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Valinhense é 
destaque na edição 
de julho da revista 
Globo Rural 
p. 14 

Integrantes do 
Teatro Vem Ser 
voltam de férias 
com novidades  
p. 14

Rotary Club tem 
novo presidente
■ Jacy Evangelista, servidor 
público estadual é o novo 
presidente do Rotary Club 
de Valinhos.  Página 5

A Secretaria da Saúde apresentou esta se-
mana três novas ambulâncias que passaram a 
integrar a frota do Sistema 192, que realiza o 

transporte e remoção de pacientes em casos 
de urgências e emergências. Segundo o pre-
feito Orestes Previtale (PMDB), a regulariza-

ção do caso era uma das prioridades do Go-
verno Municipal. A frota conta agora com se-
te ambulâncias. Página 6

NOVAS AMBULÂNCIAS

Mutirão de Castração do Bem 
acontece hoje, no Pq. Municipal  Página 5

DAEV recebe R$ 2,7 mi para 
melhorar abastecimento  
■  Recursos obtidos junto ao FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) serão utilizados 
para melhorar a macromedição e o sistema de abastecimento de água do município.  Página 5

Prefeitura de Valinhos

Operação ‘Jogue Limpo com 
Valinhos’ começa na segunda  Página 4

Hoje tem 
Ação Social 
na Clinica 
Valinhos 
p.6

Munícipes poderão realizar 
exames clínicos e laboratoriais

Prática de 
atividades físicas  
ganha as praças

Faça frio, faça chuva ou faça 
sol, cerca de 55 pessoas dos bair-
ros Jardim São Marcos, São Ben-
to do Recreio e Jardim Centená-
rio, praticam atividades físicas se-
manais em espaços públicos sob 
a orientação do professor Marcos 
Lopes. Página 8

Rodada do Amador 
tem jogo decisivo 

■ A rodada do Amador deste 
final de semana terá jogo de-
cisivo entre Pq. Portugal e EC 
Jurema A, líder e o vice-lider. 
do Campeonato   Página 8

Dia 25 é Dia 
do Motorista 
 ■ No próximo dia 25 será 
comemorado o Dia do 
Motorista. A Folha de 
Valinhos conta a história 
de dois desses profissionais 
Página 10
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DIRETO DA REDAÇÃO

L De olho em 2018 Faltando pouco mais de um ano para as 
eleições gerais de 2018, quando iremos às urnas para escolher o 
novo Presidente da República, Governador, Senador, deputados 
federais e deputados estaduais, já tem vereador na cidade mon-
tando equipe para trabalhar para seus candidatos, especialmente 
para deputados. 

L De olho em 2018 2 Para isso vale tudo, especialmente olhar 
a lista dos candidatos a vereador de 2016, para verificar quem foi 
bem votado e tentar trazê-lo para um novo partido, caso o mes-
mo esteja descontente na sua legenda atual. Nos bastidores da 
política valinhense a movimentação é grande e tem muita gente 
trocando de partido.

L De olho em 2020 Como diz um velho ditado, “não tem al-
moço grátis”, ou seja, políticos e seus respectivos partidos usam 
as eleições intermediárias, que acontecem dois anos antes das 
eleições municipais, para definir uma estratégia de apoio mútuo. 
Eu te apoio em 2018 e você me apoia em 2020. 

L De olho em 2020 2 O PMDB do ex-prefeito Marcos, que 
atualmente é presidido por seu filho Vinicius Di Nardo Silva, e 
que passa por uma crise interna deverá selar seu destino na con-
venção convocada para o próximo dia 12 de agosto, quando seus 
correligionários deverão eleger o novo Diretório, o presidente e os 
demais integrantes da Executiva do partido. 

L Importante recurso  Na última semana uma emenda da 
deputada Célia Leão (PSDB) destinou para Valinhos R$ 150 mil 
que foram direcionados às obras de infraestrutura. Moradora de 
Valinhos, a deputada sempre contribuiu com a cidade através de 
suas emendas ou reivindicações diretas ao Governo do Estado. 
Para o prefeito Orestes, emendas como a da deputada tem ajuda-
do e muito Valinhos, que está passando por uma situação finan-
ceira difícil. 

L Novas ambulâncias Visando dar solução ao problema en-
frentado pelo Sistema 192, que operava apenas com quatro ambu-
lâncias, o prefeito Orestes Previtale (PMDB) anunciou esta sema-
na a chegada de três novos veículos, elevando assim a frota para 
sete, que foram obtidas através do sistema de locação. De acordo 
com o Secretário de Saúde, Nilton Tordin, o sistema de locação 
será mais econômico aos cofres públicos, pois garante sempre 
ambulâncias novas, com seguro e manutenção inclusos. 

L Bem Estar Animal  A tão sonhada Coordenadoria do Bem 
Estar Animal saiu do papel. Na última semana o prefeito Orestes 
nomeou o médico veterinário Mauro Pereira da Silva Neto para 
coordenar os serviços. A Coordenadoria tem por finalidade atuar 
junto a todos os órgãos públicos na implantação de políticas pú-
blicas voltadas à saúde, proteção, defesa e bem estar dos animais 
domésticos. Dados da Secretaria de Saúde mostram que Valinhos 
tem hoje 18 mil cães e gatos. 

L De casa nova  Desde a última segunda-feira, 17, a Secreta-
ria de Educação que funcionava na Rua José Milani, está de casa 
nova. Segundo o Secretário de Educação, Zeno Ruedell, o novo 
prédio irá aprimorar o trabalho de gestão da Educação do mu-
nicípio, especialmente por se tratar de um prédio próprio e com 
excelente localização. 

L De casa nova 2  A nova sede da Secretara de Educação está 
localizada na esquina das ruas Americana e José Bonifácio (antigo 
SENAI) e ao lado do Almoxarifado Municipal. Esta semana o pre-
feito Orestes visitou as novas instalações acompanhado do pro-
fessor Zeno. Para ele, o novo espaço é uma demonstração de que 
a educação está sendo tratada com prioridade, carinho e respeito.

MEMÓRIA HISTÓRICA
Registro fotográfico da antiga 
cabine de sinalização da Cia. 
Paulista de Estradas de Ferro, 
na década de 1990. Em 1996 
um incêndio atingiu o local, 
praticamente destruindo-o. 
Das poucas coisas que 
sobraram do interior da 
cabine, uma delas é uma 
peça chamada Interlocking 
Lever Frame (comutador de 
linha férrea e sinalização), 
resgatada pela Prefeitura no 
último dia 14. A antiga cabine 
tinha a função de comutar os 
desvios dos trilhos existentes 
no complexo ferroviário e os 
semáforos ferroviários.

Foto: Acervo Haroldo Pazinatto



A limpeza pública talvez seja um dos grandes desafios 
dos gestores das cidades, não apenas por conta dos custos 
que envolvem a operação de recolhimento do lixo produzido 
pelos cidadãos e sua destinação final. Mas, sobretudo em 
educar este cidadão em relação às suas responsabilidades. 

Na próxima segunda-feira, dia 24, a Prefeitura, através da 
Secretaria de Obras e Serviços irá lançar a Operação “Jogue 
Limpo com Valinhos”. Ao longo de sete semanas de trabalho 
intenso três equipes da Secretaria estarão percorrendo cer-
ca de 130 bairros da cidade para recolher sucata, móveis e 
eletrodomésticos velhos. O objetivo da operação é eliminar 
possíveis focos de criação dos mosquitos Aedes Aegypt, 
transmissor da dengue e da chikungunya e outros insetos 
transmissores da febre amarela ou da leishmaniose, no caso 
o mosquito palha. 

“Jogue Limpo Com Valinhos”. Não poderia haver nome 
mais apropriado para essa operação que esta conclamando e 
convocando a população para ser parceira desta ação. Antes 
do anúncio da operação, a reportagem da Folha de Valinhos 
percorreu alguns bairros da cidade para localizar os pontos 
utilizados tradicionalmente para o descarte desse tipo de 
material, como a Avenida Rosa Belmiro Ramos e a Avenida 
Vice-Prefeito Anésio Capovilla, e para nossa surpresa, os 
pontos clandestinos de descartes aumentaram considerav-
elmente.

Constatamos que não há um bairro sequer da cidade 
onde não possa ser encontrado um estofado, colchão velho, 
armário, televisão, cama, entre outros itens. Estranho existir 

em uma cidade como a nossas, 
com índices de qualidade de vida 
de primeiro mundo, pessoas to-
talmente desconectadas da sua 
responsabilidade e que numa 
total falta de compromisso com 
a saúde pública e com a ética, 
agem como bandidos na calada 
da noite para se desfazer de bens 
inservíveis que, no mínimo, pela 
lógica do bom senso e respeito ao 
próximo, deveriam ser armazena-
dos em seus quintais e aguardar 
a realização de operações como a 
que será iniciada em breve.

Lamentavelmente há em nos-
so meio, cidadãos sem o mínimo de noção de suas responsabi-
lidades. E, muitas vezes é esse mesmo cidadão que ao oferecer 
mais conforto e comodidade aos seus familiares trocando 
sua cama ou sofá, não pensa duas vezes no momento de dar 
um fim ao sofá ou cama velha, mesmo que seu ato insano 
comprometa a saúde de seus familiares e de toda vizinhança. 

E o pior, é esse mesmo indivíduo que concretiza seus atos 
ilegais e desleais na calada da noite, que durante o dia sai 
bradando e cobrando ética e respeito dos seus semelhantes 
e mais ação do Poder Público. 

A cidade é espaço de convivência coletiva e todos nós so-
mos corresponsáveis pela sua manutenção. O Poder Público 
tem sim grande parcela de responsabilidade, mas de nada 
adianta um fazer a sua parte e o outro, com a desculpa de ser 
bom pagador de impostos, se achar no direito de jogar o lixo 
na praça pública, a lata de refrigerante pela janela do carro.

A Operação “Jogue Limpo com Valinhos” não é apenas 
uma operação que visa garantir que a saúde pública não seja 
comprometida, mas, sobretudo também estará prezando pela 
estética urbana. Afinal de contas quem não gosta de morar 
numa casa bem cuidada, com gramado verdinho e jardins 
floridos? Se a cidade é nossa grande casa, as praças onde 
nossas crianças brincam são nossos jardins. 

Pesquisa da OMS (Organização Mundial de Saúde), ainda 
no final do século XX, apontava que em cidades que tinham 
maior zelo com suas áreas públicas – praças e jardins – o 
número de doentes ou registros de atendimento de saúde 
em suas unidades básicas era bem menor do que cidades que 
eram descuidadas e mantinham as áreas públicas abandona-
das. A limpeza pública, bem como a Operação “Vamos Jogar 
Limpo com Valinhos” é responsabilidade da Prefeitura, mas 
cada um de nós precisamos também assumir o compromisso 
de “jogar limpo” com nossa cidade.

Eram dias estranhos, surrados pela espera e por vezes 
evasivos por inteiros. Ainda assim era necessário crer 
que a qualquer momento, assim sem perceber, algo 
mudaria para sempre sua vida, seu destino. Afinal, não 
estava de braços cruzados esperando por isso, nem por 
nada. Nunca foi mulher de cruzar os braços para nada. 
Fazia o que podia sempre, sua parte estava sempre fei-
ta. Às vezes fazia até bem mais que sua parte apenas e, 
ainda assim, nunca achava que era o suficiente. Sempre 
buscou tudo, todo tempo. Pergunta, corre atrás, não há 
vergonha em pedir ajuda quando preciso, nunca hou-
ve. Lê, escreve muito, pensa demais, sente tudo. E nada 
acontece. Um nada totalmente perturbador e pouco 
compreensível aos olhos carnais. Talvez fosse preciso 
ter ainda mais alma para ver o que acontecia. Já dizia o 
ilustre Guimarães Rosa, “Quando nada acontece, há um 
milagre que não estamos vendo”.

Ela acredita muito nessa frase, aliás, seu lema de vida 
dos últimos tempos. Entretanto, havia descoberto o 
quão diferente pode ser acreditar de sentir. Veja, há toda 
uma poesia intrínseca na tal frase, eu sei, mas quando 
você está nos dias em que nada se vê, fatalmente, só 
consegue pensar “Porra! E quando verei?”.

Pode não ser tão legal, eu sei, mas os palavrões por ve-
zes se manifestam como forma de desabafo, assim como 
que por descuido. Esvaziam, aliviam. Ou talvez possam 
ser legais e considerados bem poéticos também. Não sei 
e não importa. O que importa de fato, e em absoluto, é 
o que fazer nesse tempo oco que sobrou enquanto o tal 
milagre não acontece. Percebe? É tão oco, que chega a 
fazer eco. Posso dizer que cabem muitas fases, entretan-
to, dentro desse oco. Não que seja uma regra, mas foram 
as fases que aconteceram dentro dela: primeiro, felici-
dade pelo nada; depois, incômodo; na sequência, his-
teria, raiva; depois, uma tristeza que come os sentidos; 
segue então uma calmaria misturada com serenidade; a 
aceitação aparece então; a alegria por somente ser toma 
conta e, acreditem, a partir daí acontece a real entrega. E 
é justamente nesse momento de entrega ao fluir do que 
tiver que ser, por cansaço, aceitação ou seja lá o que for, 

é que acontece a nuvem branca e fofa da criatividade. 
Muitas ideias maravilhosas, alta disposição e energia, 
vontade sem igual. E, mesmo assim, nada se realiza.  O 
desânimo também vem para essa festa mal organizada 
que se tornou a vida. E então, como num passe de má-
gica, um anjo aparece e conta o segredo do que falta. E 
é tudo o que você mais detesta, especialmente por não 
saber como lidar: disciplina. 

O primeiro movimento é um choque misturado com 
tédio. Na sequência, a disciplina é vista como a chave 
para abrir a cela da prisão maldita onde você se encon-
tra. Então você cede a encontrar-se com ela, às escuras, 
sem saber o que realmente está fazendo, mas aceita, 
sabe que entender-se com ela significa ser, finalmente, 
livre de si mesmo. 

A agenda é programada, de forma minuciosa, os tem-
pos todos contados, as tarefas realizadas de forma fo-
cada, com a retidão de alguém que zela por uma vida 
nos braços. A ordem é não pensar muito se é aborrecido 
cumprir com isso ou não, apenas fazer e permitir sentir 
o que vier. Um dia após o outro, organizando, seguindo, 
agindo, e ainda crendo. De repente, não cabe mais espa-
ço na agenda para procrastinar. É estranho, mas bom. E 
eis que surge, por fim, a primeira mordida na tão espera-
da paz, que vem com o gostinho apimentado e engraça-
do da tal liberdade de si mesmo. Tal simples, complexa 
e divina! O sorriso acontece como que por explosão. Os 
sentidos aguçam a voz interna mais doce e sutil e o aviso 
está dado: bem-vinda à sua nova versão de você mesma, 
mais uma vez. Simplesmente aproveite, assim por me-
recimento.

É isso e é só.
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opinião
Os artigos assinados são de 
responsabilidade de seus autores e não 
representam a opinião deste jornal.

editorial

O mundo globalizado e a emergência de uma nova so-
ciedade, que se convencionou chamar de sociedade do 
conhecimento, formam um cenário que traz inúmeras 
transformações em todos os setores da vida humana. 
O avanço tecnológico é evidente e a importância dada 
à informação é incontestável, fatores significativos e 
impactantes ao mundo do trabalho.

Doravante, a atividade produtiva passa a depender de 
conhecimentos e o trabalhador deverá ser um sujeito 
criativo, crítico e pensante, preparado para agir e se adap-
tar rapidamente às mudanças dessa nova sociedade. A 
empregabilidade estará intimamente ligada à qualificação 
profissional e não mais ao diploma. As competências téc-
nicas deverão estar associadas à capacidade de decisão, 
de adaptação a novas situações, de comunicação oral e 
escrita e de trabalho em equipe.

Na sociedade do conhecimento, a criatividade e a 
disposição para capacitação permanente serão sempre 
altamente requeridas e valorizadas.

Todos esses fatores evidenciam que só a educação é 
capaz de preparar as pessoas para enfrentar os desafios 
dessa nova era, sustentada em quatro pilares com enfo-
que em aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 
a viver junto e aprender a ser, pois o mundo atual exige 
de cada pessoa uma grande capacidade de autonomia e 
uma postura ética.

Diante desse cenário, parece que o preconceito de que 
cursos de natureza técnica são destinados apenas à classe 
mais pobre da população finalmente está se exaurindo.

A principal razão que leva um indivíduo a fazer um 
curso profissionalizante é o ingresso mais cedo no mer-
cado de trabalho.

Inúmeros são os cursos técnicos e tecnológicos oferta-
dos no mercado de trabalho. No Brasil, a maior procura 
das empresas diz respeito a profissionais habilitados 

nos cursos técnicos de automação industrial, logística, 
mecânica e eletroeletrônica.

Sem dúvida, o curso técnico pode ser a saída para aque-
las pessoas que procuram se qualificar de uma forma mais 
acessível e ingressar rapidamente no mercado de trabalho 
dessa nova era. A inclusão da educação profissional no 
itinerário do ensino médio é a principal conquista do 
novo modelo educacional brasileiro, que prevê a flexi-
bilização curricular para permitir variados caminhos 
formativos para o estudante e incentiva a expansão do 
ensino integral.

Em países como Austrália, Coréia do Sul, Finlândia, 
Portugal e Inglaterra, o ensino médio prevê um ano 
de base comum e, em seguida, dois anos de itinerários 
vocacionais.

A reforma do ensino médio segue tendências bem su-
cedidas em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

A flexibilização do currículo do ensino médio é um 
avanço que permitirá maior articulação com a educação 
profissional através de um itinerário flexível aliado à 
inclusão da experiência prática. 

A educação profissional é um caminho de formação 
importante para o jovem que busca o primeiro emprego. 
Isso abre oportunidades de cidadania e de integração ao 
mercado de trabalho.

A inclusão de conteúdos de educação profissional no 
ensino médio é uma conquista para empresas e para o 
país, essencial para acompanhamento do movimento 
global da quarta revolução industrial e para superação 
do sério problema de produtividade frente aos países 
desenvolvidos.

L U I Z  C A R L O S A L L E G R E T T I

A sociedade do conhecimento 

Jogue limpo com 
Valinhos

Luiz Carlos Allegretti, Bacharel em Administração de 
Empresas, pós-graduado em Gestão de Instituição de 
Ensino Técnico e Diretor da Escola SENAI de Valinhos

Lamentavelmente 
há em nosso 
meio, cidadãos 
sem o mínimo 
de noção de suas 
responsabilidades

DA N I E L A  V I T O R

O oco

Daniela Vitor, escritora, graduada em Letras pela 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-
Campinas), pós-graduada pela Anhanguera Educa-
cional e mestra em Divulgação Científica e Cultural 
pelo Laboratório de Jornalismo (LabJor) Instituto 
de Estudos das Linguagem (IEL) da Unicamp
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Os prefeitos de Valinhos, Ores-
tes Previtale (PMDB) e de Vinhedo, 
Jaime Cruz (PSDB), montaram 
um grupo de trabalho para ava-
liar a possibilidade de instituir 
um consórcio intermunicipal de 
atendimento à Saúde, em parceria 
com o Hospital Galileo, as Santas 
Casas de Vinhedo e Valinhos e 
unidades básicas de atendimento. 
Itatiba também deverá participar 
da parceria. 

O encontro aconteceu no úl-
timo dia 13, na Prefeitura de Vali-
nhos. A ideia é que os hospitais e 
a rede primária desses municípios 
ampliem sua capacidade de aten-
dimento, com mais estrutura e 
com a consolidação da proposta 
de hospital-escola na Santa Casa 
de Vinhedo e também na Santa 
Casa de Valinhos.

O modelo de consórcio já é co-
nhecido no Brasil. Em meio à crise 
que afeta o País, os prefeitos deci-
diram adotar medidas de caráter 
metropolitano e montar um grupo 
que fará o diagnóstico das redes de 
saúde municipais para consolidar 
a integração. O trabalho de avalia-
ção começa imediatamente. Com 
o consórcio, os pacientes poderão 
utilizar os serviços locais e das 
cidades vizinhas.

Para a elaboração desse pro-
jeto, as prefeituras contam com 
o apoio do Instituto Sócrates 
Guanaes, o Instituto Matus e a 
Faculdade São Leopoldo Mandic, 
além dos representantes de todos 
os hospitais.

Valinhos  planeja consórcio 
regional para área da Saúde
Foi criado um grupo de trabalho para analisar as possibilidades

Da Redação
Prefeitura de Vinhedo

Operação Jogue Limpo com 
Valinhos começa no dia 24

Mutirão de limpeza 
tem o objetivo de evitar 
epidemias da cidade

As equipes de limpeza percorre-
rão 131 bairros, divididos por região. 
O cronograma está no site da Folha 
de Valinhos (www.folhadevalinhos.
com.br). O trabalho será realizado 
por três caminhões, com quatro 
ajudantes cada um. A ação termi-
nará na região central de Valinhos, 
no dia 2 de setembro.

O diretor do Departamento de 
Limpeza, Gustavo de Freitas Si-
rianni, disse que é importante que 
o morador confira o cronograma e 
descarte os materiais na calçada na 
manhã do dia da coleta ou no dia 
anterior. “Esse mutirão foi organi-
zado para atender a toda a cidade. 
Vamos recolher esses materiais, 
precisamos da colaboração de todos 
na organização e na divulgação, 
para atingirmos o número máximo 
de pessoas. Assim, atingiremos os 
objetivos da operação, benefician-
do a população, com a diminuição 
da poluição e a redução dos custos 
de limpeza de locais de descarte 
irregulares, que também agridem 
ao meio ambiente”, afirmou.

A solicitação deve ser feita pelo 
telefone 156 e as operações serão 
realizadas conforme agendamen-
to do Departamento de Limpeza 
Pública e Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos. 

A Prefeitura lança na próxima 
segunda-feira, 24, a Operação Jogue 
Limpo com Valinhos. A ação de lim-
peza da cidade começará no Parque 
Portugal e percorrerá os bairros do 
município. As equipes farão a coleta 
de materiais como sucatas e móveis 
para eliminar qualquer objeto in-
servível que possa se transformar 
em criadouros para mosquitos e 
outros transmissores de doenças 
como dengue, chikungunya, febre 
amarela e leishmaniose, transmiti-
da pelo mosquito palha.

O prefeito Orestes Previtale 
(PMDB) pediu o envolvimento da 
população. “Nossas equipes mon-
taram um cronograma para retirar 
esses materiais em todos os bairros. 
Mas é importante que os moradores 
se envolvam, façam uma busca em 
suas casas e descartem sucatas, 
eletrodomésticos e móveis antigos. 
A limpeza é importante para a saúde 
de todos e também para a conserva-
ção da cidade”, disse.

Da Redação

Segundo Orestes, o momento 
é de crise em todo o país e as ci-
dades precisam buscar alternati-
va para melhorar o atendimento. 
“Nós, de Valinhos, e a equipe do 
prefeito Jaime Cruz, de Vinhedo, 
iniciamos esse diagnóstico das 
redes de Saúde das duas cida-
des porque estamos dedicados 
a buscar um atendimento de 
qualidade para toda a população. 
Precisamos inovar. Tenho certe-
za que colheremos bons frutos e 
num tempo relativamente curto”, 
disse. Previtale é médico e fez 
carreira no SUS (Sistema Único 
de Saúde).

O prefeito de Vinhedo, Jaime 
Cruz, afirmou que a criação 
desse grupo é uma saída para 
aliviar a rede. “A arrecadação 
dos municípios caiu e os serviços 
aumentaram. A população cobra 
qualidade no atendimento. Para 
tratar desse assunto com serie-
dade, precisamos avançar. O mo-
delo de consórcio hoje é eficaz e 
vamos avaliar a possibilidade de 
adotar esse sistema”, afirmou.

Os representantes dos hos-
pitais e dos institutos falaram 
sobre a necessidade de ampliar 
o atendimento e melhorar o 
serviço. Para o grupo, o modelo 
de consórcio é interessante para 
reduzir custos com planejamen-
to, investir com transparência 
e diminuir as burocracias que 

travam compras de insumos e 
a ampliação da equipe de aten-
dimento.

Consórcio
Os consórcios intermunicipais 

de saúde foram criados para que de 
forma autônoma, os municípios, 
geralmente vizinhos, se associem 
e passem a fazer a gestão conjunta 
do serviço de saúde. O modelo 
permite planejar as ações de cará-
ter regional e ampliar os recursos 
para o atendimento. Para que um 
consórcio seja instituído, é preciso 
seguir uma lei federal que estabe-
lece mecanismos de coordenação 
dos serviços. Atualmente, mora-
dores de Vinhedo e de Valinhos 
são atendidos na rede de saúde 
das duas cidades, mas não existe 
o compartilhamento das informa-
ções e recursos, o que sobrecarrega 
a sistema.

Orestes Previtale e Jaime Cruz se reunaram para discutirem proposta

Precisamos inovar. 
Tenho certeza que 
colheremos bons 
frutos e num tempo 
relativamente curto.
Orestes Previtale, prefeito

Operação Jogue Limpo substitui a antiga Operação Cata Bagulho

Divulgação
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DAEV recebe R$ 2,7 milhões 
para melhorar abastecimento 

O DAEV (Departamento de 
Águas e Esgotos de Valinhos) con-
seguiu aproximadamente R$ 2,7 
milhões do FEHIDRO (Fundo Es-
tadual de Recursos Hídricos) para 
melhorar a macromedição e o sis-
tema de abastecimento de água da 
cidade. O valor total da obra será 
de cerca de R$ 3,65 milhões, com 
a contrapartida de aproximada-
mente R$ 950 mil do DAEV.

A verba veio através do proje-
to sobre racionalização do uso da 
água no sistema de abastecimento 
urbano, apresentado na Agência 
das Bacias-PCJ em janeiro deste 
ano. “Para aprimorar as avalia-
ções de perdas e controlar me-
lhor a distribuição de água, serão 
instalados 50 macromedidores 

Projeto aprovado prevê combate às perdas no sistema e mais economia de água

Da Redação

(equipamento que mede grandes 
volumes de água), 45 sensores de 
nível para reservatórios (apare-
lho que evita transbordamento 
de reservatório) e 22 unidades de 
telemetria e telecomando (siste-
ma de monitoramento utilizado 
para comandar, medir ou rastrear 
à distância, através de comuni-
cação sem fio) em pontos onde a 

Economizar água é 
plantar um futuro 
melhor para nossos 
filhos e netos
Pedro Medeiros, presidente do DAEV

Atual índice de perda de águas de Valinhos é de 34,4%; na RMC o índice varia entre 20,7% e 57,8%.

Autarquia ainda não dispõe desta 
tecnologia. Os aparelhos são cada 
vez mais indispensáveis para um 
bom desempenho e eficiência na 
operação de todo sistema através 
do CCO (Centro De Controle Ope-

Novo presidente 
do Rotary Club 
fala de desafios 
para 2017
LUIZ FELIPE LEITE  ■  O servi-
dor público estadual Jacy Evan-
gelista (à esq na foto) é o novo 
presidente do Rotary Club de 
Valinhos. Ele, que desde 2009 é 
sócio da agremiação localizada 
na Vila Santana, ficará um ano 
à frente do clube. Uma das pro-
postas da gestão dele, do vice
-presidente Rodrigo de Souza 
Campos e dos demais integran-
tes da nova gestão, é divulgar 
mais as ‘ações rotárias’ e dos 
valores da instituição.

Segundo Evangelista, que 
mora em Vinhedo desde 1999 
e trabalha na Secretaria de Tu-
rismo do Estado de São Paulo, 
as ações humanitárias e de sus-
tentabilidade do Rotary Club 
são conhecidas mundialmente. 
“Temos várias ações que faze-
mos aqui que iremos continu-
ar, como a campanha mensal 
de doação de sangue, a campa-
nha de agasalho, além da con-
tinuidade do banco de cadeira 
de rodas da ‘Empresa Cidadã’, 
onde a empresa doa dinheiro 
para a Fundação Rotária dis-
tribuir para projetos assisten-
ciais mundo a fora, com desta-
que para a luta contra a polio-
mielite. Teremos outras novi-
dades em breve”, disse.

ROTARY

racional)”, afirmou o diretor do 
Departamento de Operação e Ma-
nutenção, Marcello Lino. 

O principal desafio é baixar o 
índice de perda de águas de Vali-
nhos, atualmente de 34,4%.

Mutirão de Castração do Bem 
acontece neste sábado, 22
ONG Adoções Corrente 
do Bem é pioneira em 
Valinhos na realização 
mutirões de castrações 

nome completo, RG, CPF e ende-
reço. Somente maiores de 18 anos 
podem fazer o cadastro. Neste sá-
bado, 22, serão castrados 200 cães 
e no dia 29, será a vez de gatos.

Desde fevereiro, de forma pio-
neira em Valinhos, a ONG Adoções 
Corrente do Bem, tem feito men-
salmente campanhas de castra-
ção a preço popular e realizando 
feiras de adoção todos os sábados 
na Casa de Rações Luiz Basetto.

Castrações a preços populares 
permitem que todos possam cas-
trar seus animais, sem pesar no 
orçamento familiar. Desta forma, 
evita as crias indesejadas, além 
de inúmeras doenças e abando-
no dos filhotes.

O projeto Castração do Bem tem 
ganhado muita força, popularida-
de e reconhecimento, já que não 
tem fins lucrativos. Este trabalho 
é totalmente voluntário em prol 
da causa animal.

Com o apoio da Prefeitura, a 
Organização Não Governamen-
tal vai promover o primeiro mu-
tirão de castração de cães e gatos, 
machos e fêmeas. A ação será rea-
lizada em duas etapas no Parque 
Municipal Monsenhor Bruno Nar-
dini, que serão feitos por veteri-
nários e assistentes voluntários, 
das 8 às 18h.

Os interessados em castrar seus 
animais devem enviar mensagem 
via Whatsapp para o número 981-
236-491 e pagar R$ 80 mais um qui-
lo de ração. É necessário informar 

Da Redação
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Relacionamentos: 
De quem é a 
cegueira? 

Todos nós buscamos es-
tar bem: sentir-se no “Reino de 
Deus”. Nem sempre fácil; nem 
sempre estamos vivendo esse “es-
tado desejado”. Há etapas na vida 
que enfrentamos dificuldades e 
muitas vezes são os nossos rela-
cionamentos que tiram nosso sos-
sego. Mas são as dificuldades nos 
relacionamentos que nos afastam 
do outro. E, portanto, nos afastam 
desse estado tão desejado de paz e 
alegria. São obstáculos que sur-
gem por nos fecharmos em nossa 
própria ignorância e por falta de 
compreensão da ignorância dos 
outros. A ignorância dos outros 
machuca. Mas nossa própria ig-
norância danifica a percepção do 
quanto – ou com que frequência 
– machucamos as outras pesso-
as. É esse entendimento que cria 
a plataforma necessária – a pedra 
fundamental – para prosseguir-
mos em nosso autoconhecimento!

Os relacionamentos podem 
ser um dos espelhos mais surpre-
endentes. Mantemos relaciona-
mento com todas as pessoas e coi-
sas que encontramos. Na verdade, 
os relacionamentos ocorrem em 
nosso interior. O que fazemos em 
nosso íntimo com relação ás pes-
soas e coisas que escolhemos para 
nos relacionar pode ser um dos 
maiores instrumentos de aprendi-
zagem para o nosso aprimoramen-
to, aprendizado e crescimento.

Compreendendo isso, dá para 
começarmos a enxergar através de 
onde está nossa própria cegueira. 
Cometemos o erro de lutar contra 
a ignorância e a falta de compre-
ensão dos outros em vez de ten-
tarmos eliminar a nossa própria. 
Entretanto, quanto mais nos con-
centramos no quanto nos senti-
mos machucados, mais difícil será 
aceitar aquilo que não podemos 
modificar, ou ver o ponto de vista 
do outro. E quanto mais lutamos 
contra tudo o que não podemos 
mudar – ou seja, tudo ou todos, 
que não seja mudar a nós mesmos 
– mais nos sentiremos infelizes. 
Então, quanto mais infelizes nos 
tornarmos devido a algo ruim 
que alguém nos tenha feito, me-
nos conseguiremos aceitar o que 
de fato não podemos mudar – o 
outro.

Uma dica importante: Sem-
pre que você estiver sofrendo por 
causa dos outros, saiba que eles 
também são tão ignorantes quanto 
a própria cegueira que existe den-
tro de você mesmo. E o sofrimen-
to está indicando um ponto cego 
onde muitas vezes você se nega ao 
autoexame com sinceridade e ho-
nestidade.

Na próxima vez que pensar 
“Eu te odeio” em relação a alguém, 
pergunte a si mesmo: “O que essa 
pessoa lembra em mim, que eu 
odeio?”. E quando pensar: “Eu te 
amo”. Faça-se a mesma pergunta: 
- “O que amo em mim que também 
vejo nessa pessoa?”. Responder 
e aceitar as respostas a essas per-
guntas criará uma base significati-
va para o seu aprendizado pessoal, 
mas também para os relaciona-
mentos agradáveis e produtivos 
que você desenvolverá com as ou-
tras pessoas.

ARTIGO

Egle Filiaci
Psicologa

CRP 06/13232-9

Frota de ambulâncias de Valinhos 
sobe para sete veículos, um deles UTI

Valinhos recebeu um reforço de 
três ambulâncias nesta semana pa-
ra compor a frota. São modelos Van 
furgão, totalmente equipados, que 
passam a integrar o serviço 192 (24 
horas) para transporte e remoção 
de pacientes em casos de urgências 
e emergências. A demanda era um 
pedido constante e motivo de re-
clamação da população.

Segundo o prefeito Orestes Pre-
vitale (PMDB), a regularização do 
caso era uma das prioridades do 
Governo Municipal. “Encontramos 
a frota com cinco veículos parados 
e outros três rodando precariamen-
te, com interrupções para conser-
to. Fizemos de tudo para manter o 
serviço funcionando razoavelmen-
te e até tivemos o apoio da iniciati-
va privada no reparo de duas am-
bulâncias”, disse.

De acordo com o secretário da 
Saúde, Nilton Tordin, a locação dos 
novos veículos vai suprir a deman-
da do município, que passa a con-
tar com sete ambulâncias, sendo 
uma UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva). “Agora, com o reforço, te-
remos condições de fazer a manu-
tenção preventiva das ambulân-

Ano mínimo de fabricação de automóveis é 2014; todos serão contratados via aluguel

Da Redação

cias, para melhor funcionamento 
do serviço”, afirmou.

A opção pela locação foi pelo 
custo, que é menor. Segundo Tor-
din, o sistema garante ambulâncias 
sempre novas, sem a necessidade 
de arcar com seguros e manuten-
ção dos veículos. “Isso é importan-
te, principalmente nesse momen-
to de crise econômica”, explicou.

O pregão eletrônico presencial 
para a locação de ambulâncias te-
ve início em março e a demora se 
deveu a todos os trâmites burocrá-

ticos que devem ser seguidos por 
lei. Quinze empresas participaram 
do processo e a vencedora foi a Me-
dicar Assistência Domiciliar Ltda, 
que ofereceu o valor anual de R$ 
182.304. O ano de fabricação do 
veículo exigido é a partir de 2014.

192
Para a melhor utilização do ser-

viço de remoção por ambulâncias, 
é importante que, ao requisitá-lo 
pelo 192, a pessoa tenha a compre-
ensão de responder a todas as per-

guntas feitas pela atendente, pois 
ela precisa dessas informações para 
fazer o encaminhamento adequa-
do, de acordo com o quadro do pa-
ciente: ambulância básica ou UTI. 
“Em caso de simples remoção pa-
ra consulta, por exemplo, é envia-
do apenas o motorista. Já em casos 
de pacientes acamados também vai 
a Enfermagem. E nos casos de ur-
gência e emergência, dependen-
do do estado do paciente, a equi-
pe poderá ser reforçada com o mé-
dico”, disse o secretário.

Prefeitura de Valinhos

Segundo secretário de Saúde, sistema de locação garante ambulâncias sempre novas, sem a necessidade de arcar com custos

Ação de saúde da Clínica Valinhos acontece 
neste sábado; saiba abaixo como participar
Pacientes agendarão 
exames clínicos e 
laboratoriais de graça

Com o objetivo de atender a 
população e retribuir o apoio e 
a presença dos pacientes duran-
te seus 38 anos de história, a Clí-
nica Valinhos, em parceria com 
o Laboratório DMS Burnier, fa-
rá no sábado, 22, um mutirão de 
agendamentos de exames clíni-
cos e laboratoriais gratuitos. A 
ação acontecerá das 8h às 15h, 
mediante apresentação de guias 
de exames do SUS (Sistema Único 
de Saúde) ou de UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde) e dois litros de 
leite integral ou um quilo de ali-
mento não perecível (exceto sal).

Segundo o pediatra e um dos 
sócios da Clínica Valinhos, Flávio 
Eduardo Constantino, serão agen-
dados presencialmente, por tele-
fone ou pelo site da clínica os exa-
mes de pacientes que estão com 
dificuldades em fazer os exames 
via SUS ou via UBS. “Só faremos 
os agendamentos daqueles que, 
no dia do mutirão, apresentarem 
as guias do SUS ou de algum posto 
de saúde. Já para aqueles que pre-
ferirem, poderão fazer o agenda-
mento via telefone ou pelo nosso 

site. Nesses casos deles deverão 
apresentar as guias nos dias dos 
respectivos exames”, explicou.

Ainda de acordo com Cons-
tantino, é importante ressaltar 
que os pacientes deverão pres-
tar atenção as data e aos horários 
marcados. “Também quero dei-
xar claro que os alimentos e lei-
tes recolhidos serão doados pa-
ra Kleber e Elenice Bömer, idea-
lizadores e responsáveis pela Ge-
ladeira Comunitária da Avenida 
Invernada”, afirmou.

Clínica Valinhos
O maior objetivo da Clínica Va-

linhos é cuidar bem da saúde do 
paciente. Para tanto a institui-
ção se empenha em ter no qua-
dro de médicos profissionais das 
mais diversas especialidades mé-
dicas e também a capacidade de 
atender exames complementares. 
Em uma só clínica médica, o pa-
ciente tem a disposição exames e 
consultas, realizados sempre com 
agilidade, ética, segurança e alto 
padrão de atendimento.

Da Redação

Palestrante: 
Égle Filiaci, Psicóloga, CRP: 06/13232-9

36 anos de experiência clínica, 13 anos de treinamento em Madrid, Espanha. 
www.eglefiliaci.com  - (19) 99727-5599 (WhatsApp)

PALESTRA VIVENCIAL BENEFICENTE 

“OBSERVE-SE E 
GANHE PODER:  

OS 3 PASSOS PARA 
PROSPERIDADE”

PROJETO: “Apaixonados Por Saúde”
Contribuição Voluntária em Pró a Santa Casa de Valinhos de R$ 15,00

santacasadevalinhos.com.br/apaixonados-por-saude/

III Encontro do Ciclo de Palestras 
sobre Saúde Mental

05 de Agosto(Sábado),  às 15:00h

com Égle Filiaci

SERVIÇO
Mutirão de exames
Clínica Valinhos
Avenida Dom Nery, 600 –Vila Embaré
3829-6066
www.clinicavalinhos.com.br

Luiz Felipe Leite
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Luiz Felipe Leire

Aulas comandadas pelo professor Marcos Lopes atraem 55 pessoas todas as semanas em 3 bairros da cidade

Atividades físicas agitam 
comunidade nas periferias

Faça frio, faça chuva ou faça 
sol, cerca de 55 pessoas dos bair-
ros Jardim São Marcos, São Ben-
to do Recreio e Jardim Centenário, 
além dos moradores próximos do 
CLT (Centro de Lazer do Trabalha-
dor Ayrton Senna da Silva) prati-
cam atividades físicas semanais 
em espaços públicos sob a orien-
tação do professor Marcos Lopes. 
O objetivo, segundo ele, é o bem 
estar físico das pessoas, para que 
possam ter uma qualidade de vida.

Ainda de acordo com Lopes, 
que é formado em Esportes pela 
USP (Universidade de São Paulo) 
e concursado da Secretaria de Es-
portes e Lazer desde o ano passa-
do, a ideia é dar orientações às pes-
soas que moram nas regiões mais 
distantes do Centro. “Temos mais 
pessoas que moram nas periferias, 
logo precisamos fazer que elas es-
tejam mais orientadas sobre a im-
portância da prática de atividades 
físicas”, explicou.

Atualmente as aulas, que co-
meçaram em março deste ano, são 
gratuitas e baseadas em orienta-

Jardim São Marcos, São Bento do Recreio e Jardim Centenário recebem grupos

Luiz Felipe Leite 
Repórter

Líderes da 1ª 
Divisão do 
Amador se 
enfrentam 
LUIZ FELIPE LEITE ■ O Campe-
onato Valinhense de Fute-
bol Amador terá uma parti-
da digna de ser chamada de 
‘final antecipada’. Trata-se 
do confronto entre Parque 
Portugal e EC Jurema A, lí-
der e vice-líder respectiva-
mente da 1ª Divisão do tor-
neio. A partida será dispu-
tada no domingo, 23, no Es-
tádio Cláudio Lodis (Campo 
do EC Jurema), às 10h15. Os 
dois times estão com pon-
to de diferença entre ambos 
(18 para 17 pontos).
O Parque Portugal venceu a 
última partida que disputou 
(1 a 0 contra Veneza FC). O 
Jurema A também conse-
guiu um resultado positivo 
no último jogo (2 a 1 contra 
o Bem Bolado FC). Os dois 
jogos aconteceram no últi-
mo dia 9 de julho. Não acon-
teceram outras partidas da 
1ª Divisão desde então de-
vido aos Jogos Regionais de 
Americana, realizado entre 
11 e 21 de julho. 
O terceiro colocado, Veneza 
FC (14 pontos) joga contra 
o CC Vale Verde no mesmo 
dia dos principais líderes, 
no Estádio Eugênio Fran-
ceschini (Campo do Bom 
Retiro), às 15h30.

FUTEBOL

ções práticas de atividades físicas 
com foco na flexibilidade, mobi-
lidade, equilíbrio, coordenação 
e força, possuem em média uma 
hora e meia de duração cada. Os 
alunos fazem alongamentos, ca-
minhadas, entre outras atividades 
praticadas por atletas de alto ren-
dimento. “Claro que cada um tem 

seu ritmo e aqui não iremos for-
çar ninguém além do limite. E as 
aulas são abertas a todas as pes-
soas, independente da faixa etá-
ria. A ideia é fazermos algo para 
a comunidade”, pontuou.

A cabeleireira Maria Vanda, do 
bairro Ana Carolina, está no gru-
po que faz atividades físicas no 

Jardim Centenário. Ela também é 
corredora e disse que já notou as 
diferenças desde o início das au-
las com o professor Marcos Lo-
pes. “Estou respirando melhor e 
com uma postura melhor. Com is-
so tenho um desempenho ótimo 
nas corridas. Estou adorando as 
aulas”, disse.
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Dirigir é uma função que exige 
preparo técnico, muita vontade 
e, sobretudo, amor à profissão. 
Isso foi o que disseram motoris-
tas entrevistados pela reporta-
gem da Folha de Valinhos esta 
semana, em homenagem ao Dia 
do Motorista, que será comemo-
rado na próxima terça-feira, 25. 
Eles também falaram do impacto 
positivo da tecnologia no exercí-
cio da profissão.

David Adriano Vicente traba-
lha há 17 anos na área. Atualmen-
te ele é motorista da linha 512 
da Sou Valinhos, que liga o Cen-
tro da cidade ao bairro Jardim Pi-
nheiros, via Residencial Alvorada. 
Ele começou a atuar na área por 
influência do pai, que também é 
motorista. “Minha rotina come-

Motoristas falam da rotina profissional
Profissionais que dirigem ônibus e carros foram entrevistados em homenagem ao Dia do Motorista

Da Redação ça às 3h10, quando saio de casa. 
Eu pego o ônibus na garagem da 
empresa e saio às 4h10 para o Jar-
dim Pinheiros, de onde começo o 
itinerário. Só vou parar as 14h30, 
quando acaba o expediente. É im-
portante reforçar que sempre revi-
so os pneus, o nível de água e óleo, 
além da lataria do ônibus antes de 
começar a dirigi-lo o e depois que 
entrego o veículo”, afirmou.

Ainda segundo Vicente, apesar 
do horário ‘ser considerado ruim 
para muitos profissionais’, é algo 
recompensador. “Eu uso o resto do 
meu dia para conviver com minha 
família e fazer minhas atividades 
pessoais. Amo o que faço. O profis-
sional pode ser tecnicamente mui-
to bem preparado, mas se não gos-
tar do que faz, não adianta”, disse.

Para Mikael Rissetti, que atua 
como motorista de Uber há cin-
co meses, a rotina também come-
ça cedo. “A rotina diária começa 
de manhã, por volta de 6:30h da 
manhã e termina geralmente por 
volta de 6:30h da noite, sempre 
com 45 min para almoço. É algo 
bem exaustivo”, afirmou.

Também de acordo com Ris-
setti, a tecnologia é algo que aju-
da cada vez mais os motoristas 
no seu dia a dia. “Nunca traba-
lhei com outro tipo de transpor-
te, somente através de aplicati-
vo privado. Mesmo em tempos de 
crise, o aplicativo tem me ajudado 
muito em minha renda. Através do 

aplicativo, passageiros conseguem 
se conectar ao motorista de forma 
segura, simples, rápida e econômi-
ca. Posso estar em qualquer lugar 
que logo alguém me chama. Os pa-
gamentos são feitos tanto em di-
nheiro quanto com cartão de cré-
dito e débito. A parte de pagamen-
to com cartão é tudo automático, 
o passageiro não precisa fazer na-
da, é só cadastrar o cartão no apli-
cativo que logo quando a corrida 
termina, os valores são transferi-
dos das contas”, contou.

David Adriano Vicente (foto) trabalha na área há 17 anos; ele afirma que não se vê em outra profissão

Luiz Felipe Leite

Amo o que faço. O 
profissional pode ser 
tecnicamente muito 
bem preparado, mas se 
não gostar do que faz, 
não adianta.
David Adriano Vicente, motorista
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Um dos momentos mais aguar-
dados pelos fiéis católicos de to-
da a cidade e não apenas da Paró-
quia São Cristóvão é a procissão 
motorizada e a bênção dos veí-
culos. Neste ano, a atividade no 
próximo dia 30 de julho, a partir 
das 15h. A carreata que acompa-
nha o veículo enfeitado levando 
a imagem de São Cristóvão, pa-
droeiro dos motoristas, come-
çará em frente à Praça Washin-
gton Luís rumo à Igreja Matriz 
São Cristóvão.

Em frente à porta principal da 

Veículos serão abençoados 
na Paróquia S. Cristóvão

Da Redação

Procissão motorizada atrai cerca de 1 mil automóveis na cidade

Matriz, diante da imagem, os veí-
culos passam recebendo a bênção 
solene de São Cristóvão. Durante 
duas a três horas, o fluxo no bair-
ro atrai a atenção de moradores e 
curiosos que se posicionam pe-
los arredores da Matriz para ver 
o movimento dos veículos.

Em edições anteriores, os orga-
nizadores contabilizaram entre 1 a 
1,2 mil veículos passando em fren-
te à Igreja para receber a bênção.

Os organizadores acreditam que 
o trânsito violento do país aliado 
à popularidade de São Cristóvão, 
especialmente entre os motoris-
tas profissionais, sejam o motivo 
do sucesso desta iniciativa. Além 

disso, das 102 Paróquias que com-
põem a Arquidiocese de Campinas, 
a Paróquia São Cristóvão de Vali-
nhos é a única em toda a Arquidio-
cese a ter o protetor dos motoris-
tas como padroeiro. 

DIA 25 - DIA DE SÃO CRISTÓVÃO DIA 27 - DIA DO MOTOCICLISTA

Sabe a diferença entre o termo 
Motoqueiro e Motociclista?

tada a partir de campanhas publi-
citárias que exibiam pessoas com 
mau comportamento no trânsi-
to. Com o tempo, o nome tornou-
se pejorativo e traz até os dias de 
hoje discussões entre os amantes 
das duas rodas.

Em contrapartida, considera-se 
motociclista o apaixonado por mo-
tos, que geralmente compartilha a 
paixão com grupos chamados de 
motoclubes, considerado positivo.

Em homenagem póstuma a Mar-
cus Bernardi, motociclista e mecâ-
nico da Honda, que morreu em 27 
de julho de 1974, o dia, proposto pe-
lo deputado federal Alcides Fran-
ciscatto, em 1984, celebra todos 
os que, seja profissionalmente ou 
por hobby, pilotam motocicletas.

A palavra “motoqueiro” foi ado-

Do Blog do Condutor
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BENEFÍCIOS DO LEITE DE LINHAÇA

Os amantes de cervejas artesa-
nais e de um bom churrasco, alia-
do a uma boa música, terão neste 
sábado, 22 e domingo, 23, um de-
licioso motivo para visitar o Par-

Muita carne, cerveja e diversão é a proposta do Taurus Festival, 
que será realizado neste fim de semana

Da Redação
que Municipal de Feiras e Expo-
sições Monsenhor Bruno Nardi-
ni. Trata-se do 1º Taurus Festival 
– Festival de Assadores, Cultura & 
Tradição Sertaneja, que vai reunir 
os melhores preparadores com as 
várias técnicas para assar carnes, 

■ INGREDIENTES
- 1/2 xícara de sementes de linhaça deixadas de molho – a semente 
utilizada pode ser tanto a dourada quanto a marrom, já que os dois 
tipos possuem os mesmos valores nutricionais;
- 4 xícaras de água filtrada – quantidade de água aproximada para 
deixar o leite cremoso;
- 1 colher de sopa de extrato de baunilha.

■ MODO DE PREPARO
Lavar as sementes de linhaça e deixar escorrer. Armazená-las em um 
recipiente de vidro com tampa. Antes de fechar o pote, adicionar água 
filtrada, em uma quantidade que deve corresponder a duas vezes ou 
mais o número de sementes;
Tampar o recipiente e levar à geladeira. Deixar ali durante 
aproximadamente 12 horas;
Depois desse processo, o próximo passo é drenar a linhaça com o 
auxílio de uma peneira e enxaguá-la;
Na sequência, você de acrescentá-la ao liquidificador. Adicionar 
também as quatro xícaras de água e o extrato de baunilha e bater bem;
Em seguida, drenar mais uma vez com a ajuda de uma peneira fina e 
separar as partes sólidas do leite. Você não precisa descartá-las, elas 
podem ser utilizadas como substitutas de ovos em receitas ou no 
preparo de cookies e recheios, por exemplo.

1. Sem colesterol e sem lactose: 
2.  Rico em Ômega-3: 

3.  Rico nutricionalmente: 
4. Baixo em calorias: 

5.  Livre de gorduras trans: 
6. Sem glúten: 

7.  Sabor e cremosidade:  

LEITE DE LINHAÇA

Casa da Criança 
anuncia Feijoada da 
Casa para 20/8
Convites já estão à 
venda; cada kit vem com 
feijoada, arroz, couve, 
vinagrete e farofinha

12h, com a venda de kits de fei-
joada a R$50 (serve duas pesso-
as) na sede da instituição, no Jar-
dim América II. Cada kit vem com 
feijoada, arroz, couve, vinagrete 
e farofinha.

Os convites já estão à venda 
com os voluntários da institui-
ção, ou através do telefone 3871-
0546. Segundo a organização da 
atividade, a Feijoada da Casa é 
um evento tradicional e sempre 
a venda supera as expectativas, 
porque ela é preparada com todo 
carinho por um grupo de volun-
tários, com produtos de primei-

Mais um evento da Casa da 
Criança e do Adolescente de Va-
linhos acontece em breve. Tra-
ta-se da tradicional “Feijoada da 
Casa”, que acontecerá no próxi-
mo dia 20 de agosto, a partir das 

Da Redação

SERVIÇO
“Feijoada da Casa” 
Data e horário: Dia 20 de agosto, entrega 
a partir das 12h até às 14h
Preço: R$50 por kit (serve duas pessoas)
Local: Rua Campos Salles, 2188 - Jardim 
América II

ra qualidade, sem contar o tem-
pero especial e toda dose de so-
lidariedade que é depositada nas 
panelas durante a sua preparação.

A feijoada da Casa é acondi-
cionada numa bandeja de pape-
lão, facilitando o transporte. Não 
deixe para última hora adquira já 
o seu convite.

além das cervejas preparadas com 
o mais puro malte.

O maior festival de assadores, 
tradição e cultura do campo do Es-
tado de São Paulo vai reunir 15 as-
sadores e chefs em 48 horas do ver-
dadeiro braseiro. 
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cultura&lazer

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

Ju Fuzetto

Não importa o que os outros 
pensam de mim, ninguém sabe 
das lutas que travo comigo mesma 
na calada da noite. Enquanto todos 
dormem, meu coração faz preces, 
peço perdão, faço votos que tudo 
fique bem. 
Sei que conseguirei remar até o 
fim, sem precisar ser apedrejada 
pelo que sou, pelo que faço. Se 
cometo algo errado, problema 
meu. Se sou ilegal com minha 
alma, quem um dia vai responder 
por isso sou eu. 
Então, você que espiona minha 
vida, que me julga, que quer ver 
o circo pegar fogo, por favor, se 
aquiete, pois aqui só canta de galo 
quem comigo anda. 
Retira o veneno da tua boca e 
cospe na tua mediocridade. Refaz 
teus conceitos, aprende a olhar pro 
teu próximo, sem querer vê-lo no 
chão, na lama. 
Tampa teus olhos se quer ver além 
da realidade e fecha a tua boca, 
pois só quem sabe de mim é Deus. 
Ele é amor e você não é nada além 
de um espírito ruim atrás de fogo 
pra se queimar. Queime sozinho. 
Minha alma está em paz.

Em paz

Alunos do Teatro Vem Ser 
voltam de férias com novidades

Os alunos do Grupo de Teatro 
Vem Ser, da APAE Valinhos, vol-
tam as aulas na próxima quarta-
feira, 26, com uma programação 
‘recheada’ para o segundo semes-
tre. Segundo a coordenação do 
grupo, as atividades de conscien-
tização em segurança do traba-
lho, no trânsito e para deficientes 
intelectuais continuam neste ano.

De acordo com a professo-
ra Ana Paula Tieko, coordena-

Grupo terá uma programação cheia de atividades no segundo semestre; veja abaixo

dora do Vem Ser desde o início 
das atividades do grupo, há 23 
anos, cerca de cinco mil pessoas 
são atendidas por ano com as 
apresentações presenciais dos 
artistas. “Além da tradicional au-
diência com o Prefeito e com os 
secretários, que fazemos todo 
ano desde 2008, estamos nos 
preparando para montarmos uma 
nova peça de teatro, com o tema 
de defesa dos animais”, disse.

Ainda segundo Ana, outros 
eventos programados no segundo 
semestre são a Semana Nacional 

Divulgação

Alunos do grupo de teatro se reúnem semanalmente desde 1994

Luiz Felipe Leite 
Repórter

da Pessoa com Deficiência Inte-
lectual e Múltipla (21 a 28 de agos-
to) e o Mês da Conscientização e 
Inclusão Social da Pessoa com 
Deficiência, que será em setem-
bro. “Também continuamos com 
atividades como a parceria com 
a EATON, o projeto ‘O deficiente 
intelectual leva arte, cultura e la-
zer ao paciente no hospital’, que 
fazemos anualmente na Santa 
Casa, além da exposição de fotos 
‘A Arte de Ser Artista’, que está 

completando oito meses e está 
passando por diversos locais da 
cidade. Quero aproveitar e agra-
decer publicamente o apoio do 
presidente da APAE, Luis Roberto 
Roson, que sempre incentiva as 
ações do grupo”, contou.

O Grupo de Teatro Vem Ser 
existe desde 1994 e reúne 10 alu-
nos da APAE, todos com algum 
tipo de deficiência intelectual. Os 
artistas se reúnem uma vez por 
semana, das 13h30 às 16h30.

Valinhense é destaque na 
edição de julho da Globo Rural

O leite orgânico produzido des-
de 2000 na Fazenda Nata da Ser-
ra em Serra Negra, de proprieda-
de do valinhense Ricardo Schia-
vinato, um dos filhos do dentis-
ta e ex-secretário de Saúde, Hé-
lio Schiavinato, foi capa da edi-
ção deste mês da Revista Globo 
Rural, maior e mais respeitada 
revista do setor em todo o País.

De acordo com Ricardo, agrô-
nomo formado pela Unesp (Uni-
versidade Estadual Paulista) em 
1990, a exploração orgânica é 
mais complicada e cara do que a 

Da Redação
tradicional e erros não são tolera-
dos, seja na alimentação das va-
cas, seja no mercado ou na repro-
dução. Em compensação, o mer-
cado, além de propiciar margem 
gorda pelo leite e seus derivados, 
é bastante promissor.

Durante tempos de crise, con-
selhos do pai foram fundamen-
tais na continuidade do negócio. 
“Meu pai adquiriu a fazenda em 
1988. Ele me incentivou a não en-
tregar os pontos, a buscar alter-
nativas. Ele dizia que um inves-
timento alto havia sido efetua-
do. Sou apaixonado pela pecuá-
ria”, afirmou.



Lukas de A a Z Recanto Valinhos

SÁBADO, 22  DE JULHO DE 2017
P.15 alternativa

Karina Botura, Rosangela Garcia, Fátima Lazaretti, Tereza Marchiori e 
Roseli D’avila 

Fernando D’ Avila (presidente do Recanto dos velhinhos), Elita Del Col,Adelina e Reginaldo Flor 

Voluntarios e convidados  

Gleice Pelegatti, Heitor Colleto, Dionizio e Maria Pelegatti

Ana Massara e ElieteTordin 

Cristiana, Edson e Cristiane Coimbra 

Samba a Três       

Sucesso
No ultimo dia 16, sabado , este 
colunista parabeniza Fernando D’ 
Avila ( Presidente do Recanto do 
Velhinhos),evento promovido pelo 
Recanto dos Velhinhos, primeira 
“ Feijoada” foi um sucesso. Cerca 
de 400 convidados, saborearam 
a deliciosa feijoada preparada 
por voluntários da entidade,sem 
contar os voluntários da APAE de 
valinhos que ficaram a cargo das 
caipirinhas e outros voluntários 
que também se dedicaram na 
organização.No som o arraso foi 
com “ Samba a Três” deu o recado. 
Confira de A a Z



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$    850,00  incluso iptu e cond.
02-DORMS.COND.AGUAS DA SERRA  R$    900,00  mais Cond. 
02-DORMS.ED.PADOVA  R$    1.100,00  mais cond + iptu 
03-DORMS.MORADA DOS PINHEIROS  R$    1.400,00  incluso iptu e cond.
03- DORMS.ED. CLAYTON ALVES CORREA  R$    1.800,00  

SALA ED. PALERMO  R$    2.100,00  + condominio,  + iptu  
BARRACÃO  JD. PINHEIROS C/300MTS2  R$    3.000,00   
BARRACAO VL. PAGANO C/250 MTS2  R$    4.000,00  mais iptu  
PREDIO COMERCIAL  C/450 mts2-VL.Negrello .
CASA LOTEAMENTO SÃO BENTO  

CASAS
02-DORMS VL.STO.ANTONIO
03-DORMS.JD. BELA VISTA 
03-DORMS. VL.STO ANTONIO
03-DORMS.B. TERRA NOVA 
04-DORMS.B. COLINA DOS PINHEIROS 

CHACARA 
LINDA CHÁCARA PARQUE VALINHOS
 

APTO
02-DORMS. ED. PADOVA  
02-DORMS MORADA DOS PINHEIROS 

TERRENO  
Bairro  Jd. Lorena  330mts2  R$  400,000,00
Bairro Beira Rio  220mts2      R$ 220,000,00

02-COMODOS - B.JD.JUREMA - FDS    R$    600,00  mais iptu  
02-COMODOS-B.São Cristovão-Porão     R$    550,00  mais iptu  
03-COMODOS B. JD. PINHEIROS -FDS  R$    700,00  mais iptu  
03-COMODOS B. JD. PINHEIROS  R$    850,00  
02-DORMS.B.JOAPIRANGA  R$    800,00  mais iptu  
02-DORMS.B.SÃO CRISTOVÃO  R$    1.100,00  mais iptu  
02-DORMS.B. JD. MARACANA   R$    1.100,00  mais iptu  
02-DORMS.JD.PARAISO R$    1.250,00  
02-DORMS.B.JD.SÃO JORGE  R$    1.700,00  
03-DORMS.B. JD JUREMA  R$    1.200,00  
03-DORMS.JD PINHEIROS  R$    1.550,00  
03-DORMS.COND.QUINTA DO PORTO  R$    3.500,00  

VENDA

LOCAÇÃO COMERCIAL

BARCHESE & BARBOSA ADM. DE IMÓVEIS LTDA.

Armando Imóveis
F: 3871.6060 / 99772.1626

CRECI 11555

Pq Portugal (planos).270m2 (R. Mirandela) ac. Financ/caixa R$ 160.000,00
Jd. Maria Rosa 300m2 R$ 200.000,00
Jd. Celani: 369 m2 (rua paraná) R$  280.000,00
Rod Dom Pedro /indust 4.000m2 (próx. aos motéis) R$  1.400.000,00

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

Casa Pq. Portugal(temos)                     R$ 400,00 / R$ 900,00 / R$ 1.000,00
Casa Jd Paraiso(1dr/sl/coz/1w/)                                                            R$710,00 
Casa Água Nova. Rua Eva de Souza(Temos)                     R$650,00 / 550,00 
Casa Pq das Colinas (2 dr/sl/coz/1 wc/ lav. não tem garagem)         R$ 1.000,00
Casa Colinas dos Pinheiros (2 dr/sl/coz/1 wc/ 1vaga p/carro) R$ 1.000,00
Casa Jd Jurema (2 dr/sl/coz/1 wc/) (independente) R$1.000,00
Casa Colinas dos Pinheiros  (2 dr/sl/coz/1 wc/ 1Vaga p/carro)Indep R$ 1.200,00
Apto Morada dos Pinheiros (2 dr/sl/coz/1 wc/ 1Vaga p/carro) R$ 1.000,00
Apto São Conrado(São Cristovão)2dr/sl/coz/1wc/1 Vaga P/Auto R$:1.030,00
Apto San Cyro (CAMPINAS)1 dr/1w/s/garagem    R$1.000,00+350,00 cond
Salão Comercial Fonte Nova 2WC R$ 900,00
BARRACÃO COMERCIAL 260m² / 278m²                   R$ 3.300,00/3.500,00

VENDO TERRENOS

VENDO CASAS:

LOCAÇÃO

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

Beltramini
CRECI - 48865 - CREA 5062659387

Desde 1996

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

IMÓVEIS E SERVIÇOS
Laudo de Avaliação Imobiliária  ABNT/NBR 14653

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PINTORES

Edson Ítalo - Dinho

VENDO - PORTARIA 3277/86                                                                                                                                          
Apto 2dr, garagem, Ed. Torino   R$ 300.000,00                                                                                                                                       
Casa 3dr (suíte) sobrado perímetro central R$ 575.000,00
Siena Essence 1.6 flex branco 2mil km R$   40.000,00

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

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

CASAS
Vendem-se

CASAS
Alugam-se

APARTAMENTOS
Vendem-se

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

IMÓVEIS
Av. Independência, 1286 - Sala 2

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

ALUGO

VINHEDO - CAPELA
JOÃO XIII - 3 cômodos R$ 800,00 
BELA VISTA - 1 cômodos R$ 380,00
Santo Antonio  - 3 cômodos R$ 750,00

ITATIBA
Apartamento  - 4 cômodos R$ 600,00

CRECI 070685-F

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

ÓTIMO APARTAMEN-
TO com 02 dormitórios 
- Valor 215 Mil F: (19) 
99252-5093

PARQUE DOS PÁSSA-
ROS
Apartamento  02 dor-
mitórios,  Valor  - 265 
Mil F: (19) 99252-5093

PARQUE DOS 
PÁSSAROS
60m², armários em-
butidos, Direto com 
proprietário. F: (11) 
99496-5581 / (11) 
4816-4928

REGIÃO ITAJAÍ
Próximo ao Campo 
Grande. 2 dorm. R$ 42 
mil + R$49,00 (mês). 
F: (19) 3043-6848 / 
3871-0628 após as 
19h.

ED. TABATA
Vendo ou troco. 2º 
andar, com garagem. 
R$250 mil. F: 3327-
4358 João

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

BOSQUE DO FRUTAL
2 dorm. Sala, coz, 
elevador e 1 vaga de 
garagem . R$ 1.350,00 
com condo. F: 3871-
6060

APTO 3 DORM.
1 vaga de garagem. 
R$1.100,00 condomí-
nio incluso. F:3871-
3345

MORADA DOS PIN-
HEIROS
2 dorm, reformado. 
1 vaga de garagem. 
R$1.150,00 (incluso 
condomínio e IPTU). F: 
98216-7270

VILA VENTURA
2 quartos, cond.
vila ventura em 
valinhos-sp. Valor: r$ 
1.450,00 incluso taxa 
de condominio.
Tel.contato: (19) 
9.9943-9638.

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

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

CONDOMÍNIO TABAT-
INGA.
Vende ou troca edícula 
R$270 mil. F: 99488-
9455

CASA CONDOMÍNIO 
03 dormitórios, aceita 
permuta  – Valor 635 

Mil F:(19) 99252-5093

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

CAMPINAS
Vila Rica, 3 dorm, óti-
ma localização. R$ 280 
mil. aceito troca por 
apartamento em Valin-
hos. F: 99383-6817

PALMARES
200m. 2 domr. Com 
garagem. R$250 mil. F: 
99139-1161

PARQUE FLORESTA 3
2 dorm, sala, coz. 
Quintal. Ótima lozal-
ização. Aceita troca 
por apartamento em 
Valinhos. R$ 230 mil. 
F: 99383-6817

JD. AMÉRICA II
3 comodos de fundos. 
Para casal sem filhos. 
R$650,00. F: 3849-
1083 / 986097783

JARDIM PAIQUERE
3 dorm, suíte. Gara-
gem para 3 carros. F: 

19 99138-8104

COUNTRY CLUB
Próximo a padaria do 
Darci. R$800,00. F: 
99632-0455

OPORTUIDADE
Cond. Portal do lago, 
casa de alto padrão. 
R$1.600,000,00. 
Aceito imóvel de 
menor valor. F: 98109-
4529

SÃO JORGE
2 casas no mesmo ter-
reno, 4 e 3 cômodos, 
tudo individual R$ 320 
mil F: 3849-3614

PALMARES
2 casas. Vendo ou 
troco por chácara 
pequena. R$ 240 
mil. F: 99287-2584 / 
99507-1007

PARQUE PORTUGAL
Terreno de 300 metros 
com 3 casas. R$180 
mil. F: 98232-1616. 

JD. UNIVERSO
2 cômodos indepen-
dente. F: 99583-3887

SANTO ANTÔNIO
2 dormitórios + edícu-
la. F: 98153-9017

VILA SANTANA
2 dormitórios. F: 
98153-9017

JD. STO ANTÔNIO
2 cômodos + banheiro. 
F:3829-0380                           

JD. PARAÍSO
1 dormitório, sala, coz.  
R$ 710,00  F.3871-6060 

JD. NOVA PALMARES
5 cômodos, 2 dorm. 
R$1.200,00  F:3859-
1796 / 99360-8013

SÃO CRISTOVÃO
Casa com 3 cômodos, 
individual. Com fiador. 
R$800,00. F: 38493614

JD. JUREMA
Frente - 2 dorms., 
sala c/ sacada, coz., 
banh. Grande c/ box 
vidro, lavand.coberta, 
quintal, 2 vagas gar. F: 
99730-3305 



CHÁCARAS
Alugam-se

TEMPORADA
Alugam-se

CASAS
Alugam-se

COMERCIAL
Vendem-se

NEGÓCIOS
e Opotunidades

TERRENOS
Vendem-se

AP0060 2 Centro 1400
AP0547 2 Cond. Vale das Figueiras 1100
AP0616 2 Quinta das Jabuticabas 1000
AP0455 2 Cond. Alta Vista 1200
AP0459 3 Cond. Atlântico 1300
AP0473 2 Edifício Independência 1100
AP0576 2 Edifício Pádova 1100
AP0479 3 Cond. Renascer 1285
AP0590 2 Cond. Morada dos Pinheiros    800
AP0501 2 Residencial Nova Era 1250
AP0524 3 Vila Coqueiro 2500
AP0567 3 Cond. Vista Valley 1500
AP0599 3 Vila Ventura (Mobiliado) 1600
AP0403 2 Jardim Maracanã 1000
AP0322 3 Centro 1500
AP0544 3 Edifício Tarissa 1500

BA0027 365m²  Parque dos Cocais 5000
BA0029 600m²  Vila Pagano 8000
BA0030 300m²   Vila Pagano 5000
BA0033 260m²   Lot. Nova Espírito Santo 3600
BA0054 600m²  Vila Olivo 5500

CA1010 3 Casa res.c/. R. b. de Mauá c/edícula 2000
CA0580 7 Cond. Moinho do Vento 6500
CA0600 3 Cond. Recanto dos Paturis 6000
CA0945 3 Cond. Santa Clara 3000
CA0940 3 Jardim América II 1750
CA0444 2 Jardim São Marcos 1200
CA0704 3 Cond. Portal do Quiririm 5000
CA0706 3 Cond. Vista Alegre 4100

CA0708 3 Jardim Elisa 2500
CA0958 3 Jardim do Lago (Frente) 1300
CA0936 2 Pq. Das Colinas-edícula e loja com. 2200
CA0968 4 Cond. Oruam 6000
CA0394 6 Nova Suíça 3200
CA0505 4 Cond. Villa Toscana 9000
CA0665 3 Cond. São Joaquim (térrea) 1850
CA0576 2 Parque das Colinas 1500
CA0927 3 Cond. Quinta do Porto 3000
CA0986 3 Cond. Blumen Hof 1700
CA0697 3 Country Club    900
CA0828 4 Vila Anhangüera 3500
CA0406 3 Jardim Bela Vista 2300
CA0875 4 Cond. Reserva Colonial 3500
CA0985 3 Cond. Blumen Hof 1900
CA0523 3 Av. Joaquim Alves Correia 1800
CA1003 3 Jardim Universo 1600
CA0382 3 Cond. Vila Imperial 2200
CA0919 3 Vl. São Jorge (mobiliado) 4000
CA0979 3 Cond. Dossel Esplanada 2500
CA0887 3 Jardim dos Manacás 2500
CA0902 3 Cond. Vale do Itamaracá           11500

SA0059 70m² Jd. Monte Verde 1800
SA0063 40m² Vila Ramaciotti   700
SA0067 30m² Jd.Bela Vista 1050
SA0073 57m²  Vila Embaré   850
SA0078 100m² Residencial São Luiz 2500
SA0080 27m2  Av. Invernada 1200
SA0083 25m² Av. Onze de Agosto 1600
SL0033 278m²  Prédio Com. 8 salas Jd. Itapuã 7000

CÓD.    DORM.   APARTAMENTOS CÓD.    DORM.   CASAS

BARRACÕES

CÓD.    DORM.   CASAS SALAS/SALÕES
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 VENDAS  CASAS 

LOCAÇÃO CASA/APARTAMENTO

VENDA - CHÁCARAS E TERRENOS

WWW.LEAOIMOVEIS.COM.BR

CRECI 48610 VALINHOS
Rua José Ezequiel da Silva, 37 - Centro

FONE: 19-3849-5032
19-98265-3658

JARDIM SANTANA
CA1224

 3 dorms, 1 Suíte , 
3 Banheiros. 6 Vaga,  

433,50m² AT - 219,41m² AC
R$ 550.000,00

COND. TABATINGA
CA1972

 2 dorms, 2 Suítes 
3 Banheiros, 2 Vagas 

R$ 560.000,00

COND. RES. FLOR 
DA SERRA
CA2147

 3 dorms, 4 Banheiros  
330m² AT - 176m² AC

R$ 780.000,00

JD BELA VISTA
CA2322

 2 dorms,  1 Banheiro, 
2 Vagas

286m² AT - 148,35m² AC
R$ 550.000,00

VALE VERDE
TE0753

Terreno plano, murado e 
pomar, doc. 100%

1.000m²
R$ 275.000,00

COND. VILLAGIO 
DI NAPOLI

TE0649
336m²

R$ 250.000,00

VALE VERDE
CH0121

1 dorm., 1 Banheiro, 
2 Vagas 

1.000m² AT - 125m² AC
R$ 380.000,00

VALE VERDE
CH0359

3 dorms, 1 Suíte, 
2 Banheiros, 2 Vagas 

1.537m² AT - 260m² AC
R$ 480.000,00-venda
R$ 1.800,00-Locação

COND TERRAS 
DE PAIQUERE 

CA2136
4 dorms, 2 Suíte, 2 Vagas,  

680m² AT - 253m² AC
R$ 4.000,00-Locação

COND. CAMBURI 
CA2244

 3 dorms, 1 Suíte , 
2 Vaga

300m² AT - 200m² AC
R$ 3,500,00

APARTAMENTO 
CENTRAL  VALINHOS 

AP0818
 3 dorms, 2 Banheiros, 

1 Vaga, 82m² AT
R$ 1,300,00

APTO COND. RES. 
SAN CONRADO 

AP1015
 2 dorms, 1 Banheiro, 

1 Vaga, 50m² 
R$ 845,00

CONDOMÍNIO 
VILA SANTA ROSA

CA1982
2 Vagas 

127m² AT - 94m² AC
R$ 430.000,00

COND. SANTA CLARA
CA2067

 3 dorms, 3 Suítes 
4 Banheiros. 4 Vagas
300m² AT - 184m² AC  

R$ 750.000,00

COND. ITAMAMBUCA
CA2294

 
2 dorms, 1 Suíte 

200m² AT 
R$ 495.000,00

JARDIM ALTO 
DA BOA VISTA

CA0829
 3 dorms, 1 Suíte, 

468m² AT - 172m² AC
R$ 450.000,00

JD. UNIVERSO
3 comodos. Sem 
garagem. R$800,00. F: 
3829-1804/ 99428-
3260

PARQUE PORTUGAL
2 dormitorios, sala, 
coz. Sem garagem. 
R$500,00. F: 3871-
6060

JD. PALMARES I
2 comodos frente, 
R$650,00 F: 99287-
2584

QUARTO PARA MOÇA
Quarto grande, com 
banheiro privativo e 
uso comunitário da 
copa e cozinha. F: 
99284-4315

SÃO CRISTOVÃO
2 comodos para casal 
sem filhos e sem 
animais. R$750,00. F: 
3829-0085

JARDIM
PALMARES II
2 dorm, 1 cuíte. 2 va-
gas garagem. F: 99730-
3305/995818348

JD. PALMARES II
2 dorm. Sala, cozinha 
americana. Lavande-
ria coberta. 2 vagas 
garagem. F: 99730-
3305/99581-8348

PARQUE MONTE 
VERDE
334m², Rua Vinicius 
Parodi, nº05. R$230 
mil facilito o paga-
mento. F: 99149-3979 
- Neri

VL. DO SOL
308m R$ 185 mil F: 
99359-3911

RESERVA DO ITAMA-
RACÁ
420 metros, R$ 400 
mil. F: 99735-7593

NOVA ITALIA
300 metros, R$ 300 
mil. F: 99735-7593

MARIA ROSA
Particular. 300m2  F: 
3854-6480/99775-0755

PIZZARIA
Completa R$70 mil. 
Aceito carro ou moto. 
Tratar com Silvio. F: 
99268-7251

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

CHÁCARA PARA 
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/ 99651-1101

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

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

ITANHAEM 
F: 3869-1188

MARANDUBA
Apto. 2 dorms., 1 suíte, 
próx. praia. F: 99777-
1903 / 3871-1172 c/ 
Armando

GUARUJA
Apto. - 2 suítes, gar., 
próx. praia F: 3395-
0545 / 99654-0708

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

PRAIA 
GRANDE
Apto. F: 3829.2239 / 
3849.4563

FERRAMENTAS MAN-
UAIS PARA  MECÂNI-
CA
R$500,00 F: 99415-
1685

GABINETE BRAN-
CO DE AÇO 1,8m. 
R$150,00. F:99215-
4744

GUARDA ROUPAS 
E DOIS CRIADOS 
R$380,00. F:99215-
4744

SOFÁ 2 e 3 lugares 
+ mesa de centro. 
R$120,00 F:99215-
4744

ESTANTE TABACO 
R$140,00 F:99215-
4744

APARELHO DE SOM 
R$300,00 F:99215-
4744

MESA COM 4 CA-
DEIRAS R$100,00 
F:99215-4744

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

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

LEÃO IMÓVEIS



NECROLOGIA BRACALENTE

NECROLOGIA SERRA

Daniel Candido. Faleceu: 11/07/2017, com 86 anos, 
casado com Amelia Lourenço Candido. Deixa os filhos: 
Marisilva, Marta, Maria Isabel, Marcos. Cemitério   Pq. das 
Acácias / Campinas/ SP
Luciano Alberto. Faleceu: 12/07/2017, com 90 anos, 
viuvo de Paula Martin Alberto. Deixa os filhos: Dorival, 
Reinaldo, Maria, Orides, Aparecida, Tereza,  Euclides, Nair
Cemitério   São João Batista de Valinhos.
Eurides Dias Lande. Faleceu: 12/07/2017, com 70 anos,
casado com Therezinha Ravagnani Lande. Deixa os filhos: 
Humberto, Egnaldo. Cemitério São João Batista de Valinhos.
Elizabete De Almeida Rossi. Faleceu: 13/07/2017, 
com 60 anos, Deixa os filhos: Rennie, Rafaela, Rudson. 
Cemitério   São João Batista de Valinhos.
Maria Luzia Donato Garcia. Faleceu: 13/07/2017, com 
63 anos, casada com João Garcia. Deixa os filhos: Patricia
Cemitério   São João Batista de Valinhos.
Candido Coutinho. Faleceu: 14/07/2017, com 81 anos, 
casado com Ilza Celina de Oliveira Coutinho. Deixa os 
filhos: Antonio, Maria Aparecida, José Sergio, Daniela. 
Cemitério   São João Batista de Valinhos.
Danielly Vitória de Oliveira. Faleceu:  14/07/2017, com 3 
Meses filha de Jeferson Gatti de Oliveira e de Talita Keli
de Oliveira. Cemitério   São João Batista de Valinhos.
Silvestre Batista Guimarães. Faleceu: 15/07/2017, com 
62 anos, casado com Vera Lucia da Silva Batista Guimarães.
Deixa os filhos: Elaine, Cristiane, Fernanda. Cemitério   São 
João Batista de Valinhos.
Natalicio Paulo Manso. Faleceu: 15/07/2017, com 71 
anos, casado com Maria Edilene da Conceição Manso. 
Deixa os filhos: Maria Eliane, Paulo Cesar. Cemitério   São 
João Batista de Valinhos.

José Borelli. Faleceu: 16/07/2017, com 88 anos, viuvo
de Genoeffa Moretto Borelli. Deixa os filhos: Maria José, 
Marlene, Marcos. Cemitério   São João Batista de Valinhos.
Fernando do Nascimento. Faleceu: 16/07/2017, com 
35 anos, Solteiro. Deixa os filhos: Camila, Nathan,Cauã, 
Tiphany. Cemitério   São João Batista de Valinhos.
Antonio Carlos Alves da Silva. Faleceu:  16/07/2017, com 
56 anos, casado com Erenilda De Souza Moreira. Deixa os 
filhos:  Wellington, Emily, Simone, Wesley. Cemitério   São 
João Batista de Valinhos.
Albina Vigiatti. Faleceu: 16/07/2017, com 96 anos, 
solteira não deixa filhos. Cemitério  São João Batista de 
Valinhos.
Wellington Antonio de Lima, Faleceu: 17/07/2017, com 
62 anos,  casado com Edna Fatima Cruz de Lima. Deixa 
os filhos: Luana, Wendell, Luan. Cemitério   Parque das 
Acácias / Campinas/ SP.
Isaura Viel Zampieri. Faleceu: 18/07/2017, com 92 anos
viuva de  Felizardo Zampieri. Deixa os filhos: Douglas, 
Paulo. Cemitério  da Saudade de Campinas/ SP.

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

EDITAIS DE PROCLAMAS

Luiza Capovila dos Santos. Faleceu em Valinhos/SP aos 
91 anos. Viúva de Antônio dos Santos. Deixa os seguintes 
Filhos: Sofia e Antônio. Cemitério Parque Flamboyant em 
Campinas/SP.
Eduardo Luiz de Almeida. Faleceu em Atibaia /SP aos 70 
anos. Casado com Maria Floracy de Almeida. Deixa os se-
guintes filhos: Alice, Aline, Antônio, Cristiano, Eduardo e 
Ronaldo. Cemitério da Saudade (Picanço) em Guarulhos/SP.
Emidio Rodrigues Padua. Faleceu em Iguape/SP aos 
71anos. Filho de Antônio Rodrigues Sobrinho e Apareci-
da Gomes Sobrinho. Deixa os Seguintes filhos: Micaelis, 
Eduardo e Kelly. Cemitério Parque Flamboyant em Cam-
pinas/SP.
Edison Rissi. Faleceu em Campinas/SP aos 46 anos. Sol-
teiro. Filho de Antônio Rissi Filho e Jacira Ceriali Rissi. Ce-
mitério Parque das Acácias em Valinhos/SP.
Aparecido dos Santos de Andrade. Faleceu em Barretos/SP 
aos 40anos. Casado com Arlete Julia do Nascimento Andra-
de. Cemitério Parque das Acácias em Campinas/SP.
Maria Aparecida Pedroso Muniz. Faleceu em Campinas/
SP aos 86 anos. Viúva de Bernardino Muniz. Deixa os se-
guintes filhos: Laurita, Gentil, Maurilio e Nadir. Cemitério 
da Saudade em Salto/SP.
Raymundo Xavier. Faleceu em Campinas/SP aos 79 
anos. Viúvo de Jandira Moreira do Nascimento Xavier. 
Deixa os seguintes filhos: Reinaldo, Sonia, Sandra e Rose-
li. Cemitério Parque das Flores em Campinas/SP.
Lucinda Mastrangelo Gianetti. Faleceu em Valinhos/SP 
aos 87 anos. Viúva de Afonso Gianetti. Deixa os seguintes 
filhos: Durando, Denise e Debora. Cemitério da Saudade 
em Campinas/SP.
Saturnina Caciatori. Faleceu em Campinas/SP aos 91 
anos. Viúva de José Caciatori. Deixa os seguintes filhos: 
Maria da Penha, Willianquel (em memória ) e Iara Lucia. 
Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição em Cam-
pinas/SP.
Solange Pimentel Mota. Faleceu em Campinas/SP aos 

JEAN HENRIQUE SIMEONI e THARSILA ALEXANDRE SCALABRINI MONTAGNA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
analista de software, solteiro, nascido em VALINHOS, SP, no dia 28 de julho de 1984, filho de ODAIR JOÃO SIMEONI e de 
MARIA JOSÉ DE SOUZA SIMEONI. Ela, de nacionalidade brasileira, professora auxiliar, solteira, nascida em CAMPINAS, 
SP, no dia 27 de novembro de 1992, filha de FERNANDO AUGUSTO MONTAGNA e de LUDOVINA APARECIDA SCALABRINI 
MONTAGNA. 

GUSTAVO DE BARROS e MARIA ZELÂNDIA VIEIRA DE SOUSA. Ele, de nacionalidade brasileira, cirurgião dentista, 
solteiro, nascido em PEDERNEIRAS, SP, no dia 23 de abril de 1978, filho de MIGUEL CARLOS DE BARROS e de MARIA 
CECILIA VON ZUBEN DE BARROS. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida em BERTOLÍNIA, PI, no 
dia 30 de setembro de 1971, filha de RAIMUNDO NONATO DE SOUSA e de MARIA VIEIRA DE SOUSA. 

FERNANDO HENRIQUE CARVALHO e PAMELA CRISTINE GARCIA DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, 
vendedor, solteiro, nascido em VALINHOS, SP, no dia 04 de dezembro de 1995, filho de LAERCIO CARVALHO e de INÊS 
PALHARES CARVALHO. Ela, de nacionalidade brasileira, comerciária, solteira, nascida em VINHEDO, SP, no dia 12 de 
junho de 1998, filha de FLEDIS DOS SANTOS e de BENEDITA GARCIA DOS SANTOS. 

MURILO CARLOS DE OLIVEIRA FURLAN e ANNA LUISA DE BRITO PACHECO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, no dia 10 de agosto de 1990, filho de LUIZ CARLOS 
FURLAN e de ALZENI APARECIDA DE OLIVEIRA FURLAN. Ela, de nacionalidade brasileira, cirurgiã-dentista, solteira, 
nascida em CAMPINAS, SP, no dia 11 de janeiro de 1990, filha de JOSÉ EDUARDO ESPINOLA DA SILVA PACHECO e de 
ELISA MARIA DE BRITO PACHECO. 

VALDECIR COMINOTTE e JULIANA LOVATO. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, nascido em SÃO 
CARLOS, SP, no dia 12 de maio de 1967, filho de EGIDIO COMINOTTE e de NAIR APARECIDA MULLER COMINOTTE. Ela, 
de nacionalidade brasileira, recepcionista, solteira, nascida em VINHEDO, SP, no dia 17 de dezembro de 1979, filha de 
CESAR MOISES LOVATO e de IRMA GONÇALVES LOVATO. 

ARNALDO DE MATTOS MAIA e NEUZA MEGGIATO. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, divorciado, nascido 
em SÃO PAULO, SP, no dia 25 de junho de 1957, filho de ARNALDO MAIA e de DANIAURA FRAGA DE MATTOS MAIA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, costureira, divorciada, nascida em GUARAÇAÍ, SP, no dia 07 de julho de 1952, filha de 
ALFREDO MEGGIATO e de ESTHER STENICO MEGGIATO. 

PEDRO ESPERANÇA DE LÉO TÉDDE e MAIARA BARROS DONATO. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em MARÍLIA, SP, no dia 05 de maio de 1987, filho de ULISSES DE LÉO TÉDDE e de SILVANA MARA BRAGA 
ESPERANÇA TÉDDE. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em GARÇA, SP, no dia 25 de agosto de 
1988, filha de LUIZ CARLOS BARALDI DONATO e de MARIA LUIZA DE BARROS LINS DONATO. 

PUBLICIDADE LEGAL
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LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA e ANGELA CRISTINA MARÓSTICA. Ele, de nacionalidade brasileira, agente de 
logística, solteiro, nascido em VINHEDO, SP, no dia 28 de outubro de 1988, filho de SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA e 
de MARIA SILVIA MAZIERO DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, fonoaudióloga, solteira, nascida no Distrito de 
Sousas, município de Campinas, SP, no dia 20 de junho de 1985, filha de NELSON MAROSTICA e de MARIA DE FÁTIMA 
CASON MAROSTICA. 

PAULO ALVES DA SILVA e MARCIA MARGARETE PONTES. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, divorciado, 
nascido em MACARANI, BA, no dia 10 de outubro de 1968, filho de GERSON LIMA DA SILVA e de MARIA ALVES DE 
ARAUJO. Ela, de nacionalidade brasileira, inspetora escolar, solteira, nascida em VALINHOS, SP, no dia 04 de junho de 
1977, filha de LEONEL DE MORAES PONTES e de MARIA JOSÉ MARIANO PONTES. 

GUILHERME DAGUANO DO NASCIMENTO e MARIANA PRESTI PAIS. Ele, de nacionalidade brasileira, consultor 
tributário, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 18 de setembro de 1991, filho de SEBASTIÃO APARECIDO DO 
NASCIMENTO e de MARCIA REGINA DAGUANO DO NASCIMENTO. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar contábil, 
solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 23 de outubro de 1990, filha de RICARDO RAMOS PAIS e de LUCIANA MARIA 
PRESTI PAIS. 

THIAGO ROGÉRIO DA SILVA ORTIZ e FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, 
solteiro, nascido em VALINHOS, SP, no dia 05 de novembro de 1987, filho de JOEL ORTIZ e de ELIANA MARIA DA SILVA 
ORTIZ. Ela, de nacionalidade brasileira, Analista contábil, solteira, nascida em VINHEDO, SP, no dia 30 de junho de 1992, 
filha de GILSON BARBOSA DA SILVA e de DALVACI MARTINS DE OLIVEIRA SILVA. 

LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA e MAIARA APARECIDA SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, programador, 
solteiro, nascido em VINHEDO, SP, no dia 17 de abril de 1986, filho de VALDIR ALVES DE ALMEIDA e de SOLANGE 
APARECIDA CORREIA LEMES DE ALMEIDA. Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida em CAMPOS DO 
JORDÃO, SP, no dia 18 de agosto de 1993, filha de PAULO LIMA SANTOS e de VANERLI SILVA SANTOS. 

JÚLIO CESAR BARBOSA TABATA e JANNE FLAVIA DA CRUZ ITO. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro de 
qualidade, divorciado, nascido em SANTOS, SP, no dia 13 de janeiro de 1975, filho de MARIO TABATA e de IRENE 
BARBOSA DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida em CUIABÁ, MT, no dia 15 de março de 
1975, filha de YONARDO ITO e de ROSANGELA DA CRUZ ITO. 

JOÃO OTAVIO SCABELLO e ANA LIGIA MOSCARDI. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido 
em VALINHOS, SP, no dia 27 de fevereiro de 1992, filho de ROBERTO CARLOS SCABELLO e de MÁRCIA ALVES DA SILVA 
SCABELLO. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente administrativo, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 26 de 
maio de 1993, filha de EDEVALDO ROGERIO MOSCARDI e de EUNICE APARECIDA PELLEGRINI MOSCARDI. 

JOSUE DIAS DO NASCIMENTO e DALILA MARQUES TEIXEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, microempresário, 
solteiro, nascido em PITANGA, PR, no dia 18 de dezembro de 1978, filho de LUIZ DIAS DO NASCIMENTO e de RUTE 
RAMOS DO NASCIMENTO. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, solteiro, nascida em PINDAÍ, BA, no dia 25 de 
junho de 1995, filha de LUIZ PEREIRA TEIXEIRA e de ANA ROSA MARQUES TEIXEIRA. 

67anos. Solteira. Filha de Sebastião Mota e Belanisia Pi-
mentel Mota Deixa as filhas: Cristiane e Gleidmara. Cemi-
tério Parque das Flores em Campinas/SP.
Alice Rodrigues Marcolino. Faleceu em Campinas/
SP aos 89 anos. Viúva de Aloyr Marcolino. Deixa os se-
guintes filhos: Aloyr e Maria Luiza. Cemitério Parque das 
Aleias em Campinas/SP.
João Luiz Scarazzatti.
Faleceu em Campinas/SP aos 51 anos. Solteiro. Filho 
de João Scarazzatti e Vanda Rosa dos Santos Scarazzat-
ti. Deixa o filho: Lucas. Cemitério Parque das Flores em 
Campinas/SP.
Dina dos Santos Carvalho Oliveira. Faleceu em Cam-
pinas/SP aos 88 anos. Viúva de Jose de Oliveira. Deixa a 
filha: Maria de Lourdes. Cemitério Parque Nossa Senhora 
da Conceição em Campinas/SP.
Benedito Inácio da Silva. Faleceu em Campinas/SP aos 65 
anos. Casado com Marli de Fatima Navarro. Deixa a filha: 
Ana Paula. Cemitério Parque das Flores em Campinas/SP.
Mario de Almeida. Faleceu em Campinas/SP aos 88 
anos. Viúvo de Maria vera Lucia de Almeida. Deixa os Se-
guintes Filhos: Olívio e Ana Lucia. Cemitério Parque Nossa 
Senhora da Conceição em Campinas/SP.

HORA E LOCAL: Às 9:00 horas, na sede social, na Cidade de Valinhos, SP, na Rodovia Visconde de Porto 
Seguro, n° 2660, Galpão “O”, Vila Pagano.
ORDEM DO DIA: a) redução do Capital Social da Sociedade em R$ 356.400,00 (trezentos e cinquenta 
e seis mil e quatrocentos reais), com a conseqüente alteração do caput da Cláusula Quinta do Contrato 
Social. e b) alteração da administração da sociedade.
DELIBERAÇÃO: a) Por unanimidade de votos, tendo em vista o fato da retirada da sócia OLIPAR – 
PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS EIRELI e não havendo interesse aos demais sócios e nem à própria 
sociedade em adquirir sua participação, deliberam a totalidade dos sócios remanescentes em promover a 
edução do capital social da seguinte forma: redução no valor de R$ 356.400,00 (trezentos e cinquenta e seis 
mil e quatrocentos reais), com o cancelamento de 356.400 (trezentas e cinquenta e seis mil e quatrocentas) 
quotas detidas pela OLIPAR – PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS EIRELI, que receberá em contrapartida R$ 
356.400,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos reais) em moeda corrente do pais, nesta data. 
Portanto: OLIPAR – PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS EIRELI terá suas 356.400 (trezentas e cinquenta e 
seis mil e quatrocentas) quotas no valor de R$ 356.400,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos 
reais) canceladas na sociedade. Em razão da redução de capital, foi aprovada a seguinte nova redação 
do caput da Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade: “Cláusula Quinta - O capital social é de R$ 
543.600,00 (quinhentos e quarenta e três mil e seiscentos reais) dividido em 543.600 (quinhentas e quarenta 
e três mil e seiscentas) quotas, de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em 
moeda corrente do país pelos sócios, nesta data, conforme abaixo: a) SLIGON PARTICIPAÇÕES LTDA 
534.600 (quinhentas e trinta e quatro mil, e seiscentas) quotas no valor total de R$ 534.600,00 (quinhentos 
e trinta e quatro mil e seiscentos reais); e b) ORIVAL APARECIDO CARLOS 9.000 (nove mil) quotas 
no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais). TOTAL R$ 543.600,00”. b) Por unanimidade de votos, é 
deliberado alterar a administração da sociedade, passando o “caput” da clausula sexta do contrato social 
a ter a seguinte redação: “A administração da sociedade, bem como, a gerência e a representação ativa 
e passiva, judicial e extra-judicial, será exercida, única e exclusivamente, por ROBERTO GROSS, já 
qualificado, ficando investidos de todos os poderes de administração para praticar os atos que obriguem a 
sociedade.” Nada mais havendo a tratar a presente ata foi lida e aprovada tendo sido por todos assinada.

SLIGON PARTICIPAÇÕES LTDA.
Roberto Gross

OLIPAR – PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.
Luana Souto Oliveira

ORIVAL APARECIDO CARLOS
ROBERTO GROSS

Administrador

FIRSTPACK EMBALAGENS LTDA.
CNPJ: 97.554.271/0001-20 - NIRE: 35.225.039.141

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 08/06/2017



SERVIÇOS
Especializados

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Santo Expedito

pela graça alcançada.

R.P.A

NEGÓCIOS
Oportunidades

VAGAS EM ABERTO
AUXILIAR DE VENDAS – Ter vivência em 
atividades de atendimento ao cliente, vendas de 
produtos, possuir ensino médio completo e bons 
conhecimentos em informática.
PROMOTOR / REPOSITOR – Já ter atuado em 
supermercados, no setor de frios, realizando 
corte/fatiamento e reposição desses produtos em 
gôndolas. Possuir ensino médio completo.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ter vivência em 
atividades dentro de linha de produção, possuir 
ensino médio completo.
OPERADOR DE CAIXA – Ter atuado com 
operação de caixa e atendimento ao cliente, 
conhecimento com cálculos e possuir ensino 
médio completo.
REPOSITOR DE LOJA – Ter atuado com 
reposição de gôndolas e estoque, atendimento 
ao cliente, possuir ensino médio completo e bons 
conhecimentos em informática.

OS INTERESSADOS DEVERÃO ENTREGAR 
O CURRÍCULO NO ENDEREÇO: 

Av. Onze de Agosto, 
N° 57 Jd. Ribeiro – VALINHOS-SP. 

OU CADASTRE SEU CURRÍCULO NA 
PÁGINA DE VAGAS  EM NOSSO SITE 

WWW.MARKARH.COM.BR 
TELEFONE:  (19) 3859-2561
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PARAFUSADEIRA E 
FURADEIRA MANUAL 
DE BATERIA
Marca Ford R$80,00. 
F:994151685

2 ERGOMÉTRICAS, 
1 ESTEIRA (RENO) 
E 1 SIMULADOR DE 
CAMINHADA
R$600,00 F: 3871-2544 
/ 99183-8911

TV LG 32’’
R$650,00  F: 3871-
8328 / 99365-2280

FOGÃO
Usado, em bom esta-
do. F: 3869-4006

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

BICICLETA ROSA
p/ criança até 5 anos 
R$ 70,00 F: 3849-3614 
/ 99647-5680

2 BATENTES DE 
PORTA
R$120,00. F: 3871-
8328 / 99365-2280

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

AUTO SOCORRO
KIKO – GUINCHO 
F: 19 99772-0349 
ID 89*101168

CONTRATA-SE
Cabeleireiro(a), 
Manicure e Depiladora. 
Excelente comissão. F: 
3849-2760

ROUPAS FEMININAS. 
A partir de 29,99. 
F:99488-9455

CAPA NOVA PARA 
COBRIR CARRO                           
Tamanho universal – 
R$ 50,00. F: 99665-
4412                                  
             
KITUTES DA RAQUEL
Aceitamos encomen-
das. F: (19)3871-5566

DRYWALL/ GESSO
Stell Frame. F: 98309-
6601 - Gabriel
Eng. Civil pós-gradu-
ada, com experiência. 
Procura trabalho em 
empresa F:3272-6212

SERVIÇOS EM GERAL 
– PEDREIRO
Antonio. F: (19) 98824-
1149

TRANSPORTES
Fretes e pequenas 
mudanças. F: (19) 
99717-9349 – Geraldo.

PINTURAS E RESTAU-
RAÇÕES
Pedro Martins, orça-
mento sem comprom-
isso. F: (19) 99916-
0605

REFORMA 
Projetos residenciais 
e comerciais, mão de 
obra especializada. F: 
(19) 98436-3986

LAVANDERIA
Residencial e comer-
cial. Lavamos toalhas, 
guardanapos em 
grande quantidade. 
Liga (19) 98423-4463

PEQUENOS 
REPAROS 
Hidráulica, elétrica, 
constr. Civil, pintura, 
portão eletrônico e 
câmera segurança F: 
3305-0517 

MONTADOR DE 
MÓVEIS
Hugo - F: 98870-4584 

oi | 99218-6307 claro 
| 98390-0827 tim | 
99966-6417 vivo

JARDINAGEM E MA-
NUTENÇÕES 
F: 3305-0517 / 99163-
4359
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