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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

Como 
identificar 
notícias 
falsas 
p. 10

Ainda há ingressos 
para a Sinfonica 
■ A Secretaria de Cultura 
informa que estará 
distribuindo ingressos 
para a apresentação 
da orquestra hoje, dia 
26, a partir das 9 horas 
até terminar o lote de 
aproximadamente 130 
ingressos. Os interessados 
podem retirar na portaria 
do Aditório da Câmara 
Municipal.Página 18

■ Durante a manhã de sexta-feira, 25, cami-
nhoneiros e motociclistas de Valinhos reali-
zaram uma carreata, com buzinaço em for-
ma de protesto contra o aumento nos valo-

res de combustíveis. O ato aconteceu nas 
principais ruas da cidade e chamou a aten-
ção dos munícipes que passavam pelo lo-
cal.  Na parte da tarde, caminhões, ônibus 

e vans também bloquearam a Avenida dos 
Agricultores, nos dois sentidos, ninguém 
conseguiu passar pelo local até o fim do 
protesto. Página 24

PROTESTO 

Cauê Macris traz 
R$ 350 mil para 
o município

Justiça manda entidade 
desabrigar acolhidos
■ Após denúncia do Centro de Cidadania Dorothy Stang, que afirma defender os Direitos Humanos, 
Justiça concede liminar em Ação do MP e determina que entidade desabrigue moradores de rua. Página 5

Prova Pedestre 
marca os 122 anos de 
Valinhos 
p. 18

Em entrevista prefeito 
fala sobre Valinhos e 

seus desafios 
p. 14

VILA SOLIDÁRIA

Na manhã da última segun-
da-feira, 21, Valinhos recebeu a 
visita do deputado Estadual e 
presidente da Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, Caué Ma-
cris (PSDB). Durante sua passa-
gem pela cidade o parlamentar 
anunciou que destinará uma ver-
ba de R$ 350 mil para o muníci-
pio. Página 4

VALINHOS 122 ANOS

Recopera rejeita 
proposta da 
Prefeitura 

A cooperativa enfrenta uma 
série de problemas de natureza 
jurídica e contábil, além de di-
ficuldades financeiras para se 
manter, o que impede a celebra-
ção de novos contratos com o 
Município. Nesta sexta-feira, 
esquipes da prefeitura estive-
ram no barracão para um mu-
tirão de limpeza. Página 6

Reflexo da 
greve de 
caminhoneiros 

Desde a última quinta-feira, 
24, mais de 95% dos postos em 
Valinhos estão sem combustível, 
a situação é consequência da pa-
ralisação realizada por caminho-
neiros em todo o país, a mobiliza-
ção é contra o aumento do preço 
do combustível, que faz parte da 
política de preços da Petrobras em 
vigor desde julho de 2017. Página 24

Entidades 
ligadas 
a Feav 
publicam 
Manifesto 
p. 3



folhadevalinhos.com.br 
admin@folhadevalinhos.com.br

página 2 SÁBADO,  26 DE MAIO DE 2018

Publicado por Line Press Editora de Jornais e Revistas LTDA-ME
CNPJ/MF 18.672.236/0001-30 - Inscr. Mun. 20144/00
Rua Antônio Carlos, 41, Sala B, Centro, Valinhos - SP
Telefones: (19) 3871-2424 - Redação 
(19) 3869-3305 - Comercial 
 
Impresso por Atlântica Gráfica e Editora Ltda
Rua Iris Meimberg, 170 - Vila Jovina - Bairro Barro Branco - Cotia - SP
km 30,5 da Rodovia Raposo Tavares - CEP 068705-150
CNPJ 02.963.583/0001-81

FuNDADor: Mario Augusto

JorNALisTA: Vanessa Plácido 
EsTAGiÁrio: Renan Casagrande
DiAGrAMAção/ArTE FiNAL: Daniel Loiola

Representante em São Paulo: Radimprensa Representações Ltda. 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1597 - Conjs: 304/305 - 3º andar - Tel/Fax: (11) 3813 1233

DIRETO DA REDAÇÃO

ATMOSFERA

HOJE (26 Maio)
Dia de sol com algumas 
nuvens e névoa ao 
amanhecer. Noite com 
poucas nuvens.Máx. 
27ºC    Mín. 14ºC

DOMINGO (27 Maio) 
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
 Máx. 28ºC Mín.13ºC

SEGUNDA (28 Maio)
Sol com algumas nu-
vens. Não chove
.Máx. 28ºC Mín. 13ºC

NUMERALHA

96.241
É o total de veículos em 
circulação no município 
atualmente 

R$ 350 MIL
É o valor da emenda par-
lamentar destinada pelo 
deputado Caué Macris ao 
município 

500
É o número de animais 
inscritos para o evento ‘Um 
Dia de Cão’ em Valinhos 
 

INSTALAÇÃO DE 
BANHEIROS QUIMICOS 
Os vereadores aprovaram por 
unanimidade, na sessão da última 
terça-feira, 22, projeto de lei do 
vereador Kiko Beloni (PSB), que 
normatiza a instalação de banheiros 
químicos nos eventos públicos 
realizados em Valinhos. O texto 
obriga a colocação dos banheiros em 
todos os eventos com expectativa 
de público igual ou superior a mil 
pessoas. Nesses eventos, segundo 
o projeto, serão obrigatórios no 
mínimo cinco banheiros: dois 
masculinos, dois femininos e um 
com acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida.

LEGISLATIVO

KIKO BELONI
PSB

ALÉCIO CAU
PDT

VERBAS DO ICMS ECOLÓGICO
O vereador Alécio Cau (PDT) 
apresentou, na sessão da última 
terça-feira, 22, projeto de lei que 
destina para o Fundo Municipal do 
Meio Ambiente as verbas recebidas 
do estado por meio do ICMS 
Ecológico, que são repasses feitos 
como compensação financeira 
por área protegida do município. 
Segundo o vereador, hoje Valinhos 
recebe essas verbas devido ao 
Parque Estadual Assessoria da 
Reforma Agrária (ARA) e à Estação 
Ecológica de Valinhos, localizada na 
Rodovia Francisco Von Zuben.

POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS
O vereador César Rocha (Rede) 
apresentou, na sessão da última 
terça-feira, 22, projeto de lei que 
propõe a realização de campanhas 
educativas nas escolas para 
conscientizar crianças e adolescentes 
sobre guarda responsável de animais 
de estimação. De acordo com o 
projeto, a Prefeitura poderá firmar 
acordos com ONGs que atuam 
na causa animal para ajudar nesse 
trabalho.

CESAR DA ROCHA
REDE

Acervo Folha de Valinhos

Encontro com moradores durante realização da 2a Semana de Debates sobre a Saúde em 1981, promovida 
pelo Conselho de Saúde. Ao centro o Dr. Antônio Bueno Conti, conduzindo os participantes, na Sala Ivan 
Fleury Meirelles na prefeitura. A Semana de Saúde foi responsável pela implantação das redes de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) que Valinhos tem hoje.

L  CAUÊ MACRIS Quem esteve em Valinhos esta semana foi o pre-
sidente da Assembleia Legislativa, deputado Estadual Cauê Macris 
(PSDB). Cauê visitou o gabinete do vereador Franklin Duarte e depois 
a seu convite foram visitar a Casa da Criança e do Adolescente de 
Valinhos, onde foram recebidos pelo seu presidente Anélio Zanuchi 
e pela Coordenadora Adriana Simões.
 
L  CAUÊ MACRIS 2 Mais do que uma simples visita no mês de 
aniversário de Valinhos que, no próximo dia 28 completa 122 anos, 
Cauê Macris também trouxe uma boa notícia para o município e que 
foi transmitida ao vereador Franklin. O deputado destinou através 
de emenda parlamentar recursos da ordem de R$ 350 mil, sendo R$ 
100 mil para a Casa da Criança; R$ 150 mil para a área da Saúde e R$ 
100 mil para infraestrutura.
 
L  LDO foi realizada na manhã da última quinta-feira, dia 24, Au-
diência Pública para apresentação e discussão do projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), que em linhas gerais traça parâme-
tros para que os técnicos da Secretaria da Fazenda possam elaborar 
o orçamento de 2019.
 
L  LDO 2 De acordo com os números apresentados pela Secretária 
da Fazenda, Maria Luísa Denadai, a previsão é que haja um cres-
cimento de 7,59% nas receitas que estarão previstas no próximo 
orçamento. De acordo com ela, o Município planeja arrecadar R$ 
591,4 milhões em 2019, contra uma previsão de R$ 549 milhões 
previstas para este ano.
 
L  AUSTERIDADE A Secretária da Fazenda também destacou que 
a sua Secretaria e a equipe de governo do prefeito Orestes Previtale, 
travam uma luta diária para otimizar gastos e equilibrar as finanças 
municipais. Fez questão de destacar entre essas medidas a nova 
estrutura administrativa, que reduziu 100 cargos de confiança; 
restrição das horas extras, redução dos aluguéis de prédios, energia 
elétrica e telefonia.
 
L  BOA NOTÍCIA Os moradores do Jardim Pinheiros tiveram uma 
grata surpresa na manhã da última quarta-feira, dia 23, é que a Ave-
nida João Antunes do Santos, principal via do bairro, com grande 
concentração de residências e comércio, começou a ser recapeada. 
A obra foi iniciada por determinação do prefeito Orestes Previtale 
(PSB), pois as condições do asfalto que tem mais de 30 anos, não 
suportavam apenas receber consertos da Operação tapa Buracos

L  ABSURDO Como o denuncismo barato e mal-intencionado pode 
colocar em risco um trabalho sério e nome de pessoas que estão 
trabalhando pelo bem da comunidade. Esta semana a entidade Vila 
Solidária sofreu com uma liminar da Justiça que a proibiu de receber 
moradores de rua para abrigamento em suas instalações. Justamente 
na semana mais fria do ano.

L  ABSURDO 2 Pior de tudo isso é saber que a denúncia partiu da 
mesma pessoa que há alguns anos tentou destituir a diretoria de 
uma importante entidade na cidade. A entidade chegou até sofrer 
intervenção, que durou apenas três dias graças a mobilização da 
comunidade e o apoio e a solidariedade de amigos e pessoas do 
bem que entediam que diretoria, funcionários e abrigados estavam 
sofrendo perseguição.

L  ABSURDO 3 A autora da denúncia é pessoa bastante conhecida 
no meio político local, especialmente por conseguir desarticular o 
funcionamento de alguns conselhos municipais. Muitas pessoas, 
que participavam voluntariamente destes conselhos, deixaram de 
participar das reuniões por conta das controvérsias por ela levantada 
e por fazer dessas reuniões palco de muitas discussões.
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opinião
Os artigos assinados são de 
responsabilidade de seus autores e não 
representam a opinião deste jornal.

editorial
Valinhos 122 anos 

122 anos: 
uma bela 
jornada para 
uma cidade 
que nasceu 
para ser 
protagonista 
de sua própria 

R O S E L I  B E R NA R D O

Valinhos terra boa!
Na segunda-feira, 28 de maio, Valinhos completa 122 

anos da Elevação à Categoria de Distrito de Paz. Muitas 
pessoas confundem essa data como sendo a fundação da 
cidade, mas esse foi um marco, porque Valinhos era bairro 
de Campinas conseguiu a sua elevação a Distrito em 1896 e 
esta é a primeira data registrada que se tem notícias, por isso 
se comemora como sendo de aniversário da cidade.

Várias pessoas já escreveram sobre a história da cidade, 
como José Spadaccia que publicou vários livros, sempre des-
tacando pessoas, seus feitos, entidades. Escreveu muito sobre 
a política, a indústria, comércio, esportes, etc.

Professor Mário Pires que foi diretor do Colégio Cyro de 
Barros Rezende também publicou dois livros: O Pomo da 
Riqueza e Valinhos Tempo e Espaço, mais recentemente 
Sebastião Maria trouxe à tona as suas lembranças.

O que dizer dessa Valinhos de hoje? Rodeada de condo-
mínios, de problemas que vieram com seu crescimento, do 
seu poderio industrial formado por mais de 302 empresas 
entre pequenas médias e grandes indústrias e claro do 
comércio que trouxe para a pacata cidade, grandes redes, 
shopping Center.

E a agricultura? Ainda temos muitos agricultores que 
cultivam as terras na região do Macuco, Reforma Agrária, 
Fonte Mécia, Ribeiro, e outros locais, mas até quando vão 
resistir? Até quando vamos nos orgulhar de dizer que somos 
a Capital do Figo Roxo?  Essa inflorescência que destacou Va-
linhos, cuja produção foi iniciada pelo italiano Lino Busato, 
que mandou vir da Itália em 1901, algumas mudas, que se 
adaptaram ao solo valinhense.

No final de 1880 os imigrantes principalmente italianos 
começaram chegar para trabalhar nas lavouras de café, 
vinham em busca de uma vida melhor. A Fazenda do Can-
dinho era rota certa para a grande maioria, que com seus 
conhecimentos e vontade de vencer, logo conseguiam se 
sobressair e ao poucos iam comprando as suas terras, ras-
gando pequenos vales para demarcar a propriedade e que 
deve ter dado origem ao nome de Valinhos.

Valinhos celebra na próxima segunda-feira, dia 28, seus 122 
anos de Elevação à Categoria de Distrito de Paz. A edição de hoje, 
traz um especial sobre esses 122 anos, enaltecendo sobretudo os 
importantes avanços que a cidade teve e que a coloca como uma 
das cidades brasileiras com os melhores índices de qualidade 
de vida.

Queremos sobretudo agradecer nossos anunciantes que 
entenderam o proposito desta edição e decidiram apostar 
novamente em nossa edição impressa. Sem eles, caro leitor, não 
seria possível levar a cabo este projeto.

Valinhos, como próprio nome diz, é uma cidade estabelecida 
entre vales e, quem se aventura a olhar a cidade de seus pontos 
mais altos como a Serra dos Cocais ou do alto da antiga estrada 
estadual, hoje Rodovia Visconde de Porto Seguro, logo percebe 
a situação geográfica de nossa cidade e que seu nome faz jus a 
esta condição. Havia no passado uma outra tese relacionada ao 
nome Valinhos, que ele derivava das divisas de nossas terras 
através de valos ou Valinhos. Mas a corrente mais forte referendo 
e sustenta essa da nossa geografia.

A vila de Valinhos estava naturalmente se desenvolvendo. 
Nossa história remonta sim ao período das grandes fazendas 
de açúcar e depois de café e sim, para quem tem dúvidas 
progredimos também às custas da mão-de-obra escrava e nossas 
antigas sedes de fazendas – Espirito Santo, São José, Candinho, 
Jurema, entre outras guardam em suas ruinas esquissos desse 
passado sombrio vividos pelos negros nas senzalas. Essa é 
uma parte da nossa história que, embora pertencêssemos à 
Campinas, foi o embrião que deu origem a nossa cidade.

Vieram então os imigrantes italianos para substituir a mão-de-
obra escrava logo após a Abolição da Escravatura. Na condição de 
colonos das nossas fazendas de café fizeram a vila prosperar e com 
o “crash” da bolsa em 1929 muitos fazendeiros vieram a bancarrota 

e os colonos de empregados passaram 
a donos de terra. As grandes fazendas 
começavam então a ser fracionadas em 
unidades menores, chamadas de sítios 
ou chácaras e foi o figo, trazido por Lino 
Buzatto que deu um novo impulso a 
nossa economia. Foi necessário apenas 
uma década – de 1901 a 1910 – para que 
o figo já estivesse sendo produzido em 
nossa cidade em escala comercial e 
criando a fama de nossa Valinhos.

E foi nessa condição que a antiga 
vila de Campinas, já cortada pela 
estrada de ferro, foi elevada à categoria 
de Distrito de Paz em 28 de maio de 
1896 e, desde então não parou mais 

de prosperar, progredir e evoluir. Em meados do século 20 o 
desejo de se transformar em cidade já abulia por todos os cantos 
do distrito e foi o Movimento Emancipacionista, liderado pelo 
dinâmico padre Bruno Nardini que nos concedeu o direito 
líquido e certo de desfrutarmos de nossa autonomia político 
administrativa a partir de 1º de janeiro de 1955.

Hoje, em pleno século XXI, Valinhos com seus 120 mil 
habitantes olha para o futuro determinada a vencer seus 
problemas e se manter entre as10 cidades brasileiras mais bem 
desenvolvidas e com os principais índices de qualidade de vida.

A começar pela situação financeira da Prefeitura que, mesmo 
com um orçamento de R$ 413 milhões (administração direta) 
para 2018, não consegue ter recursos para investimentos em 
obras importantes, como obras para o sistema viário já saturado, 
como obras na região da Avenida Paulista, prolongamento 
da Avenida Joaquim Alves Corrêa; duplicação da Avenida 
Invernada, entre outras;    infraestrutura para a Segurança 
Pública, como novas viaturas para a Guarda Civil Municipal 
(GCM); recursos para a finalização da escola dos Cocais; pra citar 
algumas obras especificamente, pois além disso há o custeio da 
máquina para que ela possa continuar oferecendo serviços de 
qualidade para a população.

A Valinhos deste século XXI está mais exigente. Há muito 
o que ser feito e muito a ser aprimorado e, bem sabemos que 
a atual gestão, lidada pelo prefeito Oreste Previtale (PSB), está 
ciente dessas demandas e, num primeiro momento optou por 
colocar a casa em ordem, especialmente no que tange sua 
situação financeira e econômica.  

A  Folha de Valinhos  que também neste Mês de maio 
comemorou seus 50 anos de vida, externa aqui seu interesse em 
de querer nossa cidade sempre avançando e prosperando, afinal 
de contas são 122 anos de vida intensa, uma bela jornada para uma 
cidade que nasceu para ser protagonista de sua própria história.

Ainda temos descendestes de muitas famílias: Milani, 
Trombetta, Stopiglia, Antoniazzi, Bissoto, Ramos, Spadaccia, 
Busato, Barbisan, Borin, Calzavara, Verruci, Piton, Bernardo, 
Concon, Bacan, Pavan, Trevisan, Perseghetti, Milanesi e 
tantos outros que escreveram os seus nomes na história 
e que se mistura com tantos outros nomes de pessoas e 
famílias que para cá vieram atraídos pela qualidade de vida 
e proximidade com os grandes centros.

O saudoso Angelin Spadaccia escreveu na década de 60/70 
uma letra que bem poderia ter se tornado um hino e dizia: 
Valinhos terra boa que Deus abençoa. Valinhos terra do figo, 
terra de amigos que igual não tem. E continuava enaltecendo as 
qualidades da cidade.

Mais tarde um concurso criou o hino oficial da cidade de 
autoria de Juliane Lima dos Reis Santos e diz: 

Valinhos, Meu torrão natal!  Valinhos, Terra sem igual!
À sombra da Bandeira, Tu te ergues altaneira, Em busca 

de um ideal!
Te r r a  d o  f i g o  r o x o ,   Va l e s  e  m o n t e s  m i l ; 

Ergue-se um colosso, Num gesto, a mão gentil! 
Terra das belas artes, Fontes e encantos mil; Teu povo 

bandeirante Inspira amor febril!
Qual Éden de Deus presente,  Pedacinho reluzente Do 

meu imenso Brasil!
Nas duas letras percebe-se o amor pela cidade, na visão 

do compositor, destacando as peculiaridades do local. Com 
orgulho de ser valinhense é que parabenizo esta cidade, por todos 
os seus feitos e conquistas, por todas as pessoas que trabalhando 
na indústria, no comércio ou na agricultura, profissionais liberais, 
empresários, políticos, religiosos, voluntários, dona de casa e 
todos que com sua luta e garra, movem a economia e propul-
sionam o progresso e o bem estar dessa cidade e que possamos 
expressar a gratidão a Deus por tudo de bom que recebemos e 
compartilhamos nesta cidade.

Roseli Bernardo é jornalista e radialista e apresenta dia-
riamente pela Valinhos FM o programa “Revista da Manhã”

Os integrantes do  FÓRUM DAS ENTIDADES 
ASSISTÊNCIAS DE VALINHOS (FEAV), compreendido 
por: ACESA Capuava, APAE de Valinhos, Casa da Criança 
e do Adolescente, Círculo de Amigos do Patrulheiro, 
COHCRIC (Centro de Orientação Humana e Cristã 
Santa Rita de Cassia), Instituto Esperança, Recanto dos 
Velhinhos de Valinhos, Grupo Rosa e Amor, Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos e Instituto 
Vida Renovada;manifesta o seu irrestrito apoio e 
solidariedade ao trabalho voluntário encabeçado pelo 
Pároco da Matriz São Sebastião, desta cidade, Padre 
Dalmirio do Amaral, em relação a reunião de esforços 
e pessoas para realizarem  trabalho independente com 
as pessoas em situação de rua.

São 17 seres humanos, pessoas nem um pouco 
diferente de todos nós, com sentimentos, angustias, 
dores e aflições que receberam socorro, mas que poderão 
voltar às ruas se for calculistamente desestimulado, 
prejudicado ou encerrado de alguma forma este 
trabalho.

Não podemos ser céticos e deixarmos que esse 
trabalho e o futuro projeto social ‘Vila Solidária’, tão 
importante, definhe, e nossos irmãos voltem às sarjetas, 
a mendicidade, em busca de moedinhas, migalhas e a 
sorte de receberam roupas e comidas nessas próximas 
noites frias de inverno; isso se não houverem novas 
ordens, inéditas e surpreendentes de proibição de 
ajuda, de socorro.

O projeto humanitário, que na verdade ainda ganha 
corpo, conhecido pela comunidade Valinhese    como: 
‘Vila Solidária’, não é um projeto social do conhecido e 
carismático Padre Dalmirio e nem da entidade cujo qual 
vem organizando, mas sim, de momento,  da sociedade 
e paroquianos, que se envolveram espontaneamente, 
voluntariamente,  em situação emergencial e na 
medida que puderam, desde os invernos de 2016 e 2017.

Manifesto de apoio ao trabalho 
com pessoas em situação de rua 

realizado pelo Padre Dalmirio
Esses irmãos merecem várias mãos amigas, mas 

de momento, enquanto não chegam essas mãos, que 
poderiam (ou deveriam) ser de todos os órgãos (públicos 
e privados – do executivo, do legislativo e do judiciário), 
esses irmãos tiveram somente uma por ora, a do Padre. 
E isso, por alguma razão, parece estar sendo mal visto.

Nós da FEAV, que trabalhamos diariamente como 
voluntários, enfrentado muitas dificuldades na busca 
de recursos, parcerias, projetos    para    que os nossos 
abrigados, assistidos e usuários sejam acolhidos com 
dignidade, respeito, amor e carinho, não podemos e 
não vamos dar as costas, com um olhar indiferente e 
omisso para os membros dessa comunidade que faz esse 
trabalho sofrido, que é a retirada de pessoas da rua; se 
não for esse reconhecidamente o trabalho social mais 
“teimoso” a se fazer.

Valinhos, 25 de maio de 2018.

FERNANDO  D’ÁVILA
Presidente da FEAV

ACESA Capuava - Fernanda Teixeira
APAE - Luis Roson
Casa da Criança - Anélio Zanuchi
Círculo de Amigos dos Patrulheiros - Gustavo Parrilla
COHCRIC - Pe. Dalmírio do Amaral
Grupo Rosa e Amor - Márcia Franzese
Instituto Esperança - Marcos Vedovatto
Instituto Vida Renovada - Guilherme Ricardo de Souza 
Recanto dos Velhinhos - José Rigacci
Santa Casa de Valinhos - Cláudio Trombeta



p.4
 Valinhos

cidade&região
SÁBADO, 26 DE MAIO DE 2018

folhadevalinhos.com.br 
admin@folhadevalinhos.com.br

Deputado Cauê Macris traz R$ 
350 mil de verba para a cidade
O recurso será destinado à Casa da Criança (R$ 100 mil),  Saúde (R$ 150 mil) e Infraestrutura (R$ 100 mil) 

Da redação 

Valinhos prevê 
aumento de 7,59% 
na arrecadação em 
2019

Da redação 

Na manhã da última segunda-
feira, 21, Valinhos recebeu a visita 
do deputado estadual e presidente 
da Assembleia Legislativa de São 
Paulo, Caué Macris (PSDB). Durante 
sua passagem pela cidade o par-
lamentar anunciou que destinará 
uma verba de R$ 350 mil para o 
munícipio. 

O deputado visitou a Câmara 
Municipal e acompanhado pelo 
vereador Franklin Duarte (PSDB), 
foi até à Casa da Criança e do 
Adolescente para conhecer os tra-
balhos realizados pela entidade e 
trouxe a boa notícia, que parte do 
dinheiro destinado a cidade, será 
direcionado a Casa, o valor de R$ 
100 mil será dado para compra de 
equipamentos. 

O presidente da Assembleia 
Legislativa de São Paulo, conheceu 
os programas, os novos projetos 
e os espaços que existem no local 
que atendem e acolhem crianças 
e adolescentes da cidade. Macris 
disse que estava feliz por estar em 

Valinhos e acrescentou que gosta 
de visitar os lugares para onde está 
destinando o dinheiro. “Agradeço 
de coração o acolhimento e quero 
parabenizar todos os envolvidos 
neste lindo trabalho da Casa da 
Criança e do Adolescente de Vali-
nhos”, disse Caué. 

O presidente da Casa Anélio 
Zanucchi, agradeceu a ação do de-
putado e durante a visita a Coorde-
nadora do Serviço de Acolhimento 
Institucional da instituição, Adria-
na Simões, também apresentou ao 
parlamentar o novo Programa de 
Residência Inclusiva, destinado aos 

jovens e adultos com deficiência 
intelectual e em situação de depen-
dência social e afetiva. 

Além do valor destinado a en-
tidade, segundo o deputado, do 
montante R$ 150 mil será designa-
do para a área da Saúde e R$ 100 
mil para a infraestrutura da cidade 
de Valinhos, o governo tem até o 
final deste ano para disponibilizar 
essa verba.  

Novo Programa
O novo Programa de Residência 

Inclusiva, proposto pela Casa da 
Criança de Valinhos, tem como 
objetivo atender initerruptamente 
jovens e adultos com deficiência 
intelectual e em situação de de-
pendência social e afetiva, que não 
disponham de condições de autos-
sustentabilidade ou retaguarda fa-
miliar e ou que estejam em proces-
so de desligamento de instituições 
de longa permanência. A Casa da 
Criança e do Adolescente recebeu, 
no ano passado, da Prefeitura Mu-
nicipal, em comodato por 30 anos, 
um terreno onde será construída a 
futura Residência Inclusiva.

A Prefeitura de Valinhos prevê 
um crescimento de 7,59% nas 
receitas no Orçamento de 2019. 
O Município planeja arrecadar R$ 
591,4 milhões no próximo ano, con-
tra uma previsão de R$ 549 milhões 
feita em 2017 para o ano de 2018. 
A maior parte da receita será da 
Administração direta, com R$ 470 
milhões. Departamento de Águas 
e Esgotos de Valinhos (DAEV), com 
R$ 57,3 milhões, e Valiprev, com 
R$ 64,1 milhões, complementam o 
orçamento do próximo ano.

Entre as principais fontes de recei-
ta do município estão tributos como 
IPTU (Imposto Predial e Territorial 
Urbano) e ISSQN (Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza). 
Entram também a conta os repasses 
de ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) e até o 
IPVA (Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores), entre outros.

“Travamos uma luta diária e ár-
dua para otimizar gastos e equilibrar 
as finanças. Entre os destaques es-
tão a reforma da estrutura adminis-
trativa, restrição das horas extras, 
aluguéis de prédios, energia elétrica 
e telefonia”, afirmou a secretária da 
Fazenda, Maria Luisa Denadai.

O presidente da Casa da Criança Anélio Zanucchi ao lado deputado e presidente da 
Assembléia Legislativa Caué Macris (PSDB): Casa da Criança receberá R$ 100 mil 

A Câmara realiza na segunda-
feira, dia 28, às 19h30, sessão solene 
de Ação de Graças. A cerimônia é 
prevista em lei municipal e ocorre 
sempre na semana de comemoração 
da elevação de Valinhos a Distrito de 
Paz, que, neste ano, completa 122 
anos. Várias autoridades políticas 
e religiosas foram convidadas para 
participarem do ato.

Para o presidente da Câmara, 
vereador Israel Scupenaro (MDB), 

A Câmara sedia audiências públicas 
nos dias 29 (terça-feira) e 30 (quarta-
feira) para prestação de contas das 
Secretarias da Saúde e da Fazenda. Os 
dados que serão apresentados se refe-
rem às contas e trabalhos do primeiro 
quadrimestre de 2018: janeiro, fevereiro, 
março e abril.

 A audiência da Saúde será no dia 29, 
às 9h, e deve ser comandada pelo secre-
tário Nilton Tordin e demais dirigentes 
da pasta. Já a audiência da Fazenda 
será no dia 30, também às 9h, e será 
comandada pela Comissão de Finanças 
e Orçamento da Câmara, presidida pelo 
vereador Giba (MDB).

As audiências são abertas ao pú-

Câmara realiza sessão solene 
pelo aniversário da cidade 
Da redação 

Valinhos 122 Anos 

a cerimônia é um momento de 
agradecimento. “Valinhos completa 
122 anos e temos sim muito o que 
agradecer. Essa sessão solene é uma 
oportunidade de todos, indepen-
dentemente da fé que professam, 
nos unirmos e sermos gratos a Deus 
pela nossa cidade. É um convite 
extensivo a todos os moradores e 
suas famílias”.

A cerimônia de Ação de Graças 
tem entrada aberta ao público e trans-
missão ao vivo pela TV Câmara (canal 
9 da Vivo) e pelo link TV Câmara.

Audiências Públicas 
de prestação de contas
A audiência da Saúde e da Fazenda serão nos dias 29 e 30

blico e têm transmissão ao vivo pela 
TV Câmara, no canal 9 da Vivo, e pelo 
site www.camaravalinhos.sp.gov.br 

Da redação 
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Na semana mais fria do ano, 
quando os termômetros regis-
traram 7º graus de mínima, a 
Justiça de Valinhos concedeu 
liminar e determinou que a 
Casa de Acolhida Santa Rita de 
Cássia, se abstivesse de acolher 
novos moradores em situação 
de rua acolhidos e que, no prazo 
de 15 dias desabrigasse os que 
estão acolhidos. A entidade, 
criada pelo padre Dalmirio do 
Amaral, da Paróquia de São 
Sebastião, tem por finalidade 
o acolhimento dos moradores 
em situação de rua, atualmente 
um dos principais problemas 
sociais do município.

Na Ação Civil Pública, pro-
movida pelo Ministério Público 
(MP) de Valinhos, é alegado que 
a entidade está atuando irregu-
larmente e o MP solicita que a 
mesma “seja proibida de rece-
ber novas pessoas na condição 
de moradoras de rua, até que 
demonstre sua regularização 
perante os órgãos competentes”. 
Além disso determina que a Pre-
feitura, corréu na Ação, provi-
dencie, no prazo de quinze dias, 
a remoção de todos os atendidos 
que estejam na Casa de Acolhida 
Santa Rita de Cássia.

A denúncia contra a Vila 

Ação do MP determina desabrigamento 
de moradores em situação de rua
Denúncia partiu de uma organização denominada “Dorothy Stang”, que afirma atuar em defesa dos direitos humanos

Da redação 

Solidária partiu do Centro de 
Cidadania, Defesa do Direitos 
Humanos e Desenvolvimento 
Social “Dorothy Stang”, que tem 
como Presidente Maria Teresa 
del Niño Jesus E. S. Amaral, a 
Teresita. Na denúncia encami-
nhada ao Promotor de Justiça 
em janeiro deste ano, a entidade 
afirma que solicitou no dia 26 de 
outubro de 2017, que a prefeitu-
ra suspendesse o Chamamento 
Público, por entender que o 
mesmo estaria descumprindo 
a Lei 13.204/2015, Marco Regu-
latório do terceiro Setor – que 

define parcerias entre a admi-
nistração pública e as organiza-
ções da sociedade civil.

A denúncia ainda sustenta 
que o serviço que anteriormente 
era realizado pelo Instituto Vida 
Renovada e que foi encerrado no 
final de 2017, “não pode sofrer 
rompimento de continuidade, 
e que os usuários têm vínculos 
com a entidade e com seus fun-
cionários, ou seja, representa 
um prejuízo à esta população, 
portanto, a dispensa do chama-
mento para a mesma”.

Com base nesta denuncia, o 

Renan Casagrande

Moradores em situação de rua no centro de Valinhos.

MP optou por abrir Ação e toma 
por base denuncia que alega que 
a entidade não está conveniada 
com a Prefeitura, conforme de-
termina o Marco regulatório do 
terceiro Setor.

Para fundamentar sua Ação 
o MP alega que desde “o final 
de 2017, não há instituição re-
gularizada e conveniada com 
o Município de Valinhos para 
execução do serviço de acolhi-
mento institucional para pes-
soas adultas em situação de rua 
e do serviço especializado em 
abordagem social. Além disso, 

sustenta também que a  parceria 
existente entre a Prefeitura e 
a Casa de Acolhida Santa Rita 
de Cássia é irregular  e que a 
entidade, além de não operar de 
forma regular do ponto de vista 
jurídico, abriga aquelas pessoas 
em instalações inadequadas”.

O MP alega que há necessida-
de de se realizar chamamento 
público para a realização deste 
serviço que anteriormente era 
realizado pela entidade Vida 
Renovada, que teve o convênio 
findado em dezembro de 20017.

A Vila Solidária foi criada es-
pecificamente para suprir essa 
necessidade que o município 
tem em relação aos Moradores 
em Situação de Rua e, teve o 
apoio da comunidade valinhen-
se e de lideranças religiosas.

■ Um abaixo assinado físico 
e virtual começou a rodar pe-
la cidade, onde amigos e pesso-
as sensibilizadas com o traba-
lho do Padre Dalmirio Amaral, 
pedem o reconhecimento des-
te trabalho e apresentam uma 
nota de repúdio e contestam a 
Ação Civil Pública do Ministé-
rio Público de Valinhos.

Abaixo Assinado
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Imóvel onde funcionava cooperativa está em condições precárias de higiene

Da redação 

Recoopera rejeita proposta da Prefeitura 

A cooperativa enfrenta uma 
série de problemas de natureza 
jurídica e contábil, além de di-
ficuldades financeiras para se 
manter, o que impede a cele-
bração de novos contratos com 
o Município.

Duas semanas atrás, ciente 
do problema, a Prefeitura apre-
sentou uma proposta para ab-
sorver os cooperados até que a 
Recoopera fosse regularizada, 
ou uma nova cooperativa fos-
se criada, mas a presidente da 
entidade rejeitou a proposta. 

O projeto da Prefeitura, que 
está mantido, prevê geração de 
pelo menos 20 postos de traba-
lho com carteira assinada pa-
ra os cooperados que compro-
vem vínculo com a cooperati-
va e sejam moradores de Vali-
nhos. Além dos salários, a em-
presa Corpus, responsável pela 
coleta de lixo na cidade, oferece 
benefícios como planos de saú-
de, uniformes, vale-transporte 
e vale-alimentação.

Além disso, a Prefeitura se 
dispõe a oferecer auxílio para 
recuperação da Recoopera ou 
criação da nova cooperativa, 
inclusive com parceria com o 
Sebrae para orientação daqui-

lo que for necessário. Porém, a 
proposta foi rejeitada pela di-
reção das entidades, que pre-
tendia manter as atividades no 
mesmo local.

Nesta sexta-feira, equipes da 
Prefeitura estiveram no barra-
cão para um mutirão de limpe-
za e retirada de resíduos que fi-
caram acumulados e não foram 
removidos pelos integrantes da 
cooperativa. Todos os equipa-
mentos usados pelos coopera-
dos, como prensas, mesas e uma 
esteira, já tinham sido retirados 
do local, assim como a maioria 
dos pertences pessoais.

O estado de abandono do 
imóvel preocupa a Prefeitura, 

que terá que realizar uma sé-
rie de reformas para a devolu-
ção das chaves. Na frente, o ma-
to estava muito alto a as pilhas 
de resíduos acumuladas no pá-
tio podiam ser vistas por quem 
passava pela rua.

Ao entrar no barracão, a 
quantidade de resíduos es-
palhada pelo chão chamava a 
atenção. Aparelhos inteiros, co-
mo máquinas de lavar roupa e 
impressoras, estavam empilha-
dos por todo canto. Além dis-
so, havia uma grande quantida-
de de sacos com material que 
aparentava ser destinado à re-
ciclagem.

Uma força-tarefa da Secreta-

ria de Obras e Limpeza Públi-
ca e da Secretaria de Adminis-
tração cuidou da limpeza do lu-
gar. Um grupo de 45 reeducan-
dos ajudou a remoção dos resí-
duos, removidos com auxílio de 
caminhões e máquinas da Pre-
feitura. A expectativa é de que o 
trabalho seja finalizado apenas 
na próxima semana. Depois da 
retirada do material será feita 
uma limpeza geral no prédio e 
ele deve ser pintado.

“Encontramos o barracão em 
estado precário, com muita su-
jeira e muito resíduo espalha-
do por toda parte. Na cozinha 
que os cooperados utilizavam 
havia panelas que foram usadas 

para cozinhar alimentos e não 
foram lavadas, com água podre 
e cheiro muito ruim. Sem falar, 
por exemplo, na grande quan-
tidade de tonners de impres-
soras, que não poderiam estar 
armazenados em um barracão 
de reciclagem por serem con-
taminantes, e de toda a sujeira 
que vimos ao entrarmos”, dis-
se um dos agentes envolvidos 
na ação, mas que preferiu não 
ser identificado.

Vizinhos do barracão esti-
veram no local para questio-
nar a ação da Prefeitura. Eles 
se mostraram satisfeitos com a 
mudança. “Nossas casas eram 
constantemente ‘atacadas’ por 
insetos e por ratos. Não acredi-
to que isso seja fruto de ativi-
dade de reciclagem de resídu-
os, mas das péssimas condições 
de higiene que o local aparen-
tava”, disse um desses mora-
dores, que também pediu pa-
ra não ser identificado.

Enquanto a Prefeitura não 
formaliza a criação de uma no-
va cooperativa em Valinhos, os 
moradores que tiverem material 
reciclável para descarte podem 
depositar nos 40 contêineres de 
cor marrom espalhados pela re-
gião central com essa finalida-
de. Além disso, uma outra op-
ção transitória seria aguardar o 

PARABÉNS VALINHOS
POR SEU ANIVERSÁRIO

O barracão foi encontrado em estado precário, com muita sujeira e muito resíduo espalhado

Prefeitura de Valinhos
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Valinhos é uma das cidades 
com maior frota de carros da 
Região Metropolitana de Cam-
pinas (RMC). Segundo dados 
do Departamento Nacional de 
Trânsito (DENATRAN) o total da 
frota de veículos no município 
até março deste ano ficou em 
um total de 96.241, o número é 
surpreendente para uma cidade 
que hoje tem cerca de 124.000 
habitantes. 

A grande circulação de veícu-
los na cidade já é notada pelos 
valinhenses que diariamente 
enfrentam congestionamentos 
intensos em ruas e avenidas, e 
em consequência deste cresci-
mento os acidentes de trânsito 
se tornam mais frequentes no 
município. Um levantamento di-
vulgado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) 
mostra que acidentes de trânsito 
já matam mais que os homicídios 
em oito Estados brasileiros. 

Em Valinhos, as principais 

Trânsito aumenta número de acidentes  

Da redação 

causas de lesões corporais e mor-
tes estão diretamente relaciona-
das aos acidentes de trânsito, só 
no primeiro trimestre deste ano, 
segundo dados da Secretaria da 

Segurança Pública, 108 lesões 
corporais por acidente de trânsi-
to aconteceram, o número é su-
perior se comparado ao mesmo 
período do ano passado onde se 

registrou 95 vítimas. 
Durante todo o ano de 2017, 

foram constados mais de 420 
incidentes, e vale destacar que 
durante os últimos três anos, 20 

As principais causas de lesões corporais em Valinhos estão relacionadas ao trânsito 
óbitos aconteceram em decor-
rência a acidentes de trânsito na 
cidade. É importante ressaltar 
que as maiores vítimas são mo-
tociclistas. 

Atualmente existe 12.374 mo-
tocicletas no município, muitas 
pessoas tem aderido o meio de 
transporte por questões de eco-
nomia, e até mesmo como meio 
de trabalho como é o caso dos 
Office Boys que crescem a cada 
dia. Mas o alerta é para as vítimas 
que o trânsito tem acometido no 
município. 

Neste mês, o Movimento Maio 
Amarelo, chama atenção da 
sociedade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito em 
todo o mundo. A ação coorde-
nada entre o Poder Público e a 
sociedade civil e está em sua 5ª 
edição, e neste ano traz como 
tema “Nós somos o trânsito” e 
fomenta na sociedade discussões 
e atitudes voltadas à necessidade 
urgente da redução do número 
de mortes e feridos graves no 
trânsito. 

Cruzamento da Rua Antonio Carlos com a Av. dos Imigrantes 

Renan Casagrande 
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O transporte alternativo vem 
ganhando cada vez mais espaço 
nas ruas e avenidas da nossa ci-
dade, algumas pessoas deixaram 
de utilizar as formas convencio-
nais e optaram por outros meios 
e a bicicleta é um dos exemplos 
mais populares de transporte al-
ternativo. 

No Brasil existe um total de 
70 milhões de bicicletas, e des-
de 2004 o número de utilizado-
res duplicou, tudo isso por cau-
sa da grande parte da mudança 
de hábito da população que vem 
pensando mais na saúde.

A reportagem da Folha de 
Valinhos entrevistou algumas 
pessoas que optaram em ter um 
transporte alternativo e uma de-
las foi a recepcionista, Cibelle 
Rodrigues Cassis de 30 anos que 
utiliza a bicicleta como transpor-
te há quatro anos, para se des-
colar até o trabalho. “Eu ando 1h 
todos os dias durante a semana 
e faço o mesmo caminho qua-
tro vezes diariamente. Além de 
não produzir gases tóxicos co-
mo os carros, faz muito bem pa-
ra a minha saúde, minha quali-
dade de vida melhorou”, com-
pletou Cibelle.

Valinhenses utilizam bicicleta 
como meio de transporte  
Os munícipes optaram pelo o uso da bicicleta visando a saúde e praticidade

Da redação

Aparecido Donizeti de Olivei-
ra, tem 47 anos e trabalha como 
porteiro, ele também optou pela 
utilização da bicicleta pela pra-
ticidade que oferece para ele ir 
ao trabalho. “Eu tomei essa de-
cisão principalmente por causa 

da saúde, além disso, vale des-
tacar que após começar a utili-
zar a bicicleta economizei com 
os gastos que tinha com a gaso-
lina, que hoje está bem caro”, 
enfatizou.

Os entrevistados levaram em 

consideração de que o trânsi-
to da cidade está muito caótico, 
hoje Valinhos é uma das cidades 
que tem mais carros em circula-
ção na Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), e por isso op-
tam em utilizar a bicicleta.

Corpo de Bombeiros 

A bicicleta se torna um transporte que beneficia todas as áreas, desde o transito até saúde de cada individuo

Rotary Club 
realizou a 175° 
Campanha 
de Doação de 
Sangue 
DA REDAÇÃO ■  Na última terça-fei-
ra, dia 22, aconteceu a Campanha 
Mensal de Doação de Sangue feita 
pelo Rotary Club, que contou com 
o apoio da Unicamp, Prefeitura de 
Valinhos e do Supermercado Ca-
etano. Em sua 175º edição a ação 
contou com um número superior 
de doares, se comparado com o 
mês passado. 
Os doares que foram até o local 
passaram por exames para saber 
se estavam aptos para a coleta de 
sangue, nesta ocasião somente 12 
pessoas não puderam contribuir. 
A boa notícia é que em compara-
ção ao mês de abril, neste mês o 
número de doadores aumentou, 
77 pessoas doaram, somando um 
total de 65 bolsas coletadas, que 
foram direcionadas a Santa Casa 
de Valinhos.
 Vale destacar que na Campanha 
deste mês, 10 novos candidatos fo-
ram até a ação para realizar pela 
primeira vez a doação de sangue.  
Segundo a Coordenadora da Cam-
panha, Cleide Ferrari Zanivan, o 
número está na média comparado 
com o mês passado, que no caso 
foi bem abaixo do esperado. “Es-
tamos contentes com o resultado 
obtido, e agradeço a todos que do-
aram e disponibilizaram seu tempo 
para doar vida. Todo mês recebe-
mos pessoas que são fieis”, disse.

: Arquivos pessoais 
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Fake News

Como identificar notícias falsas? 

‘Fake News’ é eleita palavra do ano.

Mais conhecido como Fake News é um mercado de falsas informações 

Da redação 

De um tempo para cá, muito 
se tem ouvido falar sobre o fake 
News, a expressão em inglês 
pode ser traduzida para portu-
guês por notícia falsa, ou seja, 
uma mentira revestida de artifí-
cios que a faz parecer verdadeira. 
E mediante a isso é preciso que 
a sociedade tome a sua atenção 
para esse fenômeno que atinge 
desde pequenas cidades como 
Valinhos até grandes potências, 
como o exemplo do EUA. 

O fenômeno se amplificou 
durante a campanha eleitoral 
na disputa pela Presidência dos 
EUA, quando assessores de Do-
nald Trump montaram e disse-
minaram informações falsas para 
atingir a candidatura de Hillary 
Clinton, a adversária.

De acordo com Marcel José 
Cheida, Professor do Curso de 
Jornalismo na Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC-Campinas), 
historicamente, a notícia falsa é 
uma expressão cujo significado 
é muito conhecido e não se tem 
como precisar um lugar e uma 
data que começou a acontecer, 
destacou que é um fenômeno 
comum na humanidade. “Jor-
nais, ao longo da história, sempre 
publicaram notícias improce-
dentes. Emissoras de rádio e 
televisão, também”, disse.

Segundo o Professor se o 
termo implica na falsidade da 
notícia, isso quer dizer que algo 
que é contado por alguém sobre 
um acontecimento, mas sem 
procedência alguma ou parcial, 
classifica-se como fake news. 
“Muito dos textos antigos, de 
caráter religioso ou mitológico, 
apresentam essa característica, 
pois não encontram comprova-
ção factual. São narrativas pro-
duzidas ao longo do tempo pela 
oralidade e passada de geração 
a geração. Tal qual o boato ou a 
fofoca”, acrescentou Marcel. 

Os artifícios do fake news já 
foram usados em campanhas 
eleitorais recentes em nosso país. 
A Fundação Getúlio Vargas, por 
exemplo, constatou, por meio 

de pesquisa, que a campanha 
presidencial do candidato Aécio 
Neves, das candidatas Dilma e 
Marina, em 2014, registraram, 
pelo twitter, perfis falsos monta-
dos em rede com robôs sediados 
na Rússia. 

A campanha eleitoral para 
todos os níveis deve ser muito 
contaminada pela falsidade das 
informações, e esse fato não se 
acomete somente em âmbito na-
cional, mas também em cidades 
pequenas como Valinhos, onde 
os moradores que navegam na 
internet estão sujeitos a receber 
inúmeras informações impro-
cedentes. E cabe aos jornalistas 
exercer sua função com ética 
e lealdade para impedir que o 
fake news se propague. “O bom 
jornalismo local é um recurso 
adequado para reduzir a influ-
ência das fake News nos jornais, 

como em Valinhos. E isso depen-
de, também, do esforço editorial 
da redação, dos profissionais 
que nela trabalham”, enfatizou 
o professor. 

Leitor saiba que não é im-
possível detectar uma notícia 
falsa, veja as dicas: 

 a) Verificar a fonte; se for 
mensagem recebida na rede 
social, desconfiar. Acesse outras 
fontes críveis, como os grandes 
jornais ou sites noticiosos vincu-
lados a profissionais respeitados, 
para verificar se a notícia ou a 
informação procede. Verifique 
também quem postou, se é al-
gum profissional da comunica-
ção ou não. 

b) Se for de algum site, ve-
rificar se já créditos sobre os 
responsáveis pela produção de 

conteúdo e manutenção (geral-
mente, na aba Quem Somos); os 
sites de hackers ou duvidosos, 
não apresentam a extensão com.
br, p. ex. 

c) Verificar se há citação de 
alguma fonte oficial, o nome de 
quem forneceu a informação. 
Tentar entrar em contato com 
essa fonte para averiguar se ela 

A palavra ou expressão 
‘fake news’ (notícias falsas) 
conquistou o prêmio de Pala-
vra do Ano, eleita pelo Collins 
Dictionary. O termo vai en-
trar na próxima edição im-
pressa do dicionário, depois 
do seu uso ter aumentado 
365% nos últimos 12 meses.

De acordo com a BBC Brasil, 
a expressão descreve “infor-
mações falsas, muitas vezes 
sensacionalistas, divulgadas 
para enganar os leitores”, 
define o Collins Dictionary.

O termo implica na 
falsidade da notícia, 

isso quer dizer que algo que 
é contato por alguém sobre 
um acontecimento, mas sem 
procedência alguma ou parcial, 
classifica-se como fake news. 
Prof. Marcel Cheida

é falsa ou não e se a informação 
provém dela. 

d) Duvidar, sempre. O jorna-
lista deve desenvolver um senso 
crítico para questionar qualquer 
informação que chegue a ele ou 
que seja apurada.

 e) Diversificar fontes; nunca 
depende de uma única fonte de 
informação.

Palavra foi amplamente usada pelo presidente dos EUA, 
Donald Trump, e vai ganhar menção em dicionário britânico

Publicado por Folha de Valinhos em 26 de Maio às 12:00

Este termo está associado 
ao presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, que 
usa frequentemente a ex-
pressão, num esforço para 
corroer a credibilidade dos 
meios de comunicação, rel-
ativamente às duras críticas 
da sua presidência.

Numa recente entrevista, 
Trump afirmou ter inven-
tado a expressão: “A mídia é 
realmente, um dos maiores 
termos que eu criei: “falsos”, 
disse.
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Valinhos completa 122 anos

Na próxima segunda-feira, 28 
de maio, Valinhos completa 122 
anos de desenvolvimento e con-
quistas. A data refere-se à criação, 
em 28 de maio de 1896, do Distrito 
de Paz de Valinhos. A emancipa-
ção político-administrativa em 
relação a Campinas, ou seja, o 
nascimento como Município, só 
aconteceria décadas mais tarde, 
em 1953. 

A origem do Distrito de Vali-
nhos remete-se a 1889, último ano 
da Monarquia no Brasil. Em fun-
ção da epidemia da febre amarela 
que assolou o país naquele ano, 
a Sexta Secção Eleitoral de Cam-
pinas foi transferida para a então 
Vila de Valinhos, pois muitos dos 
campineiros buscaram refúgio da 
doença por lá. Quatro anos depois, 
em 1893, o Diário Oficial do Estado 
do dia 1º de setembro publica, 
em sua página 7840, dentro do 
Expediente da Secretaria dos Ne-
gócios da Justiça, ato de criação do 
“Distrito Policial de Valinhos”. Os 
limites do Distrito Policial foram 
reaproveitados na criação do Dis-
trito de Paz, três anos mais tarde.

Conforme relato do historia-
dor Benedito Otávio, em 1907, 
ao inaugurar-se a Cia. Paulista o 
tráfego ainda era pequeno na Vila 
de Valinhos, crescendo após a lei 
de 13 de maio de 1888, que extin-

guiu a escravidão. Com a abolição, 
havia falta de mão-de-obra e os 
primeiros imigrantes italianos co-
meçaram a chegar em 1888, dando 
um novo impulso na agricultura.

As inúmeras fazendas cafe-
eiras, que proliferavam em toda 
região, motivaram a construção da 
ferrovia. Em 28 de maio de 1896, 
a pequena, mas próspera vila de 
Valinhos foi elevada à categoria 
de Distrito de Paz, que utiliza as 

Prefeitura de Valinhos 

Em 28 de maio de 1896 a cidade foi elevada a Categoria de Distrito de Paz 
Da redação 

mesmas divisas do Distrito Poli-
cial, criado em 1893, para definir 
os limites do novo distrito.

Se Valinhos teve projeção na-
cional e, por que não, internacio-
nal, isso se deve a seu principal 
produto agrícola, o Figo Roxo, 
introduzido em terras valinhen-
ses pelo imigrante italiano Lino 
Busatto, no ano de 1901. A partir 
de 1910, o Figo já é produzido em 
escala comercial, o que torna Va-

linhos conhecida nacionalmente 
como a Capital do Figo Roxo.

No dia 30 de dezembro de 1953, 
o Governo do Estado promulga 
a lei 2456, criando o município 
de Valinhos. A primeira eleição 
acontece no dia 3 de outubro 
de 1954, sendo eleito Jerônymo 
Alves Corrêa o primeiro prefeito. 
O município é oficialmente insta-
lado no dia 1º de janeiro de 1955, 
quando tomam posse o prefeito e 

os 13 vereadores.
No dia 18 de março de 2005, 

Valinhos foi elevada à condição de 
Comarca, em cerimônia realizada 
no Fórum Municipal. Agora, a 
cidade está autônoma no que diz 
respeito aos serviços judiciários. 
Antes, os moradores da cidade 
tinham que ir até Campinas para 
obter alguns serviços, como pro-
testos de títulos, registros de imó-
veis, de títulos e de documentos.

Parabéns Valinhos!

+Hospital próprio e + 8 hospitais credenciados 
+Centro Clínico próprio e ampla rede credenciada
+Exames, consultas, cirurgias, internações 
e demais procedimentos exigidos pela ANS
+Assistência 24 horas 
+ Desconto especial na Drogaria São Paulo

LIGUE - 19. 3829-6683 / 3305-2777  -  www.planosantacasadevalinhos.com.br

OPS 41995-8 Santa Casa, o hospital mais tradicional de Valinhos!

Só quem tem SAÚDE pode chegar aos 122 anos

plano de saúde
SANTA  CASA
DE VALINHOS

+
FAIXA ETÁRIA

00/18..............
19/23..............
24/28..............
29/33..............
34/38..............
39/43..............
44/48..............
49/53..............
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59+................

BRONZE

R$ 79,80..........
R$ 101,05.........
R$ 114,52.........
R$ 125,98.........
R$ 148,49.........
R$ 174,88.........
R$ 217,11.........
R$ 265,48........
R$ 361,11.........
R$ 476,98........

GOLD

R$ 126,71
R$ 160,61
R$ 182,03
R$ 204,72
R$ 241,25
R$ 284,12
R$ 352,71
R$ 424,56
R$ 577,49
R$ 760,08

Plano Saúde aniversário Valinhos (Folha de Valinhos).indd   1 23/05/18   16:11





  FRANKLIN
VEREADOR

  PARABÉNS VALINHOS

122 ANOS

Salmos 127:1

SÁBADO,  26 DE MAIO DE 2018
  Valinhos 122 anos  p.13

SÁBADO,  26 DE MAIO DE 2018
p.12 Valinhos 122 anos

Escola -  O primeiro grupo escolar de 
Valinhos nasceu inicialmente como Esco-
las Reunidas. Em 1924, foi inaugurado o 
prédio na Rua 7 de Setembro, hoje o local 
comporta uma loja. E o antigo grupo es-
colar é hoje a atual EE “Professor Antônio 
Alves Aranha”.

Fonte Santa Tereza -  O tradicional e 
mais antigo hotel da cidade foi fun-
dado em 1967 pela família Mamprim 
e até hoje recebe hóspedes. 

Ferrovia - Tráfego ferroviário pela Cia 
Paulista de Estrada de Ferro de Jundiaí a 
Valinhos teve início em 28 de março de 
1872. Os trens passaram a ter grande im-
portância, servindo inicialmente para o 
transporte das sacas de café em grãos, 
com destino ao Porto de Santos.  

Prefeitura - (Antigamente fundo so-
cial), funcionou no antigo prédio da 
câmara municipal desde a emancipação 
de Valinhos em 1955 até setembro de 
1961, com a inauguração do prédio at-
ual pelo prefeito Jeronimo Alves Correa 

Rodoviária -  O local até a década de 
70, era o campo de futebol do mais 
antigo clube da cidade, Atlético Va-
linhense. 

Santa Casa -  A Santa Casa de Mi-
sericórdia de Valinhos foi fundada em 
10 de dezembro de 1961, pelo então 
prefeito José Espadachia que reuniu um 
grupo de pessoas- irmãos fundadores 
para dar início a está importante obra.

Praça Washington Luiz -  Inaugu-
rada em 1967 pelo então Prefeito 
Vicente Marchiori, e se tornou um 
cartão postal da cidade.

Igreja Matriz -  Em 1944 é inaugu-
rada a atual Matriz, que teve como 
principal mentor o Monsenhor Bru-
no Nardini. 
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PRINCIPAL AVANÇO
Eu identifico como principal avan-

ço nestes primeiros 15 meses de ad-
ministração o saneamento das finan-
ças municipais. Todos sabem que as-
sumimos uma Prefeitura com uma 
grande dívida. Hoje, temos uma Pre-
feitura reorganizada e a dívida equa-
cional. Não foi fácil,  mas, mesmo as-
sim, construímos a ponte da Capuava, 
uma obra que os moradores aguarda-
vam há 14 anos; reduzimos a fila por 
vaga em creche no município; implan-
tamos o Marco Regulatório do Tercei-
ro Setor; pra citar algumas ações que 
implementamos.

ORÇAMENTO
Estamos vivendo um momento da 

economia sem crescimento e isso es-
tá afetando diretamente os municí-
pios. Mesmo assim estamos tentan-
do aprimorar nossas receitas dinami-
zando nossa fiscalização e implemen-
tando a busca de receita pela cobran-
ça de nossa dívida ativa, nossas duas 
principais fontes de arrecadação con-
tinuam sendo o IPTU e o ISS. De ou-
tro lado, como já dissemos, estamos 
realizando uma gestão de austerida-
de com os gastos públicos.

UPA 24 HORAS
Quando assumimos em janeiro de 

2017, já sabíamos que a gestão tercei-

Prefeito Orestes fala sobre a cidade

rizada da Unidade de Pronto Atendi-
mento 24 horas – UPA – pelo INASE 
era muito onerosa para a Administra-
ção. O custo era extremamente alto, 
em que pese a qualidade do atendi-
mento. O problema inclusive já havia 
sido apontado pelo Tribunal de Con-
tas e pelo Ministério Público. Reorga-
nizamos o serviço nos mesmos mol-
des que eram antes da UPA 24 horas, 
com nossos profissionais e, tudo es-
tá funcionando normalmente. O cus-
to da UPA era de R$ 3 milhões no iní-
cio e, quando assumimos estava per-
to de R$ 2 milhões.

AVENIDA INVERNADA
O fato de não ter ocorrido enchen-

tes na Avenida Invernada este ano se 
deve o desassoreamento antecipado 
da calha do córrego Invernada e do 
Córrego das Nações, uma obra que 
não era realizada há mais de 20 anos. 
Esse foi o motivo de não ter ocorri-
do enchentes este ano naquela re-
gião, nos precavemos e realizamos um 
serviço que era urgente e necessário.

VALINHOS SEGURA
A Classificação de Valinhos num 

ranking criado pelo Instituto Sou da 
Paz e o jornal Estadão para cidades 
com mais de 50 mil habitantes, on-
de Valinhos ficou em 3º lugar como a 
cidade menos violenta do Estado e a 

terceira na Região Metropolitana de 
Campinas é fruto de um trabalho que 
não começou no meu governo. Mas, 
nos esforçamos muito para que a se-
gurança da população seja a melhor 
e isso se deve ao trabalho de nossas 
forças de segurança e, especialmente 
ao papel da Guarda Civil Municipal. 

NOVA ESTRUTURA 
A estrutura administrativa que 

herdamos e que pouco sofreu alte-
rações nos últimos anos, em 2005 foi 
alvo de um Inquérito Civil por parte 

do Ministério Público e que acabou 
se transformando em uma Ação Ci-
vil Pública com sua sentença profe-
rida no final do ano passado. Nesta 
sentença estava determinado que a 
Lei que definia a estrutura não esta-
va em conformidade com a Consti-
tuição e que sendo assim, a mesma 
precisava ser reformulada e com isso 
era necessário a exoneração dos ser-
vidores comissionados. Fizemos um 
novo projeto de Lei com a nova Es-
trutura que foi aprovada pela Câma-

Prefeitura de Valinhos ra Municipal; reduzimos 100 cargos, 

deixando a atual estrutura de 223 car-

gos de confiança. Fizemos uma gran-

de correção na estrutura.

FAKE NEWS

Quanto as falsas notícias ou fake 

news eu faço a seguintes avaliações 

acho que não é uma exclusividade 

aqui de Valinhos. Não é um privilégio 

meu sofrer ataques. Tudo isso é fruto 

do momento que o país está vivendo, 

onde a mídia/comunicação bombar-

deia dioturnamente o cidadão com 

informações negativas a respeito da 

classe política.  As pessoas que parti-

cipam disso, acham que todo mundo 

é ruim. Não acho que ninguém que 

passou por esta cadeira quis fazer al-

guma coisa errada. Isso não acredito. 

Houve acertos e desacertos. 

LEGADO

O legado que eu quero deixar eu 

já dei início a isso entre 2005 e 2008, 

quando fui Secretário de Saúde. Foi o 

período, se você pesquisar na histó-

ria, que a saúde mais cresceu. Aber-

tura de postos de saúde; criação do 

Centro de Especialidades Odonto-

lógicas – CEO; aumento no núme-

ro de especialidades e no número de 

exames. Entre 2013 e 2016 fui vere-

ador e isso me ajudou a chegar até 

aqui. O grande legado que pretendo 

deixar para a cidade, não é um lega-

do de grandes obras, mas o conjun-

to das pequenas obras que se torna-

rá na grande virtude deste governo. 

Eu acho que a forma do saneamen-

to financeiro, orçamentário, faz par-

te deste legado.

O prefeito Orestes Previtale (PSB), concedeu entrevista exclusiva à 
Folha de Valinhos para essa edição comemorativa aos 122 anos de 

Valinhos. O prefeito que está à frente da Administração há 15 meses, 
fala dos desafios, dos avanços, da alteridade com as finanças públi-
cas e que seu legado será formado pelo conjunta das pequenas obras 

e pelo cuidado no trato com o orçamento e as finanças.

Prefeito Orestes Previtale, fala sobre os avanços e desafios à frente da administração 
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Valinhos é líder na geração de 
empregos formais na RMC
Cidade foi a que teve o maior número de novas vagas em 2017 e aparece em segundo no primeiro tri de 2018

Da redação 

Prefeitura faz 
recapeamento de 
ruas em diversos 
bairros 

Da redação 

Valinhos fechou o ano de 2017 
como a cidade que mais gerou em-
pregos entre os 20 municípios que 
integram a Região Metropolitana de 
Campinas (RMC). Foram, ao todo, 
830 vagas abertas no ano. O cálculo 
leva em consideração as admissões 
e as demissões formais em todos 
os setores da economia no período 
pesquisado.

Os números mostram que Va-
linhos anda na contramão em 
relação ao restante do Brasil. A taxa 
de desemprego em 2017 chegou a 
12,7%, maior índice da série his-
tórica da Pnad (Pesquisa Nacional 
de Amostra por Domicílio Mensal), 
medida pelo IBGE desde 2012. Isso 
significa que, em média, havia 13,23 
milhões de desempregados no ano 
passado, o maior contingente de 
pessoas sem trabalho dos últimos 
seis anos.

Na RMC, apenas 12 dos muni-
cípios finalizaram o ano passado 
com mais contratações do que 
demissões. Depois de Valinhos, 
em segundo lugar aparece Nova 
Odessa, com 707 vagas, seguida de 
Jaguariúna, com 595 novos empre-

gos criados. No total, com a soma 
de todos os municípios, o resultado 
do bloco foi negativo: -694 postos 
formais.

Campinas, que é a maior cidade 
da região, teve desempenho nega-
tivo e viu serem fechadas 837 vagas 
em 2017. Entre as cidades que mais 
perderam vagas aparecem ainda 
Paulínia, Morungaba e Americana 
(veja quadro abaixo).

O desempenho de Valinhos no 
último ano fica mais expressivo 
quando os números são compara-
dos com 2016, quando a cidade teve 

um resultado negativo e perdeu 115 
vagas formais de trabalho.

“Estamos trabalhando para 
atrair empresas e para dar condi-
ções a quem já está em Valinhos de 
gerar empregos. A crise atingiu a 
região de forma contundente, mas 
acredito que estamos caminhando 
para superar mais esse momento”, 
disse o prefeito de Valinhos, Ores-
tes Previtale.

Especialistas endossam as pa-
lavras do prefeito. Em entrevista 
ao jornal Correio Popular, Rinaldi 
da Silva Correa, coordenador de 

pós-graduação da área de Gestão e 
Recursos Humanos do Senac (Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Comercial), afirma que a tendência 
é de uma mudança de cenário ain-
da em 2018.

“Uma análise mais macro mos-
tra que o emprego vem reagindo 
no país. O ritmo, contudo, ainda 
é lento. Neste ano, a estimativa da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) é de 
criação de milhão de novos empre-
gos. O governo tem números ainda 
mais animadores, com previsão de 
2,5 milhões de novas vagas”, disse.
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O ranking da região
A Prefeitura iniciou as obras 

de recapeamento asfáltico na Rua 
Paiquerê, no bairro de mesmo 
nome, e na Avenida João Antunes 
dos Santos, no Jardim Pinheiros. 
Ao todo, as duas vias terão inves-
timento inicial estimado em R$ 
280 mil, para a recuperação de, em 
média, 8 mil metros quadrados, 
com recurso federal. Os trabalhos 
estão a carga da EIC (Empresa In-
vestimentos Campinas), empresa 
vencedora da licitação.

A fresagem (retirada do asfalto) 
da avenida começou nesta terça-
feira (22), com previsão de ser 
concluída em dois dias. O trecho 
inicial em manutenção vai da 
Avenida Dr. Altino Gouveia até 
a Rua José Guirardello. O serviço 
está previsto durar 30 dias para a 
recuperação asfáltica completa 
de 800 metros, com custo de R$ 
180 mil.

“A avenida precisava de manu-
tenção. Estava muito esburacada”, 
analisa o mecânico Marcos de 
Souza Milani. Segundo a morado-
ra Conceição Aparecida da Silva, a 
via possui elevado movimento de 
carros, ônibus, caminhão e vans 
escolares. “Aqui circulam cinco 
linhas de ônibus. Tem muito mo-
vimento”, disse.
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Saúde terá UBSs na Vila Itália e no Frutal

Valinhos vai ganhar ainda em 
2018 duas novas Unidades Bási-
cas de Saúde (UBSs). Uma delas 
será na Vila Itália, e a outra no 
Frutal. Com isso, a cidade pas-
sará a ter 15 UBSs para atendi-
mento da população.

Na Vila Itália, as obras de 
construção do prédio estão avan-
çadas. A previsão é de que em 90 
dias a estrutura do imóvel esteja 
pronta para receber equipamen-
tos e começar o atendimento ain-
da em 2018.

Essa UBS começou a ser cons-
truída no governo anterior, mas a 
obra foi paralisada em 2016 e es-
tava abandonada quando o pre-
feito Orestes Previtale assumiu. 

Ela vai atender moradores da 
região dos bairros Boa Esperan-
ça, Vila Itália e Santo Antônio, 
onde a unidade de saúde foi de-
sativada em 2017. “Vamos entre-
gar um prédio novinho em fo-
lha e que vai permitir um aten-
dimento muito melhor para es-
sa população”, disse o prefeito. 

A UBS do Frutal também es-
tá em fase de finalização da obra 

Unidades estão com as obras em estágio avançado e serão abertas ao público ainda em 2018

Da Redação do prédio. Ela foi adaptada em 
um imóvel que já existia e deve 
estar em funcionamento ainda 
em 2018.

Emendas
Valinhos recebeu, nesse co-

meço de 2018, R$ 2,5 milhões 
em emendas parlamentares pa-
ra investimentos na área de Saú-
de. Os recursos serão disponibi-
lizados por nove deputados fe-
derais, de nove partidos e regi-
ões diferentes, e foram viabili-
zados após uma intensa articu-
lação política feita pelo prefeito 
Orestes Previtale junto aos par-
lamentares.

Os recursos vão ajudar a am-
pliar a receita para a Saúde, uma 
das áreas mais importantes da 
Administração, e devem contri-
buir para equilibrar investimen-
tos em um momento econômi-
co delicado.

Com a crise que afetou o Pa-
ís e gerou redução do repasse de 
recursos dos governos federal e 
estadual, as emendas são hoje a 
saída encontrada pelos prefei-
tos para colocar em prática pro-
jetos que melhorem áreas im-
portantes, como Saúde e Servi-
ços Públicos.

Cada deputado e senador pode 
encaminhar diretamente aos mu-
nicípios uma parte do Orçamen-
to da União para diversas obras. 
A destinação dessas emendas de-
pende de articulação política

 “Nós fizemos uma grande mo-
bilização política para conseguir 
os recursos das emendas. Para 
Valinhos, essa verba é extrema-

mente importante. Nós conse-
guiremos ampliar e melhorar a 
estrutura da Saúde. Sem a ajuda 
dos deputados e senadores, os 
municípios não conseguem hoje 
financiar esses projetos. É uma 
parceria valiosa”, disse Previtale.

As emendas dos deputados 
e senadores podem ser usadas, 
por exemplo, para a construção 

Prefeitura de Valinhos de escola, pavimentação, progra-
mas sociais e compra de equipa-
mentos hospitalares, mas meta-
de dos valores devem, obrigato-
riamente, ser destinado a servi-
ços de Saúde.

No caso das nove emendas li-
beradas pra Valinhos, quatro se-
rão para manutenção em unida-
des de saúde, duas para estrutu-
ração de unidades de atenção es-
pecializada em saúde e três pa-
ra estruturação da rede de servi-
ços de atenção básica de saúde.

Antes de serem aprovadas, as 
emendas passam por uma avalia-
ção do Congresso. O parlamen-
tar deve apresentar um projeto 
da obra ou serviço, cronograma 
de execução e licenças, se for o 
caso. Com tudo aprovado, os re-
cursos são encaminhados para 
os municípios.

A articulação de Previtale con-
tinua. Um dos objetivos também 
é conseguir emendas para am-
pliar a pavimentação na cidade. 
Valinhos já assinou 11 convênios 
e terá R$ 6 milhões para recape-
ar as principais vias da cidade. A 
Prefeitura aguarda a liberação da 
verba pela Caixa Econômica Fe-
deral para iniciar as obras.
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COMEMORADA!

122 ANOS
DE EXISTÊNCIA É UMA 
DATA QUE VALE SER

TEMOS O

ORGULHO 
DE PRESENTEAR VALINHOS 
COM O MELHOR 
TRANSPORTE 
PÚBLICO 
DA RMC.

2º ANO
CONSECUTIVO

MELHOR TRANSPORTE 
PÚBLICO DA RMC!

28/05

FELIZ ANIVERSÁRIO 
VALINHOS!
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Ju Fuzetto

Felicidade

Valinhos comemora 122 anos 
com cultura, esporte e lazer

‘Um Dia de Cão’, faz parte da programação de aniversário 

Da Redação

Da Redação

Sinfônica de Campinas faz apresentação gratuita neste sábado no auditório da Câmara

Evento acontece neste domingo, dia 27, das 8h às 12h, no CACC

Valinhos celebra o aniversário 
de 122 anos na próxima segunda-
feira, 28, com eventos de cultura, 
esporte e lazer. A Orquestra Sinfô-
nica Municipal de Campinas abre 
as comemorações na cidade, com 
uma apresentação gratuita neste 
sábado, 26, às 19h30, no Teatro 
Multiuso da Câmara Municipal.

No domingo acontecem a 37ª 
Prova Pedestre Cidade de Valinhos 
Atleta Alberto Evangelista e o 21º 
Um Dia de Cão. A corrida terá 
percurso de 10 quilômetros, no 
Centro de Lazer do Trabalhador 
(CLT), a partir das 8h. Mais de 700 
corredores se inscreveram para 
participar da atividade esportiva.

Sinfônica
A Orquestra Sinfônica Munici-

pal de Campinas fará apresentação 
em Valinhos no sábado, 26, dentro 
da programação do aniversário de 
122 anos do município, a serem 
comemorados no próximo dia 28. 
O concerto será a partir das 19h30 

no auditório da Câmara Municipal.
Sob a regência do maestro ti-

tular Victor Hugo Toro, a apresen-
tação terá um programa musical 
eclético. A abertura trará a famosa 
ópera “As Bodas de Fígaro”, do aus-
tríaco W. A. Mozart. Em seguida, 
virá o “Concerto para Viola, TWV 
51:G9”, obra do alemão G. Ph. Te-
lemann. A peça terá como solista o 
violonista da Sinfônica José Elinar 

Albuquerque Araújo.
Na obra seguinte, “Bitterweet 

Brazil”, do compositor brasileiro
Francisco Zimmermann Ara-

nha, haverá a participação de mais 
um músico da Orquestra, Mário 
Marques. O concerto será encer-
rado com a obra do compositor 
francês Charles Gounod, “Sinfonia 
N° 1.”

37ª Corrida Atleta Alberto 

Em celebração ao aniversário de 122 anos de 
Valinhos, Prefeitura promove neste domingo, 27, 
a 21ª edição do evento ‘Um Dia de Cão’. A ação 
será realizada das 8h às 12h no CACC (Centro de 
Artes Cultura e Comércio) Adoniran Barbosa, ao 
lado da rodoviária. A entrada é gratuita. 

O evento teve sua primeira edição em 1997, 
e desde então reúne apaixonados por cães, a 
iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria 
de Cultura, conta com a parceria da Casa das 
Rações Luiz Basetto. 

De acordo com Daniel Basetto, proprietário 
da Casa das Rações, a ação tem o apoio de vários 
empresários do ramo pet. Para Basetto o número 
de participantes nesta 21ª edição deve superar o 
ano passado. “Em 2017 tivemos a participação de 
400 cães e 1.200 pessoas, esperamos que neste 
ano o número seja maior, até o momento cerca 
de 500 animais já foram inscritos”, destacou. 

A programação contará com sorteio de brin-
des, orientação nutricional para os cães, parti-
cipação da Unidade de Controle de Zoonoses, 

feira de adoção, distribuição de 
pipoca e algodão doce, entre outras 
atrações.

Haverá ainda um concurso nas 
categorias: maior cão, menor cão 
adulto, cão mais parecido com o 
dono, cão mais produzido e cão 
superação (que passaram por pro-
blemas de saúde). O julgamento 
será feito pelo público e jurados.

Para participar do evento, todo 
cão deverá estar com coleira, cor-
rente/guia, e/ou focinheira caso 
houver necessidade. O condutor 
do cão menor de 12 anos deverá 
estar acompanhado por um adulto.

Todos podem participar, po-
rém, somente concorrerão aos 
prêmios as pessoas que fizerem 
inscrição pessoalmente na Casa 
das Rações, localizada na Avenida 
dos Esportes, 410, ou pelo site: 
www.basetto.com.br clicando na 
imagem. Os primeiros 400 inscri-

Felicidade simples é saber 
entender que o mundo é 
grande demais, que pessoas 
magoam ou vão embora. 

É decifrar o que te faz rir, 
quando você está sozinho, ou 
cantando no chuveiro. 

Imagine um rio, pule den-
tro dele com roupa e tudo, di-
virta-se na piscina do pensa-
mento, olhe para tuas mãos e 
não importa se elas não estão 
amarradas noutras, pisque 
para o infinito. 

Coma algodão doce. Não 
se rejeite achando que a 
felicidade está fora de co-
gitação na sua vida. Não 
adianta ter tudo e não 
aceitar perder nada. Perca-
se onde cabe algum riso.  
Coma pipoca sozinho, leia 
jornal, revista e cartas. 

O que te faz feliz? Por fa-
vor, não responda, vá em 
frente, só não trombe na 
sombra dos outros.

Evangelista
A 37ª Prova Pedestre Cidade de 

Valinhos Atleta Alberto Evangelis-
ta e a Caminhada Integração será 
realizada no domingo, 27, às 8h, no 
Centro de Lazer Ayrton Senna da 
Silva (CLT), na Avenida Dr. Altino 
Gouveia, para incentivar a prática 
de esporte e comemorar os 122 
anos de Valinhos.

A corrida recebeu mais de 
700 inscrições e é aberta para o 
público. Os atletas devem retirar 
seus kits no sábado, 26, dia que 
antecede o evento, na Decathlon 
Campinas (Rodovia Dom Pedro 
I, s/n - Jardim das Palmeiras), das 
10h às 17h.

Serão distribuídos troféus aos 
primeiros colocados nas cate-
gorias prova principal geral de 
10km e prova participativa de 
5km. Também receberão troféus 
as maiores equipes interna e de 
visitantes, a equipe com melhor 
pontuação nos 10km e 5km, além 
dos melhores colocados nos dois 
percursos que sejam moradores 
de Valinhos.
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Lukas de A a Z
Fazendo o 
bem!

Anélio Zanuchi ao lado da Coordenadora da Entidade, Adriana Simões e de 
Lidiane, coordenadora do Projeto Janela Aberta

Salão repleto de convidados na Noite do Bem Bom que marcou 
os 25 anos da Casa da Criança

André Zanuchi e esposa, ao lado do casal de amigos.Nossos mais sinceros PARABÉNS a você que, Victor Braga, sempre 
nos enche de orgulho e admiração. Djalma e Fátima Braga!

Anélio Zanuchi é homenageado por seu filho André

Mesa com alguns diretores da Casa da Criança, Cleusa, o casal Vera e Wilson 

A vice-prefeita Lais Helena Antonio dos Santos, ao lado da nossa queridissima 
Wanda Dini, fez questão de prestigiar o evento da Casa da Criança

Foi um grande sucesso o 
Jantar Noite do Bem Bom que 
marcou os 25 anos da Casa da 
Criança e do Adolescente de 
Valinhos. Homenageado da 
noite, Anélio Zanuchi, fundador 
e presidente da Instituição agra-
decu aos presentes e falou sobre 
o novo projeto a construção da 
Casa Abrigo “Vicente de Camar-
go”, que irá abrigar os jovens que 
deixam a Casa da Criança aos 18 
anos de idade.

Almoço Beneficente
No proximo dia 3 de junho acon-

tece nas dependências do Bar e 
restaurante Sans Soucci, um almoço 
beneficente em prol do entidade 
Vila Solidária, dirigida pelo padre 
Dalmirio e que acolhe e cuida de 
moradores em situação de rua. Uma 
excelente oportunidade para os 
valinhenses demonstrarem apoio a 
este sério e legitimo projeto.

Porco Turbinado
Já a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de Valinhos - 
APAEV - promove no proximo dia 10 
de junho o seu já tradicional POrco 
Turbinado. Os convites já estão a 
venda.



SÁBADO,  26 DE MAIO DE 2018

folhadevalinhos.com.br 
publicidade@folhadevalinhos.com.br

p.20
  classificados

N E G Ó C I O S  |  O P O R T U N I D A D E S  |  AV I S O S

Para anunciar:  tel.: (19) 3871-2424 ou (19) 3869-3305  |  classificados@folhadevalinhos.com.br

CASAS
Vendem-se

Comercial
Vende-se

APARTAMENTOS
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.COND.  VALE DAS FIGUEIRAS   R$    900,00  INCLUSO COND. E IPTU 

02-DORMS.ED BROMELIA                     R$    900,00  MAIS COND. 

02-DORMS.CONDOMINIO VALE DO SOL   R$    1.500,00  INCLUSO IPTU E COND.

03-DORMS.MORADA DOS PINHEIROS      R$    1.400,00  INC. COND. E  IPTU 

SALAO TERREO COM 30 MTS 2- JD. PINHEIROS   R$ 900,00 + IPTU   
SALA SUPERIOR COM 30 MTS-JD.PINHEIROS       R$ 900,00   + IPTU    
SALA ED. PALERMO          R$    2.100,00+ IPTU  E COND.
BARRACÃO  JD. PINHEIROS C/300MTS2         R$    3.000,00 +IPTU  
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  
03-DORMS.B.JD.AMERICA II  
03-DORMS.JD. BELA VISTA   
03-DORMS. VL.STO ANTONIO   
03-DORMS.B. TERRA NOVA   
04-DORMS.B. COLINA DOS PINHEIROS 

CHACARA 
LINDA CHÁCARA PARQUE VALINHOS 
APTO
02-DORMS MORADA DOS PINHEIROS   
02-DORMS. ED SEY  
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$    600,00  MAIS IPTU  
03-COMODOS JD.PINHEIROS - FDS  R$    650,00  MAIS IPTU  
02-DORMS.B.CASTELO   R$    1.200,00  
03-DORMS.PQ. DAS COLINAS - FRENTE   R$    1.200,00  MAIS IPTU  
03-DORMS.VL.COQUEIRO    R$    2.000,00  MAIS IPTU  
03-DORMS.B. JD. IMPERIAL    R$    1.600,00  MAIS IPTU  
03-DORMS.COND.QUINTA DO PORTO  R$    3.500,00  

VENDA

LOCAÇÃO COMERCIAL

BARCHESE & BARBOSA ADM. DE IMÓVEIS LTDA.

PIAZZA DI SAN 
MARCO
Apto 3 dorm. / 1 Suíte 
/ terraço gourmet/ 2 
vagas de garagem / 
lazer completo
Contato: 9 9940-
5436. 

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

Ótimo apartamento 
com 02 dormitórios – 
Valor 210 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

VILA SANTANA
2 dorm. + um, duas 
garagens, armários 

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 

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 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

PARANÁ –CAMBIRA 
(NORTE DO PARÁ)
Casa 200m, 99 m de 
construção com 3 dor-
mitórios sendo uma 
suíte , com uma edícu-
la no fundo de 33m de 
construção R$260. 
000,00 – Aceito Troca  
por casa em Valinhos 
ou vinhedo F: (19) 
98192-1739/98298-
8961 Tratar com Flavio 
de  Paula.

JARDIM PALMARES
Casa R$270 mil. F: 
99370-4070 

 Vende – se casa com 
7 cômodos, 1 suite 
com banheira, valor 
R$ 190.000,00, acei-
ta carro de 2010 pra 
frente como entrada  
F: 99676-8468 /  3849-
1663  Monica ou Dr gil.

RESIDENCIAL VALE 
DAS FIGUEIRAS
R$ 240 mil aceito fi-
nanciamento F:  (19) 
99117-3981 

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

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

CRECI 11555-F

ARMANDO PEDRO 
CORRETOR DE IMÓVEIS

T 3871.6060 / 99772.1626

PQ PORTUGAL 270M2 (PLANO) 258m2 (Rua Mirandela) Ac. Financ
    R$ 150.000,00
TERRENO JD MARIA ROSA  AT 300M2    R$ 200.000,00
Colinas dos Pinheiros 525M² c/declive(55.000,00 entrada) 
                                                                       60 x 3.500,00 (corrigido)  R$ 215.000,00
JD ALTO DA BOA VISTA 300M2  R$ 220.000,00
JD CELANI  369M2 RUA PARANA   R$ 280.000,00

Casa Jd Vida Nova (Campinas) c/ sala comer. ótimo para renda/ R$ 212.000,00 
Casa Pq. Portugal (2dr/sl/coz/wc) R$  260.000,00
Casa Jd. Novo Mundo: (3dr/sl/coz/wc) R$  280.000,00
Casa Pq.das Colinas: (2dr/1 suit/sl/coz/wc/varanda/esquina) R$ 320.000,00
Casa Vila Santana (3Dr/Sl/Coz/Wc)  R$ 370.000,00
Casa Jd. Vitória Régia (2dr grande/avarandada a/c 212m2 R$  630.000,00
Casa Cond Villa D  ́Este (Estilo Suíço) Ac 500m2/At 1.400m2/Aceita apto 50%    
valor R$ 1.920.000,00

CASA AGUA NOVA (1dr/coz/1wc) R$ 600,00
CASA COLINA DOS PINHEIROS (1dr/sl/coz/1wc/) R$700,00
CASA PARQUE PORTUGAL: (2dr/sl/coz/1wc) R$ 750,00
CASA PQ PORTUGAL: (2dr/sl/coz/1wc) independente R$ 890,00
CASA JD SÃO LUIZ: (2 dr/sl/coz/1 wc)  R$ 1.000,00
CASA NOVA ESPIRITO SANTO: (2 dr/sl/coz/1 wc) independente R$ 1.000,00
APTO MORADA DOS PINHEIROS (2 dr/sl/coz/1 wc/ 1Vaga p/carro)R$ 900,00 
c/ cond
APTO SÃO CONRADO: (2 dr/sl/coz/1 wc/ 1Vaga p/carro)         R$ 950,00 c/ cond
APTO ALTA VISTA: (2 dr/sl/coz/1 wc/ 1Vaga p/carro)              R$ 1.100,00 c/ cond

VENDO TERRENOS

VENDO: CASAS, CHAC., APTOS

LOCAÇÃO

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

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

APTO VAN GOGH 
1 dormt c/AE 1 vaga 
R$ 1.400,00 incluso 
taxas (19) 3869-3155  

APTO PEDRA VERDE
2 dormts, 1 vaga R$ 
1.000,00 c/taxas  
(19) 3869-3155 

com produtos 
agropecuários em 
Valinhos e excelente 
localização F: (19) 
3871-8757  

LOJA 
Vende-se loja 

A N U N C I E 

AQUI

(19)3871-2424  



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

CASA RIGESA 
2 dormts, 2 vagas R$ 
1.500,00   (19) 3869-
3155

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

CASA RIGESA 
2 dormts, 2 vagas R$ 
1.500,00   (19) 3869-
3155   

POÇOS DE CALDAS – 
CENTRO
Apartamento c/ 2 
dormitórios, mobiliado 
e com utensílios. Diária 
100,00. Alcântara F: 
99309-9775

JD. NOVA PALMARES
Casa de fundo com 2 
cômodos, sala cozinha, 
banheiro, quarto, área 
de serviço, quinta e 
entrada independente. 
Para casal sem filhos. 
R$600,00. Com contrato 
e fiador
F: 3871-3788 / 99102-

Negócios & 
Oportunidades
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MASSAGEADOR
Masc. Trubo 3  em 1. F: 
98117-3625

ARARA  COM GAN-
CHOS
e aparador de vi-
dro. R$20,00. F: (19) 
99236-7978

GELADEIRA branca 
conservada R$ 100,00  
F: 98307-0924

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

COMPRESSOR DE   AR   
marca Schulz    , no-
co com manual, ca-
pacidade para 50 li-
tros. R$900,00 . F: (19) 
99704-7446

BOTIJÃO DE GÁS 

VAZIO 13kg novo 
R$150,00. F: 99704-
7446 HOME THEATER  
- Ht 5.000 = 5,1 ca-
nais, novo na caixa R$  
250,00 F: (19) 99764-
7446

DOAÇÃO DE TACOS. 
F: 3869-5402

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

FILHOTES DE LABRA-
DOR cor caramelo e 
preta, vermífugados e 
vacinados machos e fê-
meas. F: 3829-0668 / 
99123-2478

MUDAS DE PALMEIRA
Imperial, Real, Palmi-
tos, Pau Brasil. Ataca-
do e varejo. F: 3829-
0668 / 99123-2478 – 
Pe. Issao
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 caixas 
grandes + 2 de retor-
no + mesa. 4mil. Elza  
F: 3871-8960 / 99539-
0228

FORNO ELÉTRICO 
36 Litros pouco uso. 
Obs. precisa trocar vi-
dro tampa. R$80,00 F: 
99415-1685 José   
                                                    
CEMITÉRIO PARQUE 
DAS ACÁCIAS
Lote setor Valinhos. 
R$23.000,00 próxi-

mo à capela. F: 99631-
3555. Fausto

CAIXA D’AGUA Aman-
co dupla camada 500L 
nova. F: 99127-7092

2 VITRAUX Ferro bas-
culante 1 x 1,2 m c/ vi-
dros colocados. Usado. 
F: 99127-7092

LOJA 
Vende-se loja com produ-
tos agropecuários em Va-
linhos e excelente localiza-
ção F: (19) 3871-8757  

FRETES E MUDANÇAS 
VALINHOS E REGIÃO 
GRANDE SÃO PAULO E 
LITORAL
F: (19)99671-4671/ 
(19)  99797-7019  

ARQUITETO
Projetos: Lojas, re-
sidenciais , indus-
trias e loteamentos 
F: (19)3871-1806 / 
(19)99765-3696

DIARISTA  NEUZA 
CORREA
Tem dias disponíveis 
contato F: (19) 98182-
5089

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

TV 24’ R$380,00. Ge-
ladeira branda de 
480,0 L conservada 
R$ 600,00.  F: 3871-
8328 / 99365-2280

Ofereço-me para tra-
balhar como faxineira. 
Sônia F: 99375-6647

AULAS PARTICULAR 
DE ESPANHOL
Professor de espanhol 
e italiano, formação 
unesp F: (19)99966-
261

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

AULAS PARTICULA-
RES
1° ao 9° ano do ensi-
no fundamental F: (19)  
3849-7543 Professora 

Melissa

DEPILAÇÃO MAS-
CULINA  e Depilação 
masculina e massagen 
terapêutica, corpo to-
do 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

ELETRICISTA 
PREDIAL (casas, aptos, 
com.). Instalação e 
dimensionamento de 
circuitos elétricos. 
Contato: 
(19)992212782 
Whatsapp. 

STUDIO DE BELEZA 
CAROL SILVA
Alongamento de 
unha, manicure/pe-
dicure, maquia-

APARTAMENTOS
Alugam-se

CENTRO Apartamento 
próximo ao Caetano,  2 
dorm., sl. , coz.,  banho  
e quintal  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

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

CASAS
Alugam-se

SERVIÇOS
Especializados

gem, design de so-
brancelha, escovas e 
muito mais. AGEN-
DE SEU HORÁRIO 
9991829357whatzap

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

AR CONDICIONADO
Instalação, manuten-
ção e higienização F: 
99552-3070 / 98272-
7671 Carlos.

Tem 65 anos  e nun-
ca contribuiu para a 
previdência social ? 
procure – nos  3869-
6792

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

Edificio FERRARA
39,56M2 -  1 VAGA DE GARAGEM 

R$ 140.000,00

Edificio FERRARA
61,76M2 -  1 VAGA DE GARAGEM

R$ 210.000,00

Edificio PÁDOVA - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
75,14M2 -  1 VAGA DE GARAGEM 

R$ 290.000,00

7378

BAIRRO VILA SANO 
ANTONIO
Aluga-se casqa  com 
três cômodos de fundo 
para casal sem filhos 
R$ 850,00 F: (19) 3869-
4499

RESIDENCIAL VALE 
DAS FIGUEIRAS
R$ 240 mil aceito 
financiamento F:  (19) 
99117-3981 

CASA RIGESA 
2 dormts, 2 vagas R$ 
1.500,00   (19) 3869-
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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
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 / 

CHÁCARAS
Vende-se

CARROS
Vende-se

DOAÇÃO NEGÓGIOS &
OPORTUNIDADES

Apartamento
Vende-se

COMERCIAL
Vende-se

CHÁCARAS
Alugam-se

TEMPORADA
Alugam-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 

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/ 2 piscinas e local 
p/ dormir F: 99651-
1101 c/ Fernanda

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

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

POÇOS DE CALDAS – 
CENTRO
Apartamento c/ 
2 dormitórios, 
mobiliado e com 
utensílios. Diária 
100,00. Alcântara F: 
99309-9775

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

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

FIAT UNO MILLE 
SMART ANO 
2000/2001  
Cor azul, 4 portas, 
R$9.000,00 F: (19) 
4117-1415 / (19) 
3871-6956 Falar com 
Roberto  

MONTANA SL 2015 / 
2016  PARTICULAR F: 
(19) 3854-6480/ (19) 
99775-0755

DOA- SE 
Fila(Macho) oito 
meses de idade, 
motivo-mudança F: 
(19)99115-8706 ou 
(19)98823-5423  

TERRENOS
Vendem-se

AP0295 2 Jd do Lago   750,00

AP0421 2 Alto da Boa Vista 850,00

AP0245 2 Bosque do Frutal 900,00

AP0301 2 Jd Pacaembu 900,00

AP0695 2 Vila Bissoto 1.600,00

AP0700 2 Jd. Cecília 1.450,00

AP0682 2 Jd. Santo Antônio 1.300,00

BA0080  Jd. Pinheiros 3.500,00
BA0043   Jd. Pinheiros 3.500,00
BA0078  Vila Faustina I 4.000,00
BA0081  Jardim Pinheiros 3.500,00

GA0005  Vila  Sonia 45.000,00

GA0037  Jad. Santo Antônio 4.500,00

 
CA1093  1 Jd. São Marcos 1.000,00
CA1189 3 Res Santa Maria 4.500,00
CA0760 3 Res.Blumen Hof 1.800,00
CA1208   Villa Bissoto 1.500,00
CA1194 4 Jd. Paiquerê 10.000,00
CA1192 3 Pq. Nova Suiça 2.500,00
CA1191 3 Con. Vila Imperial 2.000,00
CA1190 3 Chácaras Silvania 3.630,00
CA1189 3 Res Santa Maria 4.500,00
CA1209 2 Centro 2.800,00
CA1157 3 Vila Martina  1.900,00

AP0427 2 Piracicamirim 179.000,00

AP0625 2 Boqueirão 290.000,00

AP0697 2 Chácara das Nações 245.000,00

AP0525 2 Ortizes 200.000,00

AP0696 3 Ortizes 250.000,00

CA0708 3 Jardim Eliza 2.500,00

CA1091 3 Vinhedo 2.800,00

CA1174 3 Parque Nova Suiça 2.500,00

CA1173  Jardim Europa  5.000,00

CA1050 3 Vila Coqueiro 3.500,00

CA0792 4 Castelo Branco 4.500,00

CA1154  Villa Papelão 3.000,00

CA1199 3 Joapiranga 8.500,00

CA0880 3 Con. São Domingos 3.500,00

   

SA0156  Vila Nova Valinhos 1.200,00

SA0121  Centro 1.200,00

SA0061  Vila Olivio 1.500,00

SL0049  Vila Clayton 4.000,00

SL0033  Jardim Itapuã 5.500,00

SL0081  Barra Funda 6.500,00

SL0025  Jd. Santo Antônio 2.000,00

Ref.         Dorm.    Bairro    Aluguel Ref.                      Bairro    Aluguel

Ref.         Dorm.    Bairro                       Aluguel

APARTAMENTOS LOCAÇÃO 

COMERCIAL LOCAÇÃO   

APARTAMENTOS VENDA

COMERCIAL LOCAÇÃO   
  Ref.         Dorm.    Bairro                       Valor

CASAS LOCAÇÃO
Ref.         Dorm.    Bairro                       Valor

Ref.         Dorm.    Bairro                       Aluguel
CASAS LOCAÇÃO    

(19) 3869-4949
(19) 3869-2266

COMERCIAL
Vendem-se

LOJA DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO
F:(19) 98376-6500 

JD Maria Rosa 
Vende-se Galpão. F: 
(19) 99772-5717 

Vendo apto 
Condomínio Brisa 
Club House Valinhos 
Valor R$ 275.000,00
Fone contato: 19 
99326 7043. 

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

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

COND. VILA DO SOL
TERRENO, ENTRADA 
E SALDO PARCELADO
F:  97412-4920 - 

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  

Cocais aluga 
200m2
Barracão, escrit. 
2 Banheiros, R$ 
2.800,00
F: 7412-4920 - 
Whatsap

VENDE-SE FILHOTES 
DE 
Spitz alemão 
(Pomerânia) Machos 
e fêmes com pedgree 
(19)  982175073/ 
(19)  98200-8141 
Falar com Daniel ou 
Solange - Whatsapp

Edital de Convocação 

Para a Assembleia de Fundação da 
Associação Dos Beneficiários em Pla-
nos e Serviços de Saúde Particulares 
de Campinas e Região (ABPLASS), con-
vido as pessoas interessadas para a 
Assembleia de fundação da Associação 
Dos Beneficiários em Planos e Serviços 
de Saúde Particulares de Campinas e 
Região, a comparecerem no dia 29 de 
junho, as 19 horas á Av. Independência 
1397, Jardim Santo Antônio, para par-
ticiparem da mesma na qualidade de 
Sócio Fundador, ocasião em que será 
discutido e votado o projeto de Estatu-
to Social e eleitos os membros do Con-
selho de Administração, do Conselho 
Fiscal e da Diretoria, 

Valinhos, 25 de maio de 2018, pela 
comissão organizadora Errol Wilson 
dos Santos.



SÁBADO,  26 DE MAIO DE 2018
classificados p.23

NECROLOGIA BRACALENTE
Geraldo Olyntho Seabra Arruda, 87 anos, 
16/05/2018, R: Vital Brasil, 40, Vila Embare, 
viuvo. Esposa Marina Malimpense Seabra Ar-
ruda, deixa os filhos Maria Marcia; Theophilo; 
Marcos; Maria Carolina; Daniel Geraldo; Ma-
ria Camila. Seu Funeral deu-se no cemitério 
São João Batista De Valinhos.
Gonçalo Domingos De Araujo, 20/05/2018, 
60 anos, R: Eduardo Odrigues, 42, Vida Nova 
III-Vinhedo. Solteiro, deixa seu filho Atila. Seu 
Funeral deu-se no cemitério São João Batista 
De Valinhos.
Heitor Brunini Sena, 21/05/2018,  R: Brasilia 
, 153  Vila Santana, deixa os filhos Ewerton 
Sena  e  Andressa De França Brunini.
Seu Funeral deu-se no cemitério São João Ba-
tista De Valinhos.
Theodoro Andrade Rosa, com 3 meses, 
21/05/2018, R: Itatiba Qd. G , 296 São Ben-
to, filho de Ederson Aparecido Rosa  E  Ales-
sandra Cristina De Andrade Rosa. Seu Funeral 
deu-se no cemitério São João Batista De Va-
linhos.
Waldomiro Gomes De Asevedo, 22/05/2018 
com 83 anos, R: Genoveva Gabeta Bracalente 
, 80, Jd. America II. Casado, esposa Nair 
Agostinho Asevedo, deixa os filhos Sebastião; 
Dejair; Desolina; Pedro. Seu Funeral deu-se no 
cemitério São João Batista De Valinhos.

Jose Carlos Blum, 22/05/2018, com 59 anos, 
R: Genoveva Gabeta Bracalente , 211, Jd. 
America II, Casado com Ivanilda Dias Blum, 
deixa os filhos Carlos e Conrrado. Seu Funer-
al deu-se no cemitério São João Batista De 
Valinhos.
Domingos Canavassi, 22/05/2018 com 79 
anos, R: Dr. Antonio De Castro Prado, 320 
Vila Clyton. Casado com Josefina Nair Daloco 
Canavassi , deixa os filhos Fernando; Luiz An-
dre; Luciana; Marcelo.  Seu Funeral deu-se no 
cemitério São João Batista De Valinhos.

A Bracalente presta suas condolências às 
famílias.

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
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) 

CHÁCARAS
Vende-se

CHÁCARAS
Alugam-se

TEMPORADA
Alugam-se

Cond. Vila do Sol
Terreno, 308m², R$ 
180.000,00
F: 97412-4920-Whatsap

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

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

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/ 2 piscinas e local p/ 
dormir F: 99651-1101 
c/ Fernanda

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

POÇOS DE CALDAS – 
CENTRO
Apartamento c/ 2 
dormitórios, mobiliado 
e com utensílios. Diária 
100,00. Alcântara F: 
99309-9775

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

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 

TERRENOS
Vendem-se

NECROLOGIA SERRA 
Os diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem suas con-
dolências à família enlutada
Maria Amélia Ferreira Melim. Faleceu em Campinas/SP aos 90 
anos. Viúva de Pedro Melim Filho. Deixa as filhas: Maramir e 
Elenir. Seu sepultamento deu-se dia 15/05/2018 às 10h00min 
no Cemitério Parque das Acácias em Valinhos/SP.  
Ângela Maria Vechi Camargo. Faleceu em Campinas/SP aos 
61 anos. Viúva de José Roberto Camargo. Deixa os filhos: 
Alexandre, Paulo, Luís, Fabio e Sebastião (em memória). Seu 
sepultamento deu-se dia 15/05/2018 às 09h00min no Cemitério 
da Saudade em Campinas/SP.
Irmã Eunice Baptista de Paula.Faleceu em Campinas/SP aos 88 
anos. Solteira. Filha de Sebastião Baptista de Paula e Maria Leme 
Baptista. Seu sepultamento deu-se dia 16/05/2018 às 13h30min 
no Cemitério da Saudade em Campinas/SP.
Antonio Calabrez.Faleceu em São Carlos/SP aos 93 anos. Viúvo 
de Maria Oliveira Calabrez. Deixa os seguintes filhos: Antonio 
Carlos, Ademir, Elisabeth e Antonio Marcos. Seu sepultamento 
deu-se dia 16/05/2018 às 17h30min no Cemitério Municipal de 
Ibaté/SP.
Terezinha de Jesus Sanvito Sartori. Faleceu em Sorocaba/
SP aos 83 anos. Viúva de Luiz Sartori. Deixa os filhos: Paulo e 
Luiz. Seu sepultamento deu-se dia 17/05/2018 às 10h00min no 
Cemitério da Saudade em Campinas/SP. 
Eliza Gallego. Faleceu em Itapira/SP aos 85 anos. Filha de Jose 
Gallego e Elvira Rosa Gallego. Deixa os seguintes filhos: Jose 
Carlos, Jorge Luiz e Ana Maria. Sua cremação será no crematório 
Municipal em Campinas/SP.
Maria dos Anjos Silva. Faleceu em Campinas/SP aos 48 anos. 
Solteira. Filha de Jose Antônio e Maria Aparecida dos Santos 
Silva. Seu sepultamento deu-se dia 17/05/2018 às 16h30min no 
Cemitério Parque das Acácias em Valinhos/SP.
Carmen Rodrigues. Faleceu em Campinas/SP aos 67 anos. 
Solteira. Filha de Raimundo Rodrigues Neto e Maria Tavares 
Rodrigues. Seu sepultamento deu-se dia 18/05/2018 às 
16h30min no Cemitério Parque das Acácias em Valinhos/SP.
Jose Concetta. Faleceu em Campinas/SP aos 82 anos. Casado 
com Inês Ferreira Batista Concetta. Deixa os seguintes filhos: 
Marlinês, Adilson e Jose Luiz. Seu sepultamento deu-se 
dia 19/05/2018 às 16h30min no Cemitério da Saudade em 
Campinas/SP. 
Irineu Cesar da Silva. Faleceu em Vinhedo/SP aos 58 anos. 

Solteiro filho de Manoel Alves da silva e Leonor Vila Verde da 
Silva. Seu sepultamento deu-se dia 19/05/2018 às 08h30min 
no Cemitério Municipal de Vinhedo/SP.
Anezio de Oliveira Cunha. Faleceu em Campinas/SP aos 
85 anos. Viúvo de Minervina Gonçalves Cunha. Deixa os 
seguintes filhos: Maria Aparecida, Fátima, Marlene, Marli 
Aparecida, Antônia Cristina, Carlos Eduardo, Paulo e Arivaldo. 
Seu sepultamento deu-se dia 20/05/2018 às 15h00min no 
Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição em Campinas/
SP.
Expedito Vicente de Souza. Faleceu em Campinas/SP aos 
83 anos. Casado com Maria José dos Santos Souza. Deixa 
os seguintes filhos: Maria Neide, Maria de Lourdes, Isabel 
e Valdomiro. Seu sepultamento deu-se dia 20/05/2018 às 
16h30min no Cemitério Parque das Flores em Campinas/SP.
Oswaldo Roza Junior. Faleceu em Campinas/SP aos 49 
anos. Solteiro. Filho de Oswaldo Roza e Maria Aparecida 
dos Santos Roza. Deixa os seguintes filhos: Lucas e Yasmim. 
Seu sepultamento deu-se dia 20/05/2018 às 16h30min no 
Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição em Campinas/
SP. 
Maria Aparecida Fernandes da Silva. Faleceu em Campinas/
SP aos 71 anos. Filha de Achiles Fernandes da Silva e Antônia 
Zambon da Silva. Seu sepultamento deu-se dia 20/05/2018 às 
16h00min no Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição 
em Campinas/SP.
Os diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem 
suas condolências à família enlutada.
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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:
ANTONIO FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS e ANTONIA DO DESTERRO CAETANO DE SOUSA. Ele, de nacionalidade 
brasileira, AJUDANTE DE PEDREIRO, solteiro, nascido em URILÃNDIA, PA, no dia 02 de agosto de 1985, residente e 
domiciliado em VALINHOS, SP, filho de ANTONIA MOREIRA DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, 
nascida em ALTOS, PI, no dia 13 de dezembro de 1988, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de ANTONIO VIEIRA 
DE SOUSA e de ISABEL CAETANO DA ROCHA SOUSA. 

LUCAS GONÇALVES DE LIMA e MARIA AUGUSTA NASCIMENTO BORDIGNON. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico em 
eletrônica, solteiro, nascido em ARARAQUARA, SP, no dia 21 de março de 1988, residente e domiciliado em ARARAQUARA, 
SP, filho de VALTER GONÇALVES DE LIMA e de MARIA JOSÉ CALDEIRA DE LIMA. Ela, de nacionalidade brasileira, química, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 06 de março de 1985, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de 
ARMANDO LUCIO BORDIGNON e de NICÉA NASCIMENTO BORDIGNON. 

WESLEY GIL HERNANDES e CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico químico, solteiro, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 21 de novembro de 1994, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de LUIZ 
ANTONIO HERNANDES e de MARIA CREUSA MONTEIRO HERNANDES. Ela, de nacionalidade brasileira, pedagoga, solteira, 
nascida em MAGÉ, RJ, no dia 20 de dezembro de 1991, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de RAMATIS DO 
NASCIMENTO e de ELI FERREIRA DE OLIVEIRA. 

DARCYR CORAZZARI NETO e MICHELLE CRISTINE BERMUDES. Ele, de nacionalidade brasileira, supervisor comercial, solteiro, 
nascido em VINHEDO, SP, no dia 09 de junho de 1987, residente e domiciliado em VINHEDO, SP, filho de WAGNER JOSE 
CORAZZARI e de CATARINA DE FATIMA TEIXEIRA CORAZZARI. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de departamento 
pessoal, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 07 de junho de 1991, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de 
RICARDO JONATHAS BERMUDES e de MARILZA APARECIDA SIMPLICIO BERMUDES. 

MICHEL CAETANO SILVÉRIO e HELEN CRISTINA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, ajudante de produção, solteiro, 
nascido em ARANDU, SP, no dia 15 de julho de 1989, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de VALTER CAETANO 
SILVÉRIO e de MARIA DE LOURDES GONÇALVES SILVERIO. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, solteira, 
nascida em VALINHOS, SP, no dia 03 de janeiro de 1990, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de VALDIR DA SILVA 
e de MARLENE DE ANDRADE LEMOS DA SILVA. 

HENRIQUE ANDRADE DE MORAIS e DEISE BARBOSA GOMES. Ele, de nacionalidade brasileira, industriário, solteiro, nascido 
em VALINHOS, SP, no dia 11 de abril de 1996, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de DONIZETI MARTINS DE 
MORAES e de LOURDES MARIA DE ANDREDA MORAIS. Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida em SÃO 
PAULO, SP, no dia 09 de janeiro de 2001, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de ISMAEL COSTA GOMES e de 
LUCIANA BARBOSA DO SANTOS. 

JOEL JESUS SANTOS e MARIA DAS GRAÇAS FAUSTINO DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, mestre de obras, solteiro, 
nascido em JITAÚNA, BA, no dia 04 de janeiro de 1955, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de MARIA JOSÉ DE 
JESUS. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida em TANGARÁ, RN, no dia 04 de janeiro de 1958, residente 
e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de SEVERINO FAUSTINO DA SILVA e de ANTÔNIA MARIA DA SILVA. 

JEFERSON SOARES e ALICE LOPES DA COSTA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, desquitado, nascido em SÃO 
PAULO, SP, no dia 29 de maio de 1978, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de ANTONIO BARBOZA SOARES e de 
SUELI FERREIRA SOARES. Ela, de nacionalidade brasileira, babá, divorciada, nascida em VALINHOS, SP, no dia 04 de janeiro 
de 1984, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de JOSÉ LOPES DA COSTA e de ESMERALDA LEITE DA COSTA. 

DIOGO AMADOR DO COUTO e JÉSSICA PRISCILA DA CRUZ. Ele, de nacionalidade brasileira, ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO, 
solteiro, nascido em VALINHOS, SP, no dia 17 de fevereiro de 1989, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de RITA 
DE FÁTIMA COUTO. Ela, de nacionalidade brasileira, AUXILIAR DE VETERINÁRIO, solteira, nascida em VALINHOS, SP, no dia 
14 de março de 1993, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de EDUARDO PEREIRA DA CRUZ e de ELISANGELA 
FERREIRA DA CRUZ. 

THIAGO THOMAZ e CARINA MOSCA. Ele, de nacionalidade brasileira, representante comercial, divorciado, nascido em 
GUARULHOS, SP, no dia 11 de dezembro de 1984, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de HELIO THOMAZ e de 
MARCIA GONÇALVES DUTRA DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em VALINHOS, SP, 
no dia 27 de fevereiro de 1985, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de ALICE DE LOURDES MOSCA. 

GABRIEL TURINI DE CAMARGO e NICOLE RAMALHO CARNEIRO DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, 
divorciado, nascido em VALINHOS, SP, no dia 28 de setembro de 1983, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de 
EDUARDO LEITÃO DE CAMARGO e de LUCIANA TURINI DE CAMARGO. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida em GUARULHOS, SP, no dia 13 de maio de 1985, residente e domiciliada em CAMPINAS, SP, filha de ROBERTO 
CARNEIRO DOS SANTOS e de LEILA MONARI RAMALHO CARNEIRO DOS SANTOS. 

GUILHERME ALBERICI DE SANTI e MAÍRA BERARDI. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro de software, solteiro, 
nascido em SÃO CARLOS, SP, no dia 09 de julho de 1982, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de MARCOS DE 
SANTI e de IVONETE APARECIDA ALBERICI DE SANTI. Ela, de nacionalidade brasileira, professora estadual, solteira, nascida 
em VALINHOS, SP, no dia 18 de novembro de 1980, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de NELCIO BERARDI e 
de NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI. 

ALAN MORAES DOS SANTOS e CLÁUDIA DA SILVA CONCEIÇÃO. Ele, de nacionalidade brasileira, segurança, solteiro, nascido 
em VALINHOS, SP, no dia 04 de agosto de 1990, residente e domiciliado em VALINHOS, SP, filho de JOÃO DOS SANTOS e de 
MARIA JOSE DE FATIMA MORAES. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica em enfermagem, solteira, nascida em LICÍNIO 
DE ALMEIDA, BA, no dia 26 de abril de 1984, residente e domiciliada em VALINHOS, SP, filha de CUSTÓDIO DA CONCEIÇÃO 
e de ALAIDE PEREIRA SILVA. 

Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 
VALINHOS, 23 de maio de 2018.

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

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

Comercial

SALA COMERCIAL 
SÃO CRISTÓVÃO  
60m² R$ 1.000,00    
(19) 3869-3155  

GALPÃO ROD. 
FLÁVIO DE 
CARVALHO
120m² 2 banheiros 

(pref. s/ crianças e 
animais) F: 99705-2219

R$ 2.100,00   (19) 
3869-3155  

ALUGA-SE 
Salão comercial 
90m² próximo ao 
extra valinho F: (19) 
99797-3220/ (19) 
3871-6338  

ALUGA-SE 
Salão comercial 
90m² próximo ao 
extra valinho F: (19) 
99797-3220/ (19) 
3871-6338  
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Desde a última quinta-feira, 
24, mais de 95% dos postos em 
Valinhos estão sem combustível, 
a situação é consequência da pa-
ralisação realizada por caminho-
neiros em todo o país, a mobiliza-
ção é contra o aumento do preço 
do combustível, que faz parte da 
política de preços da Petrobras 
em vigor desde julho de 2017.

A movimentação nos postos, 
começou na quarta-feira, 23, os 
motoristas que tentaram abaste-
cer os carros enfrentaram longas 
filas, na noite do dia 23 alguns es-
tabelecimentos chegaram a apa-
gar as luzes e colocar cones para 
impedir a entrada de veículos. 

Ontem, 25, a paralização en-
trou em seu 5º dia, e provocou 
reflexos em diferentes setores no 
município, segundo a Recap, sin-
dicato que representa 33 postos 
em Valinhos, a falta de combus-
tível atingiu 95% dos estabeleci-
mentos em Valinhos. 

Alguns supermercados da re-
gião tiveram os abastecimentos 
afetados e tomaram algumas 
medidas para amenizar a falta de 
alimentos. Em Valinhos, a situa-
ção não é diferente, neste final de 
semana os consumidores podem 
não encontrar produtos na área 

Greve de caminhoneiros traz reflexos 
e postos ficam sem combustível
Manifestação da categoria contra a alta no preço do diesel chegou ao quinto dia na sexta-feira

de hortifrúti e também algumas 
marcas tradicionais de leite. 
Caso a situação não se normalize 
a partir de quarta-feira, a dificul-
dades pode aumentar em relação 
a outros produtos. 

 Houve mudanças no trans-
porte público, na quinta e sexta-
feira a programação das linhas 
de ônibus precisou ser reduzida, 
sendo assim circularam 11 linhas 
(20% do total da frota) entre 8h e 
16h e após as 19h até o fim da noi-
te. Os demais horários tiveram 
frota normal. De acordo com a 
Prefeitura de Valinhos, neste sá-

bado, a frota de ônibus irá operar 
sem restrições o dia todo. No do-
mingo, o atendimento não sofre 
alterações até as 8h.  A Secretaria 
de Mobilidade Urbana informou 
que há reserva de combustível 
para manter essa operação até a 
próxima quarta-feira, 30.

A Secretaria de Educação de 
Valinhos estabeleceu como fa-
cultativas as aulas nas escolas da 
rede municipal na próxima se-
gunda, terça e quarta-feira (28,29 
e 30). As escolas estarão abertas 
para receber alunos, mas não ha-
verá aulas. 

Da redação 
Vanessa Plácido

Denúncia 
Procon notifica 
posto por preço 
abusivo 

DA REDAÇÃO ■  O Procon de Vali-
nhos notificou extrajudicialmen-
te na sexta-feira, 25, o Posto Vi-
tória, na Rodovia dos Andradas, 
com base no artigo 39º do Código 
de Defesa do Consumidor, refe-
rente a práticas abusivas. A ação 
foi acompanhada de uma viatura 
da GCM (Guarda Civil Municipal).

 No local, técnicos do Pro-
con constataram que na bomba 
de combustível o litro do álcool 
era cobrado a R$ 3,39. O posto já 
não tinha mais gasolina para ven-
der. Consumidores denunciaram 
ao Procon que antes da greve dos 
caminhoneiros o álcool era ven-
dido a R$ 2,49, subiu a R$ 2,99 e, 
depois, para R$ 3,39.

 A notificação foi assinada por 
dois funcionários. Os respon-
sáveis optaram por não corrigir 
o valor na bomba e ameaçaram 
fechar o estabelecimento. Ante 
protestos de motoristas que pre-
cisavam abastecer seus veículos, 
o Procon autorizou a venda, mas 
orientou os consumidores a for-
malizarem a denúncia ao órgão, 
com cópias do recibo e imagens 
do preço abusivo cobrado. 

 O Procon reforçou que a no-
ta fiscal deve ser solicitada para 
que a reclamação possa ser fei-
ta. Após a denúncia, é aberto um 
processo administrativo para re-
embolso do valor. 

Protestos
Na manhã de sexta-feira, 25, 

caminhoneiros e motociclistas de 
Valinhos realizaram uma carreata, 
com buzinaço em forma de pro-
testo contra o aumento nos valo-
res de combustíveis. O ato aconte-
ceu nas principais ruas da cidade 
e chamou a atenção dos muníci-
pes que passavam pelo local.  

Na tarde de sexta-feira, cami-
nhões, ônibus e vans também 
bloquearam a Avenida dos Agri-
cultores, nos dois sentidos, nin-
guém conseguiu passar pelo local. 
até o fim do protesto.

Fila de carros esperando para abastecer, durante a amanhã da última quinta-feira,24 


