” 
do artista Arthur Blade, a mostra 
reunirá 140 desenhos feitos com 
materiais como carvão, pastel, 
aquarela, tinta da China, ponta de 
prata, marcadores. 

Exposição “Maravilhoso Mun-
do dos Materiais”
Data: 9 a 31 de agosto 
Horário:  segunda a sexta das 9h 
às 21h e sábado das 9 às 12
Entrada: Franca
Local: Espaço Multiuso Flávio 
de Carvalho – Av. Joaquim Alves 
Corrêa, 4.033 – Valinhos

1ª Feira de Artes e Artesanato – 
Vale Verde
Data:  11 de agosto 
Horário: Das 14h às 18h30
Entrada: Franca
Local: Clube de Campo Vale Verde 
– Av. Arq Clayton Alves Correria, 
1780, Vale Verde – Valinhos 

Projeto Cultura no Coreto 
Data:  11 de agosto 
Horário: Das 9h às 12h
Entrada: Franca
Local: Coreto do Largo São Sebas-
tião (em frente à Igreja Matriz), 
Centro – Valinhos 

Fórum de profissões em Cam-
pinas
Data:  11 de agosto 
Horário: Das 13h às 17h
Entrada: Franca
Local: Expo D. Pedro (Shopping D. 
Pedro) – Av. Guilherme Campos, 
500 – Jd. Santa Genebra - Campinas

Noite de Boteco no Recanto dos 
Velhinhos
Data: 18 de agosto 
Horário: 20h
Entrada: R$ 20,00 
Local: R. João Bissoto Filho, 2061-
Dos Ortizes -  Valinhos 

lou à Folha de Valinhos que gosta 
de variar entre MPB a sertanejo e 
funk, mas sempre tentando agra-

Perdão
Mas pra quê raios serve o tal do 

perdão, se cada vez que alguém nos 
machuca, odiamos a pessoa por 597 
dias?

Todo mundo diz que perdoa, diz 
até pra si mesmo, mas lá no fun-
dinho, bem naquele escurinho do 
peito, uma fagulha de mágoa fica 
quietinha. E todos perdoam sorrin-
do, com abraço, beijo e riso amarelo 
preso entre os dentes.

Perdão verdadeiro vem quando a 
gente sente que aquela dor antiga já 
não causa nenhuma sensação. Vem 
quando a alma sorri sem lembrar 
dos traumas causados pelo outro.  
Não perdoe se for pra voltar atrás. 
Não perdoe da boca pra fora, por-
que isso só te faz ser pior consigo 
mesmo. 

Fique na sua, não tente inventar 
uma paz que não existe. O perdão 
vem quando a gente para de viver o 
passado, vem de mansinho, encosta 
no peito da gente e, como num pas-
se de mágica, a vida sorri outra vez.

A dor vira cicatriz, feito aquelas 
que você ainda vê nos seus joelhos, 
que foram causadas por tombos na 
infância, mas não incomodam, só te 
fazem seguir e entender que você 
foi forte e superou todas as quedas. 

É aí que o perdão sela teu cora-
ção!

DA REDAÇÃO ■   A população de Va-
linhos terá mais um projeto de 
entretenimento: o Manhã de La-
zer – Domingo Feliz. O primei-
ro evento será dia 26, na Praça 
da Juventude, no Jardim Paraíso, 
entre 8 e 12 horas. Oferecido pe-
la Prefeitura, a programação con-
tará com atividades variadas para 
crianças, jovens e adultos, visan-
do à diversão e à integração so-
cial.

O projeto, parceria entre as 
Secretarias de Esportes e Lazer, 
Cultura e Saúde, está com pro-
gramação definida até dezembro.

“Pretendemos levar para as 
crianças sete brinquedos, co-
mo piscina de bolinhas; duas ca-
mas elásticas; touro inflável; e to-
bogãs João Bobo, com bolinhas e 
Premium”, disse a secretária em 
exercício, Laís Helena, que tam-
bém é vice-prefeita.   Segundo 
ela, as crianças terão ainda pin-
tura de rosto, futebol e basquete 
de rua, além de ter distribuição 
de pipocas e algodão doce.

O evento conta ainda com 
apresentação de capoeira e da 
Banda Jovens de Valinhos, além 
da exposição de artesanatos, 
zumba e ginástica. Aproveitando 
a oportunidade, terá aferição de 
pressão arterial e controle de dia-
betes, com distribuição de pan-
fletos de dengue e febre amarela. 

Prefeitura promove 
Projeto Manhã de 
Lazer – Domingo Feliz

dar ao público, além disso suas 
apresentações contam com músi-
cas autorais.

Ju Fuzetto


