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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

Hoje tem manhã 
Sertaneja no 
coreto 
■  A expectativa é tornar o 
sábado um dia agradável 
para quem está no largo 
descansando ou fazendo 
compras. Página 9

Em entrevista, prefeita fala 
sobre seu 1º ano de mandato
■ Em entrevista exclcuiva à Folha de Valinhos, a prefeita Lucimara Godoy Vilas Boas (PSD) 
fala sobre seu primeiro ano de mandato e a atual crise que enfrenta em seu governo.  Página 4 
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Eduardo Garcia de Lima é 
nomeado Juiz do Tribunal 
de Impostos e Taxas  
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PhotoPower
Janela Aberta 

promove oficinas 
de fotografia 
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ARTE NA PRAÇA
Domingo tem 
homenagem à 
bandas 
p.9

MISSA DO PADROEIRO 

■ De acordo com o site da Paróquia de São Sebastião – www.paroquiasaosebastiao.com.br – no dia dedicado 
ao Padroeiro acontecerá dois importantes eventos, o primeiro às 10 horas na Matriz de São Sebastião, com a 
celebração da Missa de São Sebastião por Dom João Inácio Müller, Arcebispo Metropolitano de Campinas. 
Já às 16 horas, acontece no Centro de Artes Cultura e Comércio – CACC  ‘Adoniran Barbosa”,  missa celebrada pelo 
padre Eduardo Dougherty e na sequência procissão com ‘andores ornamentados’ até a Matriz de São Sebastião. A 
última missa acontece às 19h também na Matriz, com celebração do padre Benedito Ferraro.

Número de 
profissionais da 
Saúde é ampliado

Prefeita promove 
mudanças no 
Valiprev e na Saúde

■  Desde segunda-feira, dia 10, 
a unidade exclusiva prepara-
da pela Prefeitura de Valinhos, 
para atendimento de casos 
de sintomas gripais, está com 
200% a mais de profissionais 
de Saúde para atendimentos 
dos pacientes. Página 6

■ Anunciado na segunda-feira, 10, 
mudanças na secretaria de Saúde e 
no Valiprev. A atual secretária de Saú-
de, Carina Missaglia, assume a presi-
dência do Valiprev e o dr Luiz Gabriel 
Signorelli, assume a Secretaria da 
Saúde. Página 5
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é o número de parcelas que o 
contribuinte poderá pagar seu 
IPTU ao longo do ano de 2022

Arquivo Folha de Valinhos

511

hoje (15.janeiro)
Sol com algumas 
nuvens. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.
Máx. 29ºC Mín. 20ºC

DoMINGo (16.janeiro)
Sol com muitas nuvens. 
Probabilidade de 
chuvas.
Máx. 28ºC Mín. 20ºC

SeGUNDA (17.janeiro)
Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite..
Máx. 29ºC Mín. 18ºC

l SEMANA DIFÍCIL  A prefeita Lucimara Godoy Vilas Boas (PSD) 
provavelmente está vivendo uma das semanas mais difíceis de seu 
governo. Justamente num momento em que ela precisaria contar 
com o apoio daqueles que lá na campanha eleitoral estiveram ao seu 
lado. Afinal de contas, foi uma luta ‘hercúlea’ aprovar a nova estrutura 
administrativa na Câmara Municipal no final do ano passado o que, ga-
rantiria a prefeita neste seu segundo ano, a possibilidade de estruturar 
melhor seu time de governo.

l SEMANA DIFÍCIL  2  Mas estranhamente o tiro – diga-se “fogo 
amigo” - veio de onde menos se esperava, de integrantes de seu próprio 
partido, o PSD, que estiveram com a prefeita do início ao final da cam-
panha vitoriosa de 2020. Mas, como política não é uma ciência exata, 
tudo pode acontecer e aconteceu. Na segunda os vereadores André 
Amaral e Thiago Samasso, ambos do PSD e na quinta-feira, dia 13, o 
vice-prefeito, Major Rocco, entregaram cartas, lacônicas e sem muitas 
explicações, no caso dos primeiros se afastando das funções de lide-
rança na Câmara Municipal e no caso do vice-prefeito, seu afastamento 
da administração da prefeita, ele alegando que não estava sendo mais 
convidado para tomar decisões nas esfera do governo.

l SEMANA DIFÍCIL 3 A Coluna apurou logo após a divulgação da 
carta dos vereadores André Amaral e Thiago Samasso, se afastando 
das funções de lideranças do governo junto à Câmara, que os dois 
estavam descontentes com a forma como a prefeita estava conduzindo 
as mudanças na estrutura administrativa da prefeitura em função da 
aprovação da nova estrutura. Os dois queriam mais participação.

l SEMANA DIFÍCIL 4 E o estranho no anúncio dos dois vereadores 
foi justamente ele acontecer justamente horas após a prefeita Luci-
mara anunciar mudanças na Secretaria de Saúde e na presidência do 
Valiprev. Tudo isso na segunda-feira, dia 11, quando a então Secretá-
ria de Saúde, Carina Missaglia deixou a pasta para assumir a presi-
dência do Valiprev e, em seu lugar, foi anunciado o médico Dr. Luiz 
Gabriel Signorelli.

l SEMANA DIFÍCIL 5 Já o vice-prefeito Major Rocco, em sua nota, 
foi direto ao ponto, estava descontente com a forma como estava sen-
do alijado de participar das decisões de governo. Lembrando que Ma-
jor Rocco, logo após a posse em 1º de janeiro de 2021, assumiu o cargo 
de Chefe de Gabinete e tinha a responsabilidade de fazer a gestão do 
governo. Mas que em meados de 2021 foi substituído pela então Se-
cretária de Educação, Claudineia Vendimiatti Serafim

l SÓ PRA CONSTAR Teve ocasiões na Câmara Municipal de Va-
linhos, ainda dentro do segundo governo do prefeito Vitório Anto-
niazzi, quando ali estavam vereadores Arildo Antunes dos Santos, 
Antônio Bueno Conti e Luís Bissoto, dentre outros, onde afirmavam 
“que poderiam discordar de tudo, ter visões políticas diferentes e di-
vergentes até”, mas que o que sempre deveria prevalecer era o inte-
resse do grupo e de Valinhos. O mesmo aconteceu com os aliados do 
ex-prefeito Marcos, sobretudo quando estava líder de seu governo o 
então vereador e ex-vice-prefeito Moysés Antonio Moysés.

l SÓ PRA CONSTAR 2 Crises políticas são naturais dentro dos 
processos democráticos e sobretudo na política local, quando um lí-
der tenta ocupar seu espaço para também se projetar na cena política. 
Em seu segundo mandato, Vitório Antoniazzi tinha como vice-pre-
feito Anselmo Pontes Borin e se preparava para disputar a reeleição, 
dentro do partido de Anselmo, o extinto PFL, havia a disputa interna 
entre ele e o então presidente da Câmara Mauro de Sousa Penido para 
que houvesse a mudança na chapa. A decisão interna do PFL levou 
Penido a formar a chapa com Vitório e o grupo seguiu firme e saiu 
ainda mais fortalecido naquela ocasião.

l SÓ PRA CONSTAR 3 Na gestão do ex-prefeito Machado (PR), 
houve uma ruptura entre ele e seu vice-prefeito, o vereador Mayr, que 
na ocasião chegou a ficar até mesmo sem seu Gabinete. O resultado 
disso todos conhecem. E, na gestão do ex-prefeito Orestes Previtale 
(DEM) tudo parece ter corrido dentro dos conformes, a vice-Laís He-
lena Antônio dos Santos, chegou a assumir a cadeira de prefeito por 
mais de duas vezes e ficou a frente de duas pastas importantes da Ad-
ministração, o Esportes e Lazer e a Secretaria de Defesa do Cidadão. 

Nosso registro histórico desta semana é uma homenagem ao Padroeiro do Município, cuja data é celebrada 
na próxima quinta-feira, dia 20, Dia de São Sebastião. Quando Valinhos, ainda distrito de Campinas, ganhou 
um padroeiro, em 1889 Campinas sofria uma grave epidemia de febre amarela que, segundo os médicos da 
época, reduziu a população de 20 mil para 4 mil pessoas. Muitos campineiros com medo da febre buscaram 
refúgio na pequena vila de Valinhos, que na ocasião não tinha nenhuma igreja. Foi então que o padre Francis-
co Manetta fez uma promessa: ao término da epidemia, ergueria a primeira Matriz de Valinhos. São Sebas-
tião foi o santo escolhido para ser o padroeiro da cidade por ter sido um soldado romano e mártir, conhecido 
como protetor contra a peste, a fome e a guerra. Segundo relatos da época, a epidemia pouco atingiu a vila 
de Valinhos. Com o passar dos anos São Sebastião ganhou força, devoção, cresceu e surgiu a necessidade de 
construir uma igreja. o local escolhido foi o alto da colina, em frente ao povoado. A população contribuiu e ra-
pidamente a igreja foi edificada. em 21 de dezembro de 1900 foi criada oficialmente a Paróquia de São Sebas-
tião, pelo bispo de São Paulo, Dom Antônio Cândido de Alvarenga. o primeiro vigário de Valinhos, joão Batista 
César, chegou em 17 de fevereiro de 1901. 

memória histórica

Presidente Franklin recebe o 
vereador Luiz Cirilo de Campinas

o presidente da Câmara, vereador 
Franklin (PSDB), recebeu em seu 
gabinete na manhã desta terça-feira, 
dia 11, o vereador Luiz Cirilo (PSDB), 
que está em seu quarto mandato 
consecutivo na Câmara Municipal 
de Campinas.

Durante o encontro, Franklin e 
Cirilo conversaram sobre diversos 
assuntos que Valinhos e Campinas 
têm em comum, além de falarem 
sobre os desafios da região, do es-
tado e do Brasil.

Cirilo é advogado, foi vice presi-
dente da oAB (ordem dos Advogados 
do Brasil) em Campinas, foi eleito 
pela primeira vez em 2008, presidiu 

comissões de trabalho no Legislativo 
campineiro e foi vice-presidente da 
Câmara no biênio 2015-2016.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e Inovação tem novo secretário

A partir de convite da prefeita 
de Valinhos, Lucimara Godoy, o 
Diretor Administrativo do De-
partamento de Águas e esgotos 
de Valinhos (DAeV), Aluísio josé 
Mamprim Brunello, deixará a au-
tarquia para colaborar às ações 
da Secretaria de Desenvolvimento 
econômico, Turismo e Inovação, na 
Prefeitura de Valinhos. 

o presidente do DAeV, Walter 
Gasi, agradeceu todo o empenho 
de Aluísio durante o período no 
qual esteve à frente da diretoria 
administrativa na autarquia. “A 
convite da prefeita Capitã Lu-
cimara, ele certamente levará 
sua experiência e proatividade à 
Prefeitura. É um profissional que 
se mostrou bastante ativo e pres-
tativo no DAeV, tendo colaborado 

diretamente, por exemplo, à via-
bilização do projeto de processo 
digital, que será implementado 
dentro da autarquia”, disse. 

Com a ida de Brunello à Pre-
feitura de Valinhos, a convite da 
prefeita Lucimara, passa a assumir 
a diretoria administrativa da au-
tarquia Fernanda Seraphini, que 
é formada em Administração de 
empresas, com pós-graduação em 
Gestão Pública e também cursa, 
atualmente, Ciências Contábeis. 
Tem ampla experiência adminis-
trativa e em Recursos humanos no 
setor privado. Fernanda também 
acumula experiência no setor pú-
blico, tendo trabalhado por dois 
anos na Companhia estadual de 
Águas e esgotos do Rio de janeiro 
(CeADe).

24 mil 
visitas aos ecopontos de Vali-
nhos em 2021, trazendo impac-
to positivo na saúde e meio am-
biente



O ano político em Valinhos começou quente. Diferente de outros anos, janeiro sempre 
teve um certo foco na realização da Festa do Figo, com concentração quase que de 100% 
de toda força administrativa e política para na abertura de nosso maior e mais importante 
evento turístico: a Festa do Figo e a Expogoiaba, que exatamente deveria acontecer 
neste final de semana, mas que em função da pandemia, está adiada pelo segundo ano 
consecutivo.

Mas a semana política, especialmente da prefeita Lucimara Godoy Vilas Boas (PSD) 
começou indigesta, ou melhor, alvejada pelo ‘fogo amigo’ de integrantes de seu próprio 
partido, o PSD. O termo ‘fogo amigo’ é um termo utilizado na guerra, quando um soldado 
ou uma ação militar atinge integrantes de seu próprio exército, causando baixas ou não.

O que estamos assistindo em Valinhos neste começo de ano é algo sem precedentes 
nesses 67 anos de história político-administrativa de Valinhos, sobretudo vindo de um 
grupo que durante as eleições de 2020 cravaram a narrativa de realizar na cidade uma 
‘nova política’ e destroçaram a chamada ‘velha política’, que por mais de 60 anos sempre 
trouxe muitos avanços e benefícios para Valinhos.

Na segunda-feira, dia 11, os vereadores André Amaral e Thiago Samasso, ambos do 
PSD e na quinta-feira, dia 13, o vice-prefeito, Major Rocco, entregaram cartas, lacônicas 
e sem muitas explicações, no caso dos primeiros se afastando das funções de liderança 
na Câmara Municipal e no caso do vice-prefeito, seu afastamento da administração da 
prefeita, ele alegando que não estava sendo mais convidado para tomar decisões nas 
esfera do governo.

Que tipo de nova política é essa que sequer aguenta o tranco de pouco mais de 365 dias 
de governo e abandonam a nau? Lembrando que 2021 foi um ano difícil de pandemia e 

de crise econômica grave.
A Folha de Valinhos já acompanhou muitos desencontros 

políticos, sobretudo na tão criticada ‘velha política’, mas tanto 
de um lado quanto de outro, seja nos grupos liderados pelos 
Jerônimo Alves Corrêa, José Spadaccia, Vicente Marchiori, Luiz 
Bissoto, Arildo Antunes dos Santos, Vitório Antoniazzi, Marcos 
José da Silva, Moysés Abujadi, Clayton Machado e até mesmo do 
ex-prefeito Orestes Previtale, sempre prevaleceu o bom senso, 
o diálogo, o interesse do grupo e o futuro de Valinhos.

Raramente se via um ‘moleque birrento’ que, por ser dono 
da bola, sem nem mesmo o jogo ganhar ritmo, tomava a ‘bola 
debaixo do braço’ e acabava coma brincadeira, porque seu 

interesse não estava sendo ouvido ou cumprido. Ninguém desistia tão cedo de um projeto 
político.

Não temos aqui nenhuma procuração para defender o governo da prefeita Lucimara, 
pois entendemos também que cobramos muito experiência política de nossos gestores, 
mas a experiência só vem com a prática, não há outro caminho e ela, está aprendendo – 
provavelmente à duras penas – a conhecer esse árido mundo da política local. Ela poderia 
esperar tudo e sobretudo daqueles que não estiveram alinhados à ela durante a campanha 
uma traição dessa natureza.

Mas, não estamos inteirados do que está acontecendo nos bastidores dessas mudanças, 
sobretudo agora que a prefeita Lucimara tem em tuas mãos uma nova estrutura 
administrativa para aprimorar seu time e negociar sobretudo com os vereadores uma base 
de apoio. Neste sentido, aqui endossamos a feliz colocação que a prefeita fez ao colocar 
na nota divulgada sobre a decisão do vice-prefeito Major Rocco, a frase atribuída ao líder 
Martin Luther King: “A verdadeira medida de um ser humano não se vê na forma como 
se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em 
tempos de controvérsia e desafio”.

Neste sentido, acreditamos também que é dever dos dois vereadores André Amaral e 
Thiago Samasso – apontarem melhor quais os motivos que os levaram a tomar tal decisão, 
afinal de contas os dois ainda têm cargos no atual governo. Esperavam ser aquinhoados com 
mais dentro da nova estrutura? Queriam indicar novos secretários ou secretários adjuntos?

Se for isso, é lamentável que eles desestabilizem um governo num momento ainda tão 
distante de uma eleição municipal que só vai acontecer em 2024. Se o bem era Valinhos 
erraram o alvo, e não praticaram a ‘nova política’.

editorial
Fogo amigo

Ninguém 
desistia 
tão cedo de 
um projeto 
político
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opinião
Os artigos assinados são de 
responsabilidade de seus autores e não 
representam a opinião deste jornal.

 S a m a n ta  L o p e S 

Privilégio
aprenda a identificar o seu

Temos ouvido discussões sobre a palavra privi-
légio entre pessoas negras há algum tempo, o que 
faz conectá-la às questões de racismo, mas o termo 
vai além desse âmbito. Ter privilégios é em algum 
momento estar com grande vantagem sobre outras 
pessoas. Aqui, vários marcadores sociais podem 
te colocar nesse lugar, como sua cor de pele, seu 
‘status’ social, seu CEP e até mesmo seu gênero. 

Em um grupo no qual estava fazendo uma 
interação para falar sobre inclusão e diversidade, 
um executivo perguntou por que eu nunca saí de 
um trabalho no qual uma das barreiras à minha 
evolução era o racismo. 

Alguns que estão lendo esse artigo talvez saibam 
que sou da região da Zona Leste de São Paulo, tenho 
dois filhos e sempre precisei estudar e trabalhar. 
Com isso, sempre enfrentei deslocamentos por 
horas para longe de casa, pois os melhores salários 
geralmente estão do outro lado da ponte. 

Nesse período, o meu filho mais velho era pe-
queno, eu levava três horas para chegar ao trabalho, 
saía direto para a faculdade, me deslocando por 
mais duas horas, e depois 
levava mais duas horas para 
chegar em casa. A gestão 
deixava um celular comigo 
e não havia horário para 
atender, porque respon-
dia pelos atendimentos aos 
clientes para garantir o SLA 
dos contratos. 

Foi um lugar onde apren-
di muito, conheci pessoas 
incríveis, fiz cursos, viajei, 
fui a única mulher negra 
durante todo o tempo em 
que estive ali, e só consegui 
contratar um homem negro. 
O salário era bom, mas todas 
as pessoas que entravam 
começavam recebendo mais do que eu, afinal os 
nomes dos cargos justificavam isso. 

Enquanto os jovens contratados compravam 
carros e saíam para a balada, eu procurava manter 
as contas em dia para poder cuidar das minhas 
responsabilidades. 

Trago essa parte da minha história para mostrar 
que o meu movimento foi consciente, almejava ter 
uma chance de melhorar de vida e estar em um 
lugar repleto de oportunidades era uma chance de 
ser escolhida, o que nunca aconteceu. 

O querido Marco Pellegrini retratou uma expe-
riência similar em sua fala no 9º Fórum Inclusão 
Diversidade da ABRH-SP, na mesa sobre “Como pro-
mover uma sociedade mais inclusiva e acessível”: “…
na ETE Lauro Gomes eu sofri talvez a mais impor-
tante e mais decisiva pra mim, discriminação,… eu 
era o único aluno negro… as empresas buscavam os 
alunos ali e eu não fui buscado, apesar de ter boas 
notas, de ter bom desempenho, apesar de eu ter me 
formado na mesma forma que todo mundo, eu não 
fui escolhido…” – v. 1:56:22 do vídeo (https://youtu.
be/TuSZJ9iUUEw). 

Sim, o privilégio de outros estudantes não 

negros, de educadores, de gestores, de colegas, 
sobre nossos caminhos no ambiente corporativo e 
nas oportunidades de acesso fica nítido conforme 
avançamos na carreira e nossos esforços sempre 
são maiores, para conseguirmos menos. 

Hoje, como coordenadora de um programa para 
promover diversidade e inclusão, percebo que, para 
um executivo perguntar a uma mulher negra por 
que ela não se “libertou” de uma situação opres-
sora, a expectativa é aumentar seu entendimento 
sobre uma realidade que ele nunca irá viver. Eu 
sofro várias opressões, entre elas a de gênero, étni-
ca e social, algo que ele desconhece. Mas, ao saber 
sobre isso, o que irá mudar para ele? E para mim? 

Se as pessoas que lerem este artigo não saírem 
de seus lugares privilegiados para apoiar outras 
mulheres negras, para que elas não precisem passar 
pelo que passei, haverá uma exposição desneces-
sária, de uma dor que ainda dói.  

A mudança está nas mãos das empresas, sim!  
Elas podem escolher se instalar em avenidas 

chiques nos centros financeiros e criar polos de tra-
balho nas periferias, podem 
contratar com exigência das 
universidades consideradas 
A pelo MEC ou podem atrair 
talentos que estudam pelo 
EAD nos UniCEUs. Podem, 
ainda, levar em conta que 
uma mãe com filhos pe-
quenos precisa de escolas e 
creches de período integral, 
porque o Conselho Tutelar 
as ameaça quando precisam 
deixá-los sozinhos para ga-
rantir o alimento de cada 
dia, entre tantas outras ações 
que estão “subentendidas” 
na pergunta feita por um 
executivo de sucesso a uma 

mulher negra que há anos atua para crescer com os 
ganhos, um terço menores que os dele, no mínimo. 

Quando falamos de privilégio, é difícil para 
quem está na área superior olhar quem está mais 
abaixo. Há alguns filmes que retratam isso de forma 
muito direta, como “Parasita”, de Bong Joon Ho; “O 
poço”, de Galder Gaztelu-Urrutia; e “Querô, uma 
reportagem maldita”, de Plínio Marcos. Reconhe-
cer seu privilégio é o primeiro passo para mudar a 
realidade que nos cerca. No entanto, na pergunta 
“por que você não se libertou desse lugar opressi-
vo?” – há toda uma estrutura de privilégios – e só 
faz sentido se quem pergunta é capaz de fornecer 
oportunidades para que a história seja diferente. No 
mais, vira uma vitrine para conhecer as dores do 
outro, como no filme “A Vênus Negra”, de Abdel-
latif Kechiche, onde até o corpo morto da mulher 
negra é visto como material para consumo, só uma 
mercadoria, sem nenhum privilégio. 

 *Samanta Lopes é coordenadora MDI da um.a 
#DiversidadeCriativa, agência de live marketing 
– uma@nbpress.com  
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Qual a avaliação que a senho-
ra faz de seu primeiro ano de 
mandato?? 

Lucimara Antes de responder 
esta questão, quero aproveitar 
este espaço do Jornal Folha de 
Valinhos para desejar aos eleito-
res valinhenses um 2022 de Paz, 
Felicidades e Sonhos que se rea-
lizem. De fato, tivemos um 2021 
desafiador, com o enfrentamento 
da Covid, especialmente no 1º 
semestre, ao mesmo tempo em 
que avançamos, com eficiência 
e participação importante da 
população, no processo de vaci-
nação. No âmbito administrativo, 
enfrentamos muitas dificuldades 
com uma estrutura arcaica e 
deficitária da Prefeitura, sem ao 
menos ter estrutura mínima de 
informatização para atender com 
qualidade e eficiência à popu-
lação. Avançamos e, ao invés de 
apenas 5 prédios informatizados, 
que foi a situação que encontra-
mos, finalizamos 2021 com 100% 
dos prédios públicos em funcio-
namento, mais de 115, com fibra 
ótica interligada e rede de inter-
net de alta velocidade, o mínimo 
para seguirmos com a proposta 
de implantar serviços rápidos, 
práticos e com inteligência para 
a população. Quanto a área de 
zeladoria, também enfrentamos 
situações terríveis, como praças 
com mato alto, ruas e avenidas 
sem sinalizações, enfim, tivemos 
que recuperar este espaço perdido 
na cidade e, com planejamento, 
temos avançado. Ainda, inicia-
mos um trabalho inédito que vai 
resultar em 100% dos bairros de 
Valinhos com iluminação a LED. 
Projetamos ações para dar mais 
qualidade e sustentação no pro-
cesso pedagógico na Educação, 
incluindo ações para recuperar o 
tempo prejudicado durante a Pan-
demia. E, ainda na Saúde, alcan-
çamos uma parceria importante 
com o CISMETRO, consórcio que 
já nos possibilita reduzir o tempo 
de espera de diversos exames e 
cirurgias, como as ações na área 
de oftalmologia e outras que irão 
ser continuadas em 2022. Por-
tanto, foi um ano de estruturação 
administrativa ao mesmo tempo 
em que avançamos em muitos 
pontos do plano de governo. 

Qual foi a maior dificuldade 
enfrentada neste primeiro ano?

Lucimara Sem dúvida, como 
dissemos na 1ª resposta, o enfren-
tamento a Covid. Saúde é priori-
dade e esta ação foi fundamental 
para trazermos mais atendimento 
e mais vacinação para a população 

valinhense. Fato que, inclusive, 
colocou Valinhos por diversas ve-
zes como referência no processo 
adequado, ágil e transparente da 
vacinação em nossa região.

Esta semana a senhora foi 
surpreendida por duas situações 
inusitadas vindas de integran-
tes de seu partido. Primeiro os 
dois vereadores abrindo mão 
da liderança de governo na Câ-
mara e na quinta-feira, dia 13,  o 
vice-prefeito Rocco anunciando 
afastamento de seu governo. 
Embora já tenha divulgado nota 
a respeito, na sua opinião o que 
levou eles a fazerem isso?

Lucimara Na minha vida, sem-
pre respeitei a liberdade de deci-
são de todos. E por isto que, ao 
comentar estes fatos, lamentei, 
claro, mas ponderei o respeito que 
tenho a todos. O nosso foco, no 
governo, está no Trabalho. Temos 
um compromisso com Valinhos 
que iniciamos no ano passado 
e estamos avançando. Desafios 
existem e vamos supera-los. O 
nosso foco é o bem-estar do povo 
valinhense.

A senhora iniciou o ano pro-
movendo novas mudanças em 
seu primeiro escalão. Troca do 
presidente da Valiprev e na Se-
cretaria de Saúde. Com a nova 
estrutura administrativa em 
vigor, enquanto tempo a senhora 
acredita que consiga montar o 
seu novo time?

Lucimara A estrutura é a base, 
mas não é o ponto central. O que 
objetivamos é garantir ao povo 
de Valinhos o acesso a serviços 
de qualidade, eficientes e que 
atendam as necessidades. É neste 
ponto que estamos trabalhando e 
estamos focados.

Em sua opinião a pandemia 
trouxe prejuízos à sua gestão, 
não no sentido financeiro, mas 
no tocante ações, obras e pro-
jetos? 

Lucimara Não diria prejuízos, 
mas é fato que a Pandemia nos 
fez concentrar as ações no que é 
essencial, que é cuidar de Vidas. 
Mas pelo planejamento pudemos 
avançar em todas as áreas, tanto 
que, na média, em relação ao 
nosso plano de governo, avança-
mos cerca de 70% dos itens já em 
andamento ou iniciados, o que é 
importante, por ser compromisso 
assumido e, acima de tudo, que 
resultam em ganhos de qualidade 
para o cidadão valinhense.

No final de 2021 a Câmara Mu-
nicipal aprovou a nova Estrutura 
Administrativa da Prefeitura, 
essa estrutura atende as neces-

sidades da sua gestão? 
Lucimara A Estrutura atende 

a necessidade da cidade. A Pre-
feitura precisa ser compreendida 
como uma empresa que presta 
serviços à população, que atende 
em diversas áreas o essencial para 
que a cidade se desenvolva, com 
sustentabilidade, e respeito aos 
direitos de todos. Portanto, uma 
estrutura administrativa eficien-
te resulta em serviços públicos 
eficientes. Com Planejamento, 
avançamos para cumprir os itens 
do plano de governo. E a estrutura 
é o caminho para que isto aconte-
ça. Não é uma estrutura da gestão, 
mas uma estrutura para a cidade.

Como a senhora avalia a sua 
relação com o Legislativo, uma 
vez que o governo não possui 
uma base de sustentação entre 
os 17 vereadores?

Lucimara A relação entre Exe-
cutivo e Legislativo deve se pautar 
no respeito, na harmonia e na 
compreensão de que, todos, traba-
lham pelo bem comum da cidade. 
Questões políticas e partidárias 
não são e não devem ser o centro 
e o foco das resolutividades. Por 
isto, posso dizer que o 1º ano foi de 
uma relação muito respeitosa com 

Da Redação

Em entrevista exclusiva à Folha de Valinhos, a Prefeita de Vali-
nhos, Lucimara Godoy Vilas Boas (PSD) fala sobre seu primeiro 
ano de mandato, as mudanças que está realizando na sua 
equipe de governo e sobre a crise política que está enfrentando. 

os vereadores, que representam 
cada qual os eleitores valinhenses, 
assim como nós no Executivo. A 
importância do processo demo-
crático e da relação harmoniosa 
e profissional entre os poderes 
são fundamentais para que avan-
çamos na discussão e projetos 
importantes para a cidade. 

No final do ano foram anun-
ciadas algumas mudanças em 
seu primeiro escalão de governo. 
Dentre elas a saída dos Secretá-
rios Márcio Luiz Aprigio, que 
estava à frente da Secretária de 
Mobilidade Urbana e do Gustavo 
Iansen, da Secretaria de Obras 
e na última segunda-feira, dia 
3, a senhora mudou novamente 
o presidente do DAEV. Essas 
mudanças fazem parte da reor-
ganização da equipe em função 
da nova estrutura?

Lucimara Uma correção, antes, 
apenas: o secretário de Obras não 
saiu. As mudanças efetivadas no 
momento foram as outras duas 
citadas. E, no âmbito da gestão, é 
natural que alterações ocorram, 
porém o que não muda são os 
objetivos que traçamos, os valores 
que defendemos e que resultaram 
na confiança da população de 

Vivemos, hoje, uma nova variante 
e a Pandemia ainda está presente. 

Temos a vacinação que reduz, 
felizmente, os casos graves porém 
o número de casos que voltam a 

crescer sempre preocupa. ”
“

Valinhos ao nos escolher para 
a gestão da cidade. Agradeço e 
muito todos que saíram e vamos 
seguir em frente com as propostas 
que temos, sempre com clareza, 
transparência e busca total na efi-
ciência e qualidade do serviço pú-
blico para as famílias valinhenses.

Haverá mais mudanças no 
primeiro escalão?

Lucimara  Como dissemos, 
nosso compromisso é com a con-
fiança da população valinhense, 
com cada item do plano de go-
verno que assumimos, em pacto, 
para realizar pela cidade. E este 
é o ponto central: os interesses 
coletivos sempre devem ser prio-
rizados. O respeito ao trabalho 
de cada profissional deve ser va-
lorizado e enaltecido e, portanto, 
prefiro sempre falar em projetos e 
não em individualidades.

Com a chegada das chuvas 
de verão e a compra de água de 
Campinas até quando Valinhos 
ainda permanecerá com o racio-
namento de água?

Lucimara O racionamento já 
foi suspenso nesta 1ª semana 
de Janeiro, inclusive sem a ne-
cessidade de utilizar a água que 
adquirimos da Sanasa. Estaremos 
avaliando dia a dia e, se necessá-
rio for, sem chuvas nos próximos 
15 dias, é possível que tenhamos 
que realizar algumas novas ade-
quações mas, no cenário atual, 
com chuvas, está suspenso o 
racionamento.

Qual sua expectativa para o 
ano de 2022?

Lucimara Muitas obras, muitas 
ações importantes para a popu-
lação de Valinhos, em áreas es-
senciais como Saúde, Educação, 
Segurança e Desenvolvimento Eco-
nômico com Inovação. Teremos 
novidades importantes na área de 
Tecnologia e a cidade irá avançar, 
com certeza, com planejamento, 
sustentabilidade, serviços de qua-
lidade, rumo na construção de um 
novo momento para Valinhos.

A senhora assumiu em 2021 e, 
em função da pandemia não pode 
realizar a Festa do Figo, nosso 
maior e mais importante evento 
turístico. Este ano a Festa acon-
tecerá, mas só que em março. Foi 
uma medida acertada mudança 
de data?

Lucimara Vivemos, hoje, uma 
nova variante e a Pandemia ainda 
está presente. Temos a vacinação 
que reduz, felizmente, os casos gra-
ves porém o número de casos que 
voltam a crescer sempre preocupa. 
A decisão de colocar em março, tam-
bém, foi por conta desta situação, 
para que tenhamos toda a segurança 
para a realização da Festa. O impor-
tante, acima de tudo, é a Saúde dos 
valinhenses.

Este ano teremos eleições gerais 
e durante o ano passado se falou 
da possibilidade da senhora sair 
candidata à deputada Estadual, 
procede essa informação?

Lucimara Não, nunca cogitei esta 
possibilidade. Fui eleita prefeita e 
vamos seguir em frente com as pro-
postas que temos pela cidade. Como 
disse, os interesses coletivos sempre 
prevalecem.
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Prefeita divulga nota sobre saída 
do vice-prefeito Major Rocco
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DA REDAçãO ■  Por volta das 16h30 
desta quinta-feira, dia 13, a pre-
feita Lucimara Godoy Vilas Boas 
(PSD) através do seu Departa-
mento de Comunicação divul-
gou Nota à Imprensa sobre a de-
cisão tomada pelo vice-prefei-
to Major Rocco (PSD) também 
nesta segunda-feira, de “por de-
cisão própria, vendo que a ges-
tão tem adotado e sentindo que 
não tenho sido chamado a cola-
borar, mesmo sabendo que pos-
so, desejo e tenho condições de 
avançar e, e também, ao mesmo 
tempo não querendo atrapalhar 
o ritmo do trabalho, estarei tor-
cendo por Valinhos, não atuan-
do diretamente na atual gestão, 
mantendo-me como vice-pre-
feito porém sem participação na 
gestão”.

Em sua Nota a prefeita afir-
ma que recebeu, com pesar, o 
“comunicado do vice-prefeito, 
Major Rocco, em que anuncia a 
descontinuidade do apoio à Ad-
ministração. Trabalho que temos 
feito por Valinhos desde o início 
do mandato".

Confira abaixo a integra da 
nota:

Respeito sua decisão. Agrade-
ço a caminhada que fizemos jun-
tos, desde a campanha eleitoral 
e durante todo esse primeiro ano 
de governo.

2021, pra mim, e para todos 
os valinhenses, tenho certeza, 

A prefeita Lucimara Godoy Vilas 
Boas (PSD) foi novamente sur-
preendida nesta quinta-feira, dia 
13, com um comunicado do vice
-prefeito Major Rocco (PSD), que 
segundo ele, “por decisão própria, 
vendo que a gestão tem adotado e 
sentindo que não tenho sido cha-
mado a colaborar, mesmo sabendo 
que posso, desejo e tenho condi-
ções de avançar e, e também, ao 
mesmo tempo não querendo atra-
palhar o ritmo do trabalho, estarei 
torcendo por Valinhos, não atuan-
do diretamente na atual gestão, 
mantendo-me como vice-prefeito 
porém sem participação na ges-
tão”.
Em sua Nota, Major Rocco afirma 
que em 2020, aceitou uma missão 
junto com a colega de farda, Capitã 
Lucimara, para colocar seu nome 

à disposição para avaliação da 
população de Valinhos para uma 
plataforma de governo diferen-
ciada, sustentada nos princípios e 
valores que “vivenciamos na Po-
lícia Militar, com meta de estabe-
lecer Valinhos na mais alta régua 
de excelência na administração 
pública”.
Continuando afirma que, “assim 
seguimos em 2021, que não foi 
um ano fácil, lutamos contra a 
pandemia, buscamos estruturar 
a administração, olhamos e foca-
mos cada tópico do nosso plano 
de governo, mas nunca sozinhos. 
Ao nosso lado, sempre, uma equi-
pe de profissionais, trabalhadores, 
que sabem o quanto a motivação 
de fazer a diferença na política é 
fundamental para chegarmos até 
aqui”, afirma.

Prefeita Lucimara anuncia 
mudanças na Saúde e Valiprev

Da Redação

A prefeita de Valinhos, anunciou na 
segunda-feira, 10, mudanças na secreta-
ria de Saúde e no Valiprev. A atual secre-
tária de Saúde, Carina Missaglia, acei-
ta o convite da prefeita e assume a pre-
sidência do Valiprev - Instituto de Pre-
vidência Social dos Servidores Munici-
pais de Valinhos, autarquia que atua co-
mo gestora dos benefícios previdenciá-
rios dos servidores estatutários da Pre-
feitura, Câmara e DAEV (Departamento 
de Água e Esgoto de Valinhos). 

Na Saúde, assume como secretário 
o dr Luiz Gabriel Signorelli, médico e 
dentista, com experiência em gestão na 
área da Saúde, entre outras funções co-
mo coordenador do Serviço de Otorri-
nolaringologia e Cirurgia Crânio-Maxi-
lo-Facil da Santa Casa de Itatiba e, tam-
bém, como gestor e linha de frente du-
rante a Pandemia Covid-19 atuando tan-

to na gestão junto a secretaria de Saúde 
de Itatiba na formulação e implementa-
ção de Fluxos do município como tam-
bém na assistência diretamente na Sa-
la de Emergências e na UTI respiratória 
da Santa Casa de Itatiba.

“A Carina fez um trabalho de exce-
lência e estruturação da área da Saúde, 
em total sintonia com os nossos pilares 
do plano de Governo. Avançamos nas 
ações necessárias para a nova estrutu-
ra, recentemente aprovada, e que já ini-
ciamos a implantação para dar mais agi-
lidade e eficiência no atendimento da 
Saúde de Valinhos. Ainda, a Carina teve 
papel importante para o início dos tra-
balhos com o Consórcio Cismetro, que 
já reduz o tempo de espera de consul-
tas, exames e cirurgias na cidade, sem 
contar os aspectos importantes do no-
vo convênio com a Santa Casa de Vali-
nhos. Carina teve atuação dedicada, dia 
e noite, segunda a segunda, na Saúde, 
sobretudo nestes momentos intensos 

da Pandemia, e só temos a agradecer. E 
esta dedicação será fundamental para a 
sequência dos trabalhos que projetamos 
para o Valiprev, com a experiência que 
ela tem como funcionária concursada, 
para trabalhar em prol dos servidores da 
cidade na questão previdenciária”, afir-
mou a prefeita.

“Agradeço a prefeita pelo convite, 
assumo este novo desafio e, ao mes-
mo tempo, registro a gratidão por to-
do apoio nestas ações e missões que ti-
vemos na Saúde e que, agora, serão se-
quenciadas pelo dr Luiz”, complementa 
a secretária Carina Missaglia. A prefei-
ta, também, agradeceu ao trabalho de-
senvolvido até agora pelo então presi-
dente do Valiprev, Eduardo Bonachela, 
"Agradeço ao Eduardo pela dedicação 
e sabedoria na condução dos trabalhos 
até o momento. Com certeza, será fun-
damental a parceria com a Carina para 
continuarmos os avanços importantes 
que iniciamos para a valorização e se-
gurança dos nossos servidores, quanto 
a transparência das ações nas questões 
previdenciárias", declararou.

O novo secretário de Saúde, dr Luiz 
Gabriel Signorelli, traz para Valinhos a 
experiência que teve na atuação, entre 
2020 e 2021, no enfrentamento à Covid 
de Itatiba, no cenário intenso da Pan-
demia, sobretudo, quando do aumen-
to dos casos.  “O Dr Luiz dará sequên-
cia ao excelente trabalho desenvolvido 
pela Carina e, com sua experiência, vai 
agregar muito à competência dos pro-
fissionais que temos na Saúde da cida-
de”, afirmou Lucimara.

Mudanças fazem parte da Reforma Administrativa iniciada no início do ano

DA REDAçãO ■  Em Nota à Imprensa di-
vulgada na manhã desta segunda-fei-
ra, dia 11, os vereadores André Amaral 
e Thiago Samasso, ambos do PSD, afir-
maram que estão deixando a função 
de liderança do governo e assumindo 
“nossa posição de independência fren-
te ao Executivo Municipal”.

Segundo a Nota, os dois vereadores 
informaram a prefeita Lucimara Godoy 
(PSD) que estariam deixando a função 
de liderança de governo e assumindo a 
posição de independência em função 
de há algum tempo não estarem parti-
cipando do processo de tomada de de-

Crise no Governo: André Amaral e Thiago Samasso 
deixam liderança do governo da prefeita Lucimara

cisões do atual governo municipal.

O OUTRO LADO
Em resposta a questionamento da 

Folha de Valinhos na tarde de terça-
feira, dia 11, a prefeita Lucimara dis-
se: “Recebi, pela manhã, os vereadores 
Thiago Samasso e André Amaral. Te-
mos trabalhado desde o início do go-
verno assim, com respeito, harmonia e 
independência entre os poderes Execu-
tivo e Legislativo, com olhar para as de-
mandas da nossa cidade. Registro aqui 
meus agradecimentos pelo empenho 
de cada um deles no trabalho realiza-
do na Câmara em 2021, sempre em de-
fesa dos interesses coletivos e do bem 
comum. Em especial, ao vereador An-
dré Amaral pelo trabalho de líder de go-
verno em 2021. Foi ano de muitos de-
safios, sobretudo na área da Saúde. E 
assim que seguiremos em 2022: foca-
dos na solução dos problemas, na me-
lhoria continua dos serviços públicos. 
Contando com o olhar crítico, fiscaliza-
dor, isento e justo dos vereadores. A ci-
dade de Valinhos precisa. O cidadão va-
linhense merece”, disse.

Segundo apurou a reportagem da 
Folha de Valinhos, o descontentamen-
to dos vereadores Andre Amaral e Thia-
go Samasso começou logo na primeira 
semana do ano, com o início da reforma 
administrativa promovida pela prefeita, 
com a trocado do presidente do DAEV, 
com a saída de Ivair Nunes Pereira e a 
nomeação do engenheiro Walter Ga-
si, como novo presidente da autarquia.

E o anuncio da troca da presidência 
do Valiprev e na Secretaria de Saúde, 
com a saída da Carina Missaglia para 
assumir o Instituto de Previdência So-
cial dos Servidores Municipais de Vali-
nhos e no seu lugar a nomeação do mé-
dico Dr Luiz Gabriel Signorelli, médico 
e dentista, para a Secretaria de Saúde.

Desde o final de 2021, tanto André 
Amaral quanto Thiago Samasso se em-
penharam e trabalharam  muito para 
que a Câmara Municipal pudesse ana-
lisar e vota a nova estrutura Adminis-
trativa da Prefeitura pudesse ser apro-
vada antes do final do ano para que a 
prefeita pudesse iniciar 2022 com ins-
trumento legal para melhor compor sua 
equipe de governo. 

foi uma ano extremamente de-
safiador, profissional e pessoal-
mente.

Há uma frase célebre de Mar-
tin Luther King que diz: “A verda-
deira medida de um ser humano 
não se vê na forma como se com-
porta em momentos de conforto 
e conveniência, mas em como se 
mantém em tempos de contro-
vérsia e desafio”.

O desafio de fazer uma cida-
de melhor, para cada valinhen-
se, todos os dias, não para. Não 
espera. E não permite pausas. 
O eleitor de Valinhos conferiu a 
missão, depositou sua confiança.

Vivemos, mais uma vez, nes-
se início de 2022, um momento 
de preocupação com a nova va-
riante da Covid 19. Estamos tra-
balhando para ampliar os atendi-
mentos nas unidades de urgên-
cia e emergência e monitorando, 
hora a hora, o enfrentamento da 
Pandemia, sempre com o objeti-
vo maior de cuidar do bem estar 
e da Saúde dos Valinhenses.

Seguimos em frente com a de-
terminação em Inovar. Em gerar 
mais eficiência na administração 
pública, mais saúde, mais em-
pregos, mais educação, mais in-
fraestrutura. Quanto mais com-
pleta Valinhos for para cada um, 
mais oportunidades e bem estar 
estaremos proporcionando pa-
ra todos.

Vamos em frente!

CRISE NO GOVERNO:
 Vice-prefeito divulga Nota em que se afasta da Administração
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Rotary Club realiza a 1ª Campanha de Doação de Sangue  de 2022

Acontecerá no próximo dia 
18, terça-feira, na sede do Rotary 
Club de Valinhos a primeira Cam-
panha Mensal de Doação de San-
gue do ano de 2022. 

A Campanha é realizada em 
parceria com o Hemocentro da 
Unicamp com apoio Secretaria 

de Saúde de Valinhos.
Para o presidente do 

Rotary Clube, Jarbas Lo-
pes Cardoso Jr., com a 
aproximação das férias 
de verão e a flexibili-
zação da medidas para 
conte a pandemia reforça 

ainda mais a importância 
das campanhas de doação 

de sangue. “Nossos hospitais 
precisam estar com os bancos 

de sangue em ordem para atender 
a demanda que sempre aumenta 
em períodos de férias. Doar sangue 
é um ato de amor ao próximo, pois 
cada bolsa de sangue coletada pode 
beneficiar a vida de até quatro pa-
cientes”, disse.

Para ser um doador é preciso ter 
idade entre 16 e 69 anos, estar em 
boas condições gerais de saúde; 
descansado

Homem: 60 dias - (máximo 4 ve-
zes nos últimos 12 meses)

Mulher: 90 dias - (máximo 3 vezes 
nos últimos 12 meses)
Idade entre 60 e 69 anos: 180 dias 
- (máximo 2 vezes nos últimos 12 
meses)

Horário: 8:30 às 12 horas

Local: Sede do Rotary Club de Vali-
nhos
Rua Doze de Outubro, 635, Vila San-
tana

O Rotary Club também disponibiliza os 
telefones: 3871-2821/ 3871-2505 para 
esclarecimento de demais dúvidas.

Número de profissionais 
de Saúde é ampliado

da REdação ■  Desde segunda-feira, 
dia 10, a unidade exclusiva prepara-
da pela Prefeitura de Valinhos, pa-
ra atendimento de casos de sinto-
mas gripais, está com 200% a mais 
de profissionais de Saúde para aten-
dimentos dos pacientes com sinto-
mas gripais. Até o início de dezem-
bro, a unidade do CEV1 – Centro de 
Especialidades de Valinhos, que fi-
ca na Avenida dos Esportes, contava 
com 4 profissionais de Saúde, sen-
do 2 médicos, para atendimentos. 
No final de dezembro, este número 
de profissionais foi ampliado para 8, 
sendo 3 médicos, 2 enfermeiros e 2 
técnicos de enfermagem. E agora, a 
unidade conta com 12 profissionais, 
sendo 2 recepcionistas, 3 enfermei-
ros, 3 técnicos de enfermagem e 4 
médicos. Ainda, além do aumen-
to do número de profissionais, de 4 

para 12, a Prefeitura de Valinhos, por 
meio da divisão da Vigilância Epi-
demiológica da Secretaria de Saú-
de, intensificou treinamentos com 
as equipes do CEV1 para qualificar 
e dinamizar, ainda mais, os aten-
dimentos dos pacientes com sinto-
mas gripais. Este treinamento é fo-
cado nas novas atualizações do úl-
timo protocolo federal para atendi-
mento ao Covid-19 e síndromes gri-
pais e respiratórias em geral, publi-
cado em Janeiro deste ano. Entre os 
itens do treinamento, estão o espaço 
da triagem, da recepção, da notifi-
cação de casos positivos e suspeitos 
e coletas de exames para diagnósti-
co laboratorial do Covid19 (pesqui-
sa de antígeno para pacientes do 1° 
ao 7° dia de sintomas e o RT-PCR pa-
ra Covid-19 aos pacientes com mais 
de 7 dias de sintomas, sendo possí-

vel realizar a coleta desse exame até 
14 dias após o início dos sintomas).

Além destas ações, também está 
previsto já a partir deste sábado, dia 
15, a utilização de novas áreas inter-
nas do CEV1, possibilitando assim 
um espaço maior para conforto aos 
pacientes que aguardam o atendi-
mento. Também foi criada uma li-
nha direta entre a equipe de aten-
dimento ao Covid no CEV1 e a di-
visão de Vigilância Epidemiológica, 
de segunda a segunda, em que o en-
fermeiro André Vansan Silva estará 
disponível para qualquer necessida-
de de orientações sobre protocolos 
de atendimento, protocolos de exa-
mes para diagnóstico laboratorial 
e para discussão de casos de maior 
complexidade, como por exemplo 
casos de suspeita das variantes do 
Covid-19, Flurona, Ômicron, Delta e 
a nova variante da influenza H3N2.

Na tarde ontem, 14, o secretá-
rio de Saúde, dr Gabriel Signorelli, 
juntamente com a prefeita Lucima-
ra, participaram da reunião do Co-
mitê Municipal de Enfrentamento à 
Covid-19 para debater novas ações 
que podem ser implantadas na ci-
dade para, ao mesmo tempo, dar se-
quência a estas ações de ampliação 
no atendimento médico e, também, 
implantar restrições sobretudo para 
evitar aglomerações na cidade.

Divulgação Valinhos adota distribuição de 
senhas devido a alta do COVID-19
da REdação ■  Nos últimos dias, 
a Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria de Saúde, obser-
vou aumento de mais de 50% 
na procura por doses da vaci-
na contra a Covid-19 nos pos-
tos de atendimento da cidade, 
sobretudo no (Centro de Estu-
do e Treinamento em Saúde), 
que é local principal de atendi-
mento, localizado na Rua Bahia 
snº, Vila Santana, com aplica-
ção das doses de 2ª a 6ª feira. 
Assim, a partir desta quinta-fei-
ra, dia 13, neste local, foram en-
tregues 300 senhas para atendi-
mento no período matutino, das 
8h às 11h, e mais 500 senhas no 
período da tarde, das 13h às 17h, 
para vacinação de jovens e adul-
tos, a partir dos 12 anos. 

Permanecem, também, os 
outros pontos de vacinação, 
como nas Unidades Básicas de 
Saúde (conforme cronograma) 
ou o prédio da Vigilância Epi-
demiológica, nos horários tam-
bém descritos. 

A cidade disponibiliza di-
versos pontos para vacinação 
de segunda a sexta: 

VACINAÇÃO

- UBS’s: aplicação, conforme dispo-
nibilidade, entre 13h e 15h, de 2ª a 
6ª feira
De 2ª feira: UBS Bom Retiro, UBS 
Jardim Jurema, UBS São Marcos, UBS 
Parque Portugal, UBS Pinheiros e 
UBS Vila Santana (disponível a vacina 
da Janssen na UBS Vila Santana);
De 3ª feira: UBS Paraíso, UBS Jar-
dim Pinheiros, UBS Jardim Jurema 
e UBS Imperial;
De 4ª feira: UBS Maracanã, UBS 
Macuco, UBS Imperial e UBS 
Portugal;
De 5ª feira: UBS Maracanã, UBS 
São Marcos, UBS Bom Retiro, UBS 
Vila Itália e UBS Frutal;
De 6ª feira: UBS Frutal, UBS Paraí-
so, UBS São Bento, UBS Vila Itália 
e UBS Vila Santana (disponível 
a vacina da Janssen na UBS Vila 
Santana);

- Posto fixo da Vigilância Epide-
miológica: Avenida Brasil nº 144 
(em prédio anexo à UBS da Vila 
Santana) aplicação conforme 
disponibilidade, de 2ª a 6ª feira, 
das 16h às 18h30;

- CETS: localizado na Rua Bahia 
snº, Vila Santana, com aplicação 
conforme disponibilidade, de 2ª a 
6ª feira, das 8h às 11h e das 13h às 
17h, mediante entrega de senhas.
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Santa Casa de Valinhos 
conquista a Certificação de 
Acreditação ONA nível 2
Certificado também exige do hospital ações de melhoria entre as áreas

Uma importante conquista para a 
Santa Casa de Valinhos, foi anuncia-
da nesta segunda-feira 10 de janeiro, 
trata-se da certificação ONA nível 2, 
que além de avaliar os critérios de se-
gurança, também exige do hospital 
uma gestão integrada dos processos, 
promovendo ações de melhoria en-
tre as áreas.

O provedor Wagner Ceroni des-
taca: “Estamos muito satisfeitos com 
essa certificação recebida, o que nos 
motiva ainda mais na busca da acre-
ditação em excelência, nível 3. Nos-
sos funcionários continuam traba-
lhando para desenvolver e imple-
mentar ações de melhoria contínua 
em toda instituição, visando primor-
dialmente a segurança do paciente”.

O que é a certificação nível 2
A ONA 2 é Acreditação plena e 

para atingi-la o hospital passou por 

AR2

uma avaliação detalhada através de 
uma IAC - Instituição Acreditadora 
credenciada e também uma equipe 
de avaliadores habilitada pelo ONA. 
Esses avaliadores buscaram evidên-
cias de conformidade com os padrões 
do Manual Brasileiro de Acreditação, 
nas diversas áreas de atenção ao pa-
ciente, gestão de apoio, diagnóstico 
por imagem, incluindo também ges-
tão organizacional, qualidade e segu-
rança na assistência prestada e gestão 
integrada entre os processos.

A enfermeira Renata Luci Pain Da-
vid Pavliuk, Coordenadora da Quali-
dade, lembra que ao conquistar o se-
lo da ONA, a Santa Casa sinaliza ao 
seu público o compromisso com pa-
drões reconhecidos de qualidade e 
segurança, os pacientes, podem des-
frutar de um ambiente mais seguro, 
os médicos, por sua vez, se sentem 
mais confiantes para realizar proce-
dimentos no hospital com processos 
certificados e por saberem que o pa-

ciente está bem assistido. A percep-
ção também se estende aos fornece-
dores, que poderão continuar pres-
tando serviço a uma entidade certi-
ficada.

 Essa acreditação é válida por dois 
anos e acompanhada por meio de vi-
sitas periódicas de manutenção e no 
decorrer da avaliação, todas as áreas 
do hospital são visitadas em requisi-
tos verificados, antes da homologa-
ção da acreditação. Para atingir essa 
meta e classificar a Santa Casa no ní-
vel 2 da Acreditação ONA, foi impres-
cindível o apoio da Diretoria, Supe-
rintendência, Corpo Clínico, Gestores 
e de todas as equipes que trabalha-
ram para ampliar os padrões de qua-
lidade e desempenho do trabalho.

“Depois desse desafio alcança-
do, as equipes estão mais engajadas 
e com foco nos resultados dos seus 
processos, para garantir a qualidade 
e segurança aos clientes”, finalizou a 
enfermeira.

Momentos Pr. Rui Mendes Faria

Querido leitor, nessa semana 
quero levá-lo a meditar sobre algo 
que tem me incomodado muito: 
a indiferença do homem frente 
as advertências de Deus. Não sei 
se você se deu conta, mas já há 
algum tempo, todo o planeta tem 
sofrido com catástrofes nunca an-
tes experimentadas. 

Desde o final de 2019, vimos o 
aparecimento do Coronavírus na 
China, que se tornou a maior pan-
demia já registrada na história. 

No ano passado, inundações 
desabrigaram muitas pessoas na 
Alemanha, Bélgica e Holanda. 
Nos Estados Unidos, o pior tor-
nado de todos os tempos, Elsa 
destruiu partes do sudeste. No 
Canadá, uma onda de calor sem 
precedentes matou quase oito-
centas pessoas. Na Índia e no Ira-
que o calor também chegou à casa 
dos 50ºC. 

A lista não para! Se fizermos 
uma pesquisa na internet, encon-
traremos tsunamis ocorridos na 
Ásia e África, terremotos na Amé-
rica Central e erupção vulcânicas 
na Europa. No Brasil, temos en-
frentado a maior seca em noventa 
e um anos, e, ao mesmo tempo, 
enchentes assolam algumas re-
giões. 

Desde o final de 2021, esta-
mos enfrentando um período de 
chuvas fora do normal na Bahia 
e em Minas Gerais, onde muitas 
famílias perderam suas casas pe-
las inundações e existem muitos 
desabrigados. 

Querido leitor, não quero as-
sustá-lo! Meu objetivo é que você 
pense a respeito dessas informa-
ções e pergunte a si mesmo: é nor-
mal esse aumento de catástrofes 
ou existe alguma relação entre 
elas e o perceptível aumento da 
maldade no mundo? Será uma 
maneira que Deus usa para nos 

advertir sobre os maus caminhos 
e as más decisões que temos to-
mado? Será que o homem não 
está brincando de ser Deus? A 
Bíblia mostra que por duas vezes, 
Deus interviu na história humana 
por causa da impiedade e da mal-
dade crescente dos homens. 

Em Gênesis 6, Deus anuncia o 
dilúvio e no mesmo livro, no ca-
pítulo 19, a destruição de Sodoma 
e Gomorra. Você consegue per-
ceber a semelhança com os dias 
atuais? Por causa da idolatria e 
da desobediência, Deus fez juízo 
na Terra. Até quando seguiremos 
com a impiedade? Onde chegare-
mos com nossos planos egoístas e 
perversos? Há muito que Deus, o 
Criador de todas as coisas adverte 
a humanidade sobre o abandono 
de Suas Leis e Seus Mandamen-
tos, o que nos tem conduzido a 
níveis intoleráveis de rebeldia e 
crueldade. 

Mesmo sendo afetado pelas 
catástrofes, muitos continuam 
resistindo ao amor de Deus e não 
se arrependem de seus pecados, 
justificam tais desastres com ex-
plicações científicas e não olham 
para dentro de si. Não se conver-
tem e seguem enganando e sendo 
enganados. 

Não há como saber os planos 
de Deus, mas uma coisa é certa, 
Jesus voltará para julgar todos os 
homens, e quando isso acontecer 
não haverá mais tempo para o ar-
rependimento. Creia-me querido: 
hoje é o tempo de se voltar para 
Deus! 

Reflita sobre essa verdade e 
busque viver em paz com todos 
e em santidade, sem a qual, nin-
guém verá o Senhor.

As advertências de Deus

Av. Dr. Altino Gouveia,  457 , jardim pinheiros , Valinhos  Fone:  19-38698499  
Pastor Rui Mendes Faria - Comunidade Evangélica Cristo Vive

Da Redação

Que Deus o abençoe e ajude a 
tomar a decisão certa!

Prefeitura dá seguimento com ações 
de preservação da Lagoa Cambará

PMV
da redação ■  A Prefeitura de Vali-
nhos, por meio da Secretaria de Ser-
viços Públicos, tem dado sequência 
às ações de preservação da lagoa 
Cambará, durante o mês de janei-
ro. As obras de drenagem e retenção 
de sedimentos são executadas, dire-
cionando as águas pluviais de ruas 
ao entorno para dentro da lagoa. Em 
atendimento ao Termo de Compro-
misso de Compensação Ambiental 
(TCCA) iniciou, ainda, o plantio de 
511 mudas de árvores nativas no lo-
cal.

“Desde o ano passado, temos 
investido em ações na área de sa-
neamento básico, nas mais diver-
sas frentes. O fundamental, neste 
processo, é o planejamento de ca-
da ação, que resultou por exemplo 
na suspensão do racionamento e no 
retorno do fornecimento total de 
água para a cidade. Em paralelo, te-
mos realizado obras na cidade para 
garantir segurança e tranquilidade à 
população. Assim como também in-
vestindo em ações na área ambien-

tal. E esta, na Lagoa, é mais uma que 
complementa esta lista”, afirma a 
prefeita Lucimara Godoy. 

Na última segunda-feira, dio 10, o 
Departamento de Praças e Jardins da 
Secretaria iniciou o plantio das mu-
das de árvores nativas devido a obra 
de desassoreamento, feita na lagoa 
no ano de 2020. “A ação enriquece o 

local e garante proteção a duas nas-
centes”, afirma o secretário de Ser-
viços Públicos, Gustavo Yansen.

Segundo ele, a ação é uma inicia-
tiva de um plano vindo do CMMA 
(Conselho Municipal de Meio Am-
biente ), que se estenderá as 61 nas-
centes existentes em áreas públicas 
do município.
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Eduardo Garcia de Lima 
é nomeado Juiz do Tribunal 
de Impostos e Taxas

Valinhos intensifica policiamento 
e Guarda Civil Municipal já 
constata queda de criminalidade

Valinhense consegue importante conquista em sua carreira

Cidades p.8
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O advogado Eduardo Garcia 
de Lima, morador de Valinhos, 
foi nomeado pelo Governador 
do Estado de São Paulo em 22 
de dezembro de 2021 como Juiz 
do Tribunal de Impostos e Ta-
xas do Estado de São Paulo (TIT
-SP) com mandato para o biênio 
2022-2023.

O processo de escolha dos 
juízes representantes dos con-
tribuintes, inicialmente ocorre 
por meio de concurso público, 
através de edital, com a inscri-
ção de advogados de todo o Es-
tado de São Paulo, os quais de-
vem comprovar notório conhe-
cimento do direito tributário.

Após esse processo, somente 
os candidatos com reconheci-
da titulação acadêmica e sólido 
conhecimento do direito tribu-
tário são selecionados, cujo re-
sultado do concurso, promovi-
do pela Secretaria da Fazenda, 
é apresentado ao Governador do 
Estado, a quem cabe a escolha e 
nomeação.

Segundo Eduardo, esta no-
meação significa mais uma im-
portante conquista, como tam-
bém um reconhecimento públi-
co de sua trajetória profissio-
nal, uma vez que somente pro-
fissionais altamente capacita-
dos exercem esta função. “Fi-
quei extremamente honrado 
pela nomeação, alcançada ape-
nas por profissionais que com-
provam expertise e notório co-
nhecimento de direito tributá-
rio, o que representa um reco-
nhecimento da minha atuação 
profissional e acadêmica”, de-
clarou Lima.

O novo Juiz do TIT disse, 
também, sobre suas expectati-
vas. “Pretendo exercer esta ju-
dicatura com dedicação e em-

DA REDAçãO ■  Há um mês, a GCM 
(Guarda Civil Municipal) de Vali-
nhos, em parceria com a PM (Polí-
cia Militar), com análises de dados 
e ações planejadas, intensificou a 
ronda em vários bairros de Vali-
nhos, sobretudo nos locais em que 
incidência de queixas de roubos e 
furtos eram mais frequentes. Entre 
os bairros, estão Reforma Agrária, 
Macuco e São Bento, além de re-
giões próximas. Na última semana, 
por exemplo, em especial no Refor-
ma Agrária e no Macuco, a corpo-
ração constatou queda importante 
no registro de criminalidade.

“Nosso objetivo é sempre cui-
dar da segurança da população. 
As atuais ações dos nossos profis-
sionais da Guarda Civil Municipal, 
juntamente com os policiais mi-
liares que atuam em Valinhos, são 
resultados de trabalhos de inteli-
gência e planejamento”, afirma a 
prefeita Lucimara Godoy. E, estas 
ações, complementa a prefeita, fo-
ram decisivas para reduzir os índi-
ces de roubos e furtos em bairros 
como Reforma Agrária e São Bento.

Outras ações já estão planejadas 
e em andamento, como nos bairros 
Palmares, Morada do Sol, Figueira, 
Pinheiros e Parque Portugal, além 
da região central. 

“Era frequente as reclamações 
de insegurança. Na última sema-
na, não tivemos queixas, principal-
mente no Reforma Agrária. Preten-
demos, inclusive, a curto prazo ins-

penho para que os direitos dos 
contribuintes, questionados na 
esfera administrativa, sejam re-
conhecidos, e para que inexati-
dões, equívocos ou ilegalidades 
sejam corrigidos, contribuindo 
para que haja segurança jurídi-
ca e justiça fiscal.”

Eduardo esclareceu que com-
patibilizará o exercício desta 
nova função com a continui-
dade do exercício da advocacia 
em seu escritório Garcia de Li-
ma Sociedade Advogados, que 
está sediado em Campinas/SP, 
há mais de 30 anos. 

Trajetória
Eduardo Garcia de Lima é 

Mestre em Direito pela PUC-SP 
e Especialista em Direito Tribu-
tário pela PUC-Campinas, fa-
culdade em que se graduou. Foi 
professor concursado de Direito 
Comercial da Faculdade de Di-
reito da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, e desig-
nado pela direção da faculdade 
para ministrar, na Faculdade de 
Ciências Contábeis, a disciplina 
de Direito Tributário.

Foi Professor de Direito Em-
presarial e de Direito Tributário 
na Faculdade de Direito UNASP 
- Centro Universitário Adventis-

ta de São Paulo, Professor de Di-
reito e Legislação na Faculdade 
Anhanguera e Professor de Di-
reito Comercial no Proordem, 
curso preparatório para exa-
me da OAB e concursos públi-
cos. Foi julgador da Junta de Re-
cursos Tributários da Prefeitu-
ra Municipal de Campinas, no 
biênio 2011/2012, indicado pe-
la OAB como representante da 
sociedade civil. Exerceu a fun-
ção de Administrador Judicial 
em processos de Recuperação 
de Empresas e Falência e exer-
ce a advocacia como sócio titu-
lar da “Garcia de Lima Socieda-
de de Advogados”, banca funda-
da em 1994, com sede em Cam-
pinas, atuando nas áreas de Di-
reito Tributário, Empresarial e 
Econômico.

É autor dos livros (a) “Res-
ponsabilidade Tributária dos 
Sócios e Administradores na 
Sociedade Limitada”, publica-
do pela editora Juarez de Oli-
veira e (b) “A Não Neutralidade 
entre o Capitalismo e os Direi-
tos Humanos e Fundamentais: 
a Aplicação Quântica do Direito 
sob a ótica do Capitalismo Hu-
manista”, publicado pela edito-
ra Lumen Juris, e é autor de di-
versos trabalhos.

Divulgação

PMV

DA REDAçãO ■  A Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, divul-
ga o balanço final dos dois eco-
pontos no ano de 2021. Os dois 
espaços receberam quase 24 mil 
visitantes. O ecoponto do Bair-
ro Ortizes recebeu 13.007 visitas, 
enquanto o do Bairro Santa Ger-
trudes chegou a 10.347 visitas. 
Além da diminuição dos descar-
tes irregulares em pontos da ci-
dade, a recepção do material des-
cartável diminui o aparecimen-
to de animais peçonhentos e de 
mosquito da dengue.

“Aos poucos, a população vai 
se conscientizando da importân-
cia do descarte correto dos mate-
riais”, afirma a prefeita Lucima-
ra Godoy. Segundo ela, o descar-
te correto ameniza ainda alguns 
problemas no período chuvoso, 
como a facilidade no escoamen-
to de água pluviais para os rios, 
via tubulação, evitando ou dimi-
nuindo incidências de enchentes. 

“O principal uso dos ecopon-
tos pelos visitantes foi para o 
descarte de resíduos de cons-
trução”, aponta o secretário de 
Obras, Gustavo Yansen. Segun-

CONSCIENTIZAÇÃO: 
Ecopontos de Valinhos já 
receberam quase 24 mil visitas em 2021

do ele, o maior índice de mate-
riais coletados foi de resíduos de 
construção, que chegou a 2.090 
toneladas. 

Ainda, é possível destacar ou-
tros números importantes, co-
mo 818 toneladas de móveis,  col-
chões,  sofás e outros. E, por úl-
timo, os 2 ecopontos receberam 
664 toneladas de madeira. “O Ca-
ta-Bagulho foi responsável por 
1.482 toneladas de materiais in-
servíveis”, completa o secretário. 

Os ecopontos funcionam de 
segunda a sexta-feira, das 7h40 
às 16 horas. O primeiro ecoponto 
data de maio de 2019 e o segundo 
foi inaugurado na gestão da pre-
feita Lucimara, em abril de 2021.

talar câmeras de segurança inteli-
gente nos bairros como Reforma e 
São Bento”, comenta o secretário 
de Segurança Pública e Cidadania, 
Osmir Cruz. 

O trabalho da GCM consiste em 
deixar viaturas fixas em pontos es-
tratégicos, com bloqueios e contro-
le de vias, utilizando os recursos 
existentes, como a ROMU (Ronda 
Ostensiva Municipal) e outros gru-
pamentos. “As viaturas estão pre-
sentes das 6 horas até a meia noi-
te. Todo dia tem ação preventiva e 
ostensiva”, garante o subcoman-
dante da Guarda, Leandro da Sil-
va, lembrando que ainda é manti-
do o patrulhamento noturno na ci-
dade toda.

Conforme o subcomandante, 
as principais queixas envolviam 
ações com motos “Algumas foram 
guinchadas e os veículos apreendi-
dos”, comenta ele, lembrando que 
por dia chegava a ter até duas re-
clamações sobre roubos e furtos, 
principalmente no Reforma Agrá-
ria.

A ação policial não tem prazo 
para término. “O objetivo, seguin-
do a determinação da prefeita Ca-
pitã Lucimara, é não parar; os re-
sultados estão positivos e vamos 
dar sequência no trabalho”, avalia 
o secretário Osmir Cruz.

De acordo com a GCM, os de-
mais bairros da cidade não tiveram 
prejuízo em detrimento da inten-
sificação das rondas nestas áreas.

Da Redação

Primeiro Ecoponto 
Municipal
Endereço: Rua João Bissoto Filho, 
n° 2.245, ao lado do Recanto dos 
Velhinhos.

Segundo Ecoponto 
Municipal
Endereço: Rua Antônio Cremasco, 
altura do número 165, Bairro Santa 
Gertrudes.

Pretendo exercer esta judicatura 
com dedicação e empenho para 
que os direitos dos contribuintes, 

questionados na esfera 
administrativa, sejam reconhecidos, 

e para que inexatidões, equívocos 
ou ilegalidades sejam corrigidos, 

contribuindo para que haja 
segurança jurídica e justiça fiscal.”

“
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Tem Manhã Sertaneja no 
coreto neste sábado, dia 15

Feira Arte na Praça terá homenagem 
às bandas Plebe Rude e Inocentes

APHV

DA REDAçãO ■  A Secretaria da 
Cultura, volta a promover o Ma-
nhã Sertaneja neste sábado, dia 
15, a partir das 9 horas. 

A primeira apresentação do 
ano terá a presença do violei-
ro Robson Furioso e do artista 
João Batista, no Coreto do Largo 
São Sebastião. Haverá sorteio de 
brindes durante o evento.

Em função das chuvas, do úl-
timo final de semana, a apresen-

DA REDAçãO ■  Se você viveu os áu-
reos tempos da década de 80 e 90, 
a Feira Arte na Praça fará uma via-
gem musical no tempo neste do-
mingo, 16, na Praça Washington 
Luís. Com apresentação de voz e 
violão, Rodolfo Postal faz homena-
gem aos 40 anos das bandas Ino-
centes e Plebe Rude, ambas do ce-
nário punk rock brasileiro, a par-
tir das 10h30. Haverá ainda aula 
aberta de Krav Magá (defesa pes-
soal), com o Mestre Marcão, do Es-
túdio Pamela Drudi, iniciando às 
9h30.

Árvore símbolo da cidade, Jequitibá recebe cuidados 

DA REDAçãO ■  Na última quin-
ta-feira, dia 13, técnicos e ser-
vidores públicos da Secreta-
ria de Serviços Públicos, jun-
tamente com a colaboração 
do engenheiro agrônomo 
Jean Jacques Gallon, realiza-
ram a manutenção dos cuida-
dos preventivos com a árvo-
re símbolo de Valinhos, o Je-
quitibá, localizado na estrada 

que leva seu nome. 
A árvore recebeu aduba-

ção de solo e adubação fo-
liar, cuidados fitossanitários, 
com aplicação de fungicida à 
base de cobre, e aplicação de 
bactericida. “Também foi fei-
ta a correção da acidez do so-
lo”, acrescentou o secretário 
de Serviços Públicos, Gusta-
vo Yansen. 

tação musical foi transferida pa-
ra este sábado. A expectativa é 
tornar o sábado um dia agradá-
vel para quem está no largo des-
cansando ou fazendo compras 
no comércio local.

É obrigatório o uso de másca-
ra e manter o distanciamento fí-
sico. Também é recomendável o 
uso de roupas confortáveis, uso 
de boné e protetor solar, em caso 
de temperaturas elevadas.

A banda Plebe Rude é uma ban-
da brasileira de punk rock, for-
mada em Brasília, em meados de 
1981, surgida da Turma da Colina. 
Já Inocentes é uma das primeiras e 
mais importantes bandas de punk 
rock brasileiras, formada também 
em 1981, por integrantes da perife-
ria de São Paulo.

É necessário ficar atento aos 
cuidados e ao conforto. É preci-
so fazer uso de máscara e levar ál-
cool gel. Assim como não pode fal-
tar uma esteira, almofada, canga 
ou similar para que se possa sen-

Cuidados visam 
longevidade da espécie

tar e apreciar as apresentações e/
ou mesmo ficar mais à vontade na 
praça, aproveitando o espaço ao 
ar livre. É aconselhável ainda usar 
protetor solar.

Diversão completa
A Feira Arte na Arte tem ainda 

outras atrações permanentes aos 
domingos. O local oferece barracas 
de artesanato diversas, exposições, 
comida de rua, hortifrúti oferecido 
pelos agricultores locais e tem ain-
da a doação de pets. A feira vai até 
as 13 horas, todo domingo.

Legislação

A árvore foi declarada símbolo da cidade 
por meio da Lei 5.168, de 27 de agosto de 
2015, tratada carinhosamente como O Velho 
Exemplar de Jequitibá. Conforme a lei, estava 
plantado à margem direita da estrada vicinal 
Valinhos-Itatiba e a espécie é denominada 
cientificamente de Cariniana Estrellensis 
(Boletim Municipal de 31 de agosto de 2015, 
edição 1.468).
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Existir

Que bom ver o pôr do 
sol sem pagar nada, que 
delícia ouvir o barulho da 
chuva e dormir tranquila-
mente.

Que graça brincar com 
meu cão e sentir o quão 
precioso sou com uma 
simples lambida na cara. 

Porque hoje teve tem-
pestade sim, mas no fim 
da noite a lua clareou 
tudo, então resolvi seguir 
sorrindo. 

Amanhã ou depois pos-
so não estar viva, então 
me disponho a ser feliz 
com minhas lutas para 
estar plena em cada vitó-
ria. 

E se eu perder mais do 
que ganhar? 

Não importa, existir é o 
melhor prêmio!

PhotoPower chega ao Janela Aberta 
em janeiro com oficinas de fotografia
DA REDAçãO ■  O projeto PhotoPower 
abre o ano de 2022 com a arte da 
fotografia para os inscritos nas ati-
vidades do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – Projeto 
Janela Aberta da Casa da Criança e do 
Adolescente de Valinhos. As oficinas 
fotográficas vão apresentar questões 
sobre a sensibilidade do olhar, con-
teúdo teórico e prático para produzir 
as fotografias. Serão 10 encontros, 
programados para iniciar no dia 24 de 
janeiro e encerrar no dia 04 de feve-
reiro, com uma exposição fotográfica 
e uma apresentação teatral. 

As oficinas são desenvolvidas pela 
Camino, em parceria com a ONG 
ImageMagica, que já impactou mi-
lhares de pessoas em diversas cidades 
pelo Brasil. O projeto é viabilizado por 
meio do Programa de Ação Cultural 
(ProAC/ICMS) da Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa do Estado de 
São Paulo e conta com o patrocínio 
da multinacional Eaton.

Nos encontros, com o apoio de 
dois educadores, crianças e ado-
lescentes terão a oportunidade de 
produzir registros fotográficos dentro 
e fora da instituição. A criação de 
legendas e todo material serão de-

DA REDAçãO ■  Em função do agravamento 
da pandemia de Covid-19 pelo segundo 
ano consecutivo Valinhos não terá sua tra-
dicional Festa de São Sebastião, padroeiro 
do Município, que é celebrado sempre no 
dia 20 de janeiro.

De acordo com o site da Paróquia de São 
Sebastião – www.paroquiasaosebastiao.
com.br – no dia dedicado ao Padroeiro 
acontecerá dois importantes eventos, o 
primeiro às 10 horas na Matriz de São 
Sebastião, com a celebração da Missa de 
São Sebastião porr Dom João Inácio Müller, 
Arcebispo Metropolitano de Campinas. 
Já às 16 horas, acontece no Centro de Artes 
Cultura e Comércio – CACC  ‘Adoniran Bar-
bosa”,  missa celebrada pelo padre Eduardo 
Dougherty e na sequência procissão com 
‘andores ornamentados’ até a Matriz de 
São Sebastião. A última missa acontece às 
19h também na Matriz, com celebração do 
padre Benedito Ferraro.

Além disso, a programação em home-
nagem ao Padroeiro também consta a 

realização da Novena de São Sebastião, que 
acontece até o dia 19 de janeiro, sempre às 
19 horas, conduzidas pelos padres:

senvolvidos com base nas reflexões 
temáticas dirigidas à realidade dos 
participantes.

Para Mariana Dias, analista e 
educadora do projeto, o objetivo das 
oficinas é incentivar a esperança, 
propor transformações e alimentar 
sonhos. “Por meio das oficinas de 
fotografia podemos estimular um 
olhar crítico, uma nova forma de ver 
o mundo. Vamos propor uma imersão 
artística e lúdica para entender o 
universo de cada criança e adoles-
cente, a partir daí, personalizamos 

a aplicação do projeto. Buscamos 
alimentar a esperança e os sonhos 
mais importantes de cada um. Vamos 
dar suporte também para que possam 
se encorajar a planejar a realização 
destes sonhos. Estamos chegando 
de coração aberto para plantar mais 
sementes do sonhar e mostrar que 
podemos nos apoiar para a realiza-
ção de desejos positivos para a vida”, 
relata a educadora. 

Ao término das oficinas, as crian-
ças receberão o desafio de escrever 
uma carta para eles mesmos, datada 

para ser aberta somente no futuro. 
Toda produção será impressa e trans-
formada em exposição. No dia da for-
matura, serão entregues as pastinhas 
com o certificado de participação e as 
atividades produzidas pelas crianças 
e adolescentes. Para encerrar, haverá 
a apresentação da peça teatral a “Prin-
cesa dos Caminhos”, que apresenta 
a reflexão sobre empoderamento fe-
minino a partir de grandes mulheres 
da história.

As atividades do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos 
são realizadas em parceria com a 
Secretaria de Assistência Social, da 
prefeitura de Valinhos. Para apoiar 
os projetos da Casa da Criança e do 
Adolescente de Valinhos, ligue 19 
3871-0546 ou acesse o site casada-
criancadevalinhos.org.br.

Sobre Camino
Camino é uma empresa fundada 

em 2017 com o propósito trabalhar 
com projetos sociais a fim de pro-
mover a cultura e um mundo melhor 
por meio da tecnologia e do resgate 
da impressão de fotos e mensagens 
afetivas. Para a realização de projetos 
culturais e sociais, fazemos parcerias 
com diversas instituições.

Sensibilidade do olhar para incentivar esperança, transformações e realização de sonhos
CMV

Sem festa, São Sebastião será 
celebrado com Missa e Procissão

15/01 – Padre Carlos Contieri 

16/01 – Padre Mauricio Inácio da Silva 

17/01 – Padre Carlos José Nascimento 

18/01 – Padre Florentino dos Santos 

Junior  

19/01 – Padre Mateus de Lima Ramos

PONTO FACULTATIVO

Em função do feriado do dia 20, 
na sexta-feira, dia 21, será ponto 
facultativo nas repartições Públi-
cas Municipais. Segundo o Depar-
tamento de Comunicação da Pre-
feitura irão funcionar apenas os 
serviços essenciais.
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APARTAMENTOS
Vende-se

Negócios e 
Oportunidades 

 

  

e-mail: barchesebarbosa@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 / 996357011

LOCAÇÃO APARTAMENTO

02-DORMS.COND.ILHAS GREGAS             R$ 1550,00 INLUSO COND. E IPTU 
03-DORMS.COND.CLAYTON A. CORREA -CENTRO    R$ 2.100,00  - COND.E IPTU INCLUSO

SALA ED. PALERMO   R$ 2.100,00    MAIS IPTU  E CONDOMINIO

SALA COM 80 MTS2 B. CENTRO   R$ 3.500,00  

SALÃO B.CASTELO C/45MTS   R$ 1.500,00 + IPTU  

SALA 49 MTS  B. SANTA GERTURES   R$ 1.000,00 

BARRAÇÃO B.JD.PINHEIROS  C/ 250 MTS2     R$ 4.500,00  + IPTU   

CASAS 
02-DORMS.B. RIGESA  
02-DORMS.B.JD.DAS PALMEIRAS  
02-DORMS.B.CASTELO   
02-DORMS.PQ.FLORENCE  
02-DORMS.B.VILA BOA ESPERANÇA 
03-DORMS.+ 03 COMODOS B. BOM 
RETIRO II  
03-DORMS.JD. BELA VISTA  
03-DORMS.B.SANTA CRUZ  
03-DORMS.B. TERRA NOVA  
03-DORMS.COND.TABATINGA  

TERRENOS
CONDOMINIO AGUA DA SERRA C/300 MTS2 
BAIRRO PALMARES II  200 C/ MTS 2 
BAIRRO JD.SÃO LUIZ  337. COM   MTS 2

APTOS
02-DORMS. CONDOMINIO ALVORADA  II   
02-DORMS. B.JD.UNIVERSO   
02-DORMS. JD.SAMAMBAIA-CAMPINAS   
03-DORMS. JD.BELA VISTA    
03-DORMS ED.CLAYTON A. CORREA - CENTRO
02-DORMS ED. VERONA   
03-DORMS JD.AURELIA - CAMPINAS  
   
PREDIO COMERCIAL NO CENTRO  

02-COMODOS -JD.JUREMA  - FDS    R$ 700,00  MAIS IPTU 
02-COMODOS  -JD.UNIVERSO - FDS    R$ 710,00 + IPTU + SEGURO   
03-COMODOS JD.PINHEIROS - FDS    R$ 800,00   MAIS IPTU 
03-COMODOS J.D JD.JUREMA    R$ 800,00   MAIS IPTU 

vENdA

LOCAÇÃO COMERCIAL

BARCHESE & BARBOSA ADM. DE IMÓVEIS LTDA.

APARTAMENTOS
Aluga-se

Apartamento  no 
Condominio Brisa 
R$265 mil - Contato 
(19) 99252-5093

Apartamento 3 
dormitórios, 96m2 em 
Vinhedo. Tratar (19) 
99205-4008

Apartamento Parque 
dos Pássaros - 2 
quartos, 1 c/ armário 
garagem, piscina, 
quadra R$ 240 mil ac 
financiamento (19) 
99865-7130

Cobertura em 
Vinhedo - Residencial 
Splendore R$800 mil. 
Troco c/  terreno em 
condomínio na cidade 
de Valinhos (19) 
97103-7523

Apartamento
Parque dos Pássaros, 
02 dormts, térreo. 
Estuda troca por 
terreno ou casa em 
cond. R$ 280 mil (19) 
99711-8927

Apto 3 dorm, Con-
domínio Morada dos 
Pinheiros, R$215 
mil, excelente custo 
benefício, Jd Bom Re-
tiro Valinhos/ SP. Di-
reto com proprietário 
(19) 99742-5830

Portal do Quiririm 
Apartamento c/ 228 
m2, 3 dormitórios 
(1 suíte), escritório 
em mogno, sala c/ 
varanda, 3 vagas de 
garagem, clube com 
bosque e trilha. R$ 
1.290.000,00 Contato 
(19) 99771-1451

Apartamento, 2 dorm. 
Bairro Ortizes, cond. 
Tábata R$212 mil (19) 
98146-0805

Apartamento  VILA 
VENTURA - 2 dor-
mitórios c/ AE 
quitado e desocupado. 
Aceita Financiamento. 
R$ 340 mil. Contato 
(19) 99771-1451

Apartamento lindo 02 
dormitórios - Condo-
minio Florata  R$240 
mil - Contato (19) 
98710-8011

Casa 02 dormitórios 
- Jardim Jurema  – 
R$535  mil - Conta-
to(19) 98710-8011

Excelente  - Térrea 
Jardim Pinheiros em 
Valinhos, 123 m2/ 
área 567 m2, 3 d/ 
1suíte, armários emb, 
copa/cozinha, sala de 
estar, sala de TV, área 
de serviços, sacada e 
jardim, garagem para 
6 carros (2 vagas co-
bertas) + quarto sala 
nos fundos. R$ 750 
mil (19) 98260-1635

Vende-se Casa 
Boa Esperança - R$ 
290 mil - Não aceita 
financiamento/ Aceita 
terreno como parte de 
pagamento - Contato 
(19) 99535-7598 

Casa Térrea 03 
dormitórios. Bairro 
Vera Cruz  R$ 620  
mil - Contato (19) 
99252-5093

VENDE-SE APARTAMENTO:
Jardim do Lago, 2 dorm, térreo,  alugado. R$ 140 mil
Recanto dos Pássaros, 2 dorm. armários R$ 260 mil 
Centro, 3 dorm e 2 wc,  Área de 100m2. R$ 600 mil
Apto. próximo ao Caetano (Centro),  com 2 dormitórios 
R$ 270 mil
Apto. Edifício Tábata, com 2 dormitórios R$ 230 mil

VENDE-SE CASA:
Jardim das Palmeiras, próximo ao CLT , 3 dormitórios, 
suíte, edícula. Aceita Financiamento R$ 600 mil

RIBEIRO IMÓVEIS

Contato (19) 3871-6108/ 98139-6031

Vendo Loja Material 
de Construção em 
Valinhos. Tratar com 
Angelo, ligar para 19 
99344-8552

Aluga-se Sala Rua 
Dr. Heitor Penteado, 
110 Centro - Valin-
hos 
(19) 3871-4503/ 
99606-1549

ALUGA-SE - Prédio 
Comercial no Centro,  
Terreno de 150m2, 4 
salas, 2 banheiros, 
cozinha, 4 vagas 
de garagem - R$ 
3600,00 Contato 
(19) 99691-0062 

ALUGA-SE - Sala 
Comercial no Centro, 
Terreno 40m2, 1 
vaga garagem R$ 
1280,00 (19) 99691-

Apartamento Con-
dominio Valença, 
Terreo. R$ 1400,00 
aluguel. Tratar c/ 
Justino (19) 99276-
2054

Apartamento 3 dor-
mitórios. Morada 
dos Pinheiros. Di-
reto c/ proprietário 
(19) 99742-5830

chácara, calçada, po-
das de árvores, passo 
mata mato, máquinas 
a gasolina - Contato 

0062 Direto c/ 
proprietário

Prédio - Rua 21 
de dezembro, 15, 
para comércio. 6 
salas, 4 banheiros 
(R$4.500,00 - a 
conversar). Tratar: 
Moacir 3871-0771 ou 
Fernanda 99651-
1101

Alugo sala comer-
cial Ótima localiza-
ção Principal rua da 
cidade. R. Antônio 
Carlos 52 Centro 
Contato: (19) 99129-
1291

Casa térrea com 02 
dormitóriso, Bairro
Sao Cristovão, em 
Valinhos. R$ 410 mil 
(19) 99252-5093

APARTAMENTOS
Vende-se

Vendo Geladeira 
Brastemp, Linha 
Ative, frost free 432 

litros cor branca, du-
plex, R$600,00 (19) 
3849-0886 - Miriam

VENDE-SE
*Porta de vidro de 
correr 8mm 1,52 m 
x 2,20 m, 2 folhas. 
*Escada de metalon 
nova, 6 degraus + 6 
expans. e 1 escrivani-
nha 3 gavetas de cada 
lado e 1 central, cor 
verde, 1,50m x 70 cm 
telefone (19) 3849-
1735/ 98244-8090

Vendo guarda-rou-
pas de casal valor 
R$100,00 Contato 
(19) 3871-2662

VENDE-SE – Bicicleta 
feminina com mar-
chas – NOVA 
R$ 180,00
(19) 3327-9339

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS – Cuido de 
idosos, limpo salas 
comerciais, trabalho 
por mês, semana ou 
diária tenho curso 
do SENAC como cui-
dadora e referências  
em ambos trabalhos. 
Cubro folga. Raquel 
(19) 99281-7117

Empregada domés-

tica, cozinheira e 
faxineira à disposição 
para Valinhos e Re-
gião. (19) 3849-7543 
falar com Gecy.

Aulas particulares 
para os vestibulares. 
Experimente grátis. 
Melissa (19) 98732-
1926

Acompanhante 
de idosos e babá. 
R$50,00 dia inteiro ou 
noite inteira. Melissa 
(19) 98732-1926

Meio quilo de palha 
italiana, R$ 20,00 – 
Retirar em Valinhos 
– Pedidos Gecy (19) 
3849-7543

Vende-se ESCADA 
EXTENSIVA, metálica, 
6 degraus. Contato 
3849-3646

Vende-se Bicicleta 21 
marchas - IMPECÁ-
VEL. Quadro Alumí-
nio, suspensão prata.
Contato 3849-3646

JARDINEIRO - limpo 
terrenos, chácara, 
calçada, podas de 
árvores, passo mata 
mato, limpo terrenos, 

CASAS
Vende-se

COMERCIAL
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VAGAS

NECROLOGIA bRACALENtE

MALAQUIAS ADÃO ROSA, FALECEU EM 
04/01/2022 COM 91 ANOS. SOLTEIRO, NÃO DEIXA 
FILHOS. SEU FUNERAL DEU-SE NO PQ. NOSSA SRA. 
DA CONCEIÇÃO / CAMPINAS/SP.

NAYR BISSOTO PEREIRA DE LIMA, FALECEU EM 
05/01/2022, COM 84 ANOS. VIUVA DE LEVINDO PE-
REIRA DA SILVA, DEIXA FILHOS ADAUTO E VALÉRIA. 
SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA DE VALINHOS/ SP. 

MARIA LOURDES DOS SANTOS, FALECEU EM 
06/01/2022 COM 62 ANOS. DEIXA FILHO RONIEBER 
RICARDO. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO 
SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS/ SP. 

ANTONIO DE GODOI, FALECEU EM 07/01/2022 
COM 70 ANOS. DEIXA FILHO LEANDRO (IN MEMO-
RIAN). SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO 
JOÃO BATISTA DE VALINHOS/ SP. 

ADEMIR BATISTA ARRUDA, FALECEU EM 
07/01/2022 COM 67 ANOS. CASADO COM MARIA 
ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA ARRUDA, DEIXA FILHOS 
ADEMIR, AMANDA,ALEXANDRA. SEU FUNERAL 
DEU-SE NO CEMITÉRIO PQ. DOS INDAIAS / INDAIAS 
/ INDAIATUBA/SP.

EURIPEDES LIMA FERREIRA, FALECEU EM 
08/01/2022 COM 64 ANOS. CASADO COM ELIANA 
CRISTINA LORCA FERREIRA, DEIXA FILHA CINTIA. 
SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO PQ. DAS PRI-
MAVERAS / SUMARÉ / SP. 

JOSÉ CARLOS GARCIA, FALECEU EM 09/01/2022 
COM 59 ANOS. CASADO COM APARECIDA NUNES 
SANTANA GARCIA, DEIXA FILHOS CAMILA, AN-
DREW. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO PAR-
QUE DAS ALÉIAS / CAMPINAS/SP.

ANTONIO SOARES LISBOA, FALECEU EM 
09/01/2022 COM 69 ANOS. CASADO COM WILMA 
FERREIRA LISBOA, DEIXA FILHOS VAGNER, ROSAN-
GELA, ELISANGELA. SEU FUNERAL DEU-SE NO CE-

MITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS/ SP. 
FRANCISCO FACINI, FALECEU EM 09/01/2022 
COM 93 ANOS. CASADO COM APARECIDA MORETO 
FACINI, DEIXA FILHOS NORIVAL, MARLENE. SEU FU-
NERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA 
DE VALINHOS/ SP. 

LAURA BERNARDO DE ALMEIDA MANENTE, FA-
LECEU EM 09/01/2022 COM 86 ANOS. VIUVA DE 
ANTONIO MANENTE FILHO. DEIXA FILHOS LAER-
CIO, SILÉIA, ARTHUR, MARLENE, ANTONIO, FER-
NANDO. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO 
JOÃO BATISTA DE VALINHOS/ SP. 

ROBERTO CARLOS BASSAN, FALECEU EM 
09/01/2022 COM 55 ANOS. CASADO COM MA-
RISTELA EIDE BASSAN, DEIXA FILHOS CAROLINE, 
LUCAS. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO 
JOÃO BATISTA DE VALINHOS/ SP. 

MARIA PEREIRA DE ARAUJO, FALECEU EM 
10/01/2022 COM 75 ANOS. DEIXA FILHOS SUELI, 
SOLANGE, ALEX. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMI-
TÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS/ SP. 

ANDRELINO ALVES DE CARVALHO, FALECEU EM 
11/01/2022 COM84 ANOS. VIUVO DE BENEDICTA 
APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO, DEIXA FI-
LHOS ODACIL, MARISSI. SEU FUNERAL DEU-SE NO 
CEMITÉRIO SPQ. DAS ACÁCIAS / VALINHOS. ESCRItÓRIO CONtÁbIL

ANSELMI E tROVAttI S/C LtDA

CRC - 2SP014016/0-3

FONE/FAX: (19) 3869-3388

Rua Campos Salles, 357 - Vera Cruz
E-mail: contabilidade@anselmitrovatti.com.br

OPORTUNIDADES
e serviços

CASA
Aluga-se

IMÓVEIS
Av. Independência, 1286 - Sala 2

F: 3871-8830/ 98155-6241 / 98213-5025 / Whatsapp 982135025 
email: ademirrezende123@gmail.com

ALUGO

LITORAL
CHACARA/ PEDREIRA Vendo ou troco, com lago, 4 quartos. 
Churrasqueira e mobilia  6COM                      R$ 330.000,00
Praia Venda/Troca
 Kitão já mobiliado com segurança 24hs                    R$150.000,00

Valinhos/ São Marcos  2 COM R$ 580
Valinhos/ Country - R Silvio Cain, 365 2 COM R$ 680
Valinhos/ Castelo R José Pisciota, 348 2 COM R$730
Valinhos/ V. Colega R. Antonio F. Ozanan 2 COM R$750
Valinhos/Pq Portugal R. Braga, 278 3 COM  R$780
Valinhos/ Country  Rua Silvio Cain 3COM R$800
Valinhos/ Country  Estr. Maria Romano 3 COM R$850
Valinhos/ América  R. Marino A.o Polidoro 4 COM R$980
Valinhos/ Country  R. Antonio C. Brigeiro 5COM R$1350
Apto/ Jd. Universo R Alfredo Zacharias 4 COM R$800
Valinhos/ Jurema  R. S. Alcantara 3 COM R$830
Valinhos/ São Marcos R. 8, nº 607 3 COM R$880
Valinhos/ Bsq dos Eucaliptos  3 COM R$890
Valinhos/ Bsq dos Eucalipto (c/ garagem) 3 COM R$890
APTO/ Jd. Do Lago (incluso o cond.)  4 COM R$950

Vinhedo/ Capela   Rua, 21 de Abril, 102
Itatiba/ Apto  R. Benedito G. de Camargo, 120 -BL 12A, AP 11
PRAIA GRANDE
Kit Net  aluguel                            diaria R$ 150 ou mensal   R$ 850

COMERCIAL  
SALA CENTRO DE VALINHOS 4 COM R$1100
SALA CENTRO DE VALINHOS 4 COM R$1200
2 salas no Centro de Valinhos 98m2 300.000,00
TERRENO ITATIBA (área nobre)                                     R$130.000,00

Auxiliar de Produção (inclusive para 
Pessoa com Deficiência)Requisitos: 

Ensino Médio Completo.
Não é necessário experiência. 

Residir em Vinhedo/SP ou Valinhos/SP.
Enviar currículo para 

recrutamento@cclindsa.com

CONTRATA
INDUSTRIES

VENDE-SE TERRENO 
1000m2 Country 
Club – R$ 265mil 
(19) 99370-4070

 
TERRENO Bairro Ana 
Carolina 300m2 – R$ 
200mil (19) 99370-
4070

 

Caseiro - Procura 
vaga de caseiro 
para morar . Casal 
jardineiro. (19) 
99249-3436/ 
99176-0516

Diarista - Procu-
ro emprego. Sou 
diarista, evagélica 
e de confiança. 
Sandra 3859-1568

COSTUREIRA Faço 
consertos em 
geral (19) 99372-
0819
 
Faço curriculum 
com e sem foto 
em PDF pronto 
para enviar por 
e-mail e imprimir. 
Atualizo seu curri-
culum também. 
( 19 ) 99981-1171

Casa Nova Valinhos 
Fds - 01 dorm, 
quintal e garagem. 
Casal, sem Pets. (19) 
99216-1435/ 99164-
6862

Casa - Morada dos 

AUTOmóVEIS

Vendo Prisma 1.4L 
LT Flex, cor cinza, 
particular, 2012, IPVA 
pago e documentação 
em dia, R$ 29.900,00. 
Fone 3871-2266 / 
9.9622-6322 / 9.9785-
3719.

VENDE-SE MONTANA 
2013/2013 - VERMEL-
HA, UNICO DONO, 
85.000 KM Original, 
Direção Hidraulica, Ar 
quente, Alarme - R$ 
30 mil (19) 99291-
1162

quintal e garagem. 
Casal, sem Pets. (19) 
99216-1435/ 99164-
Pq das Colinas, R. 
Silvio Cesar Ciotto, 
2 com grandes e 1 
pequeno, com lavan-
deria e garagem - R$ 
750,00 (19) 99296-
2626

Casa NOVA Vinhedo, 
Jd das Nogueiras, 
perto da escola 
Nilza Ferragut. 2 
dorm,  lav, sala e 
coz conjugada e 
garagem. Água e 
IPTU responsabilida-
de do proprietário. 
R$900,00. Contato 
(19) 97414-1273

Casa Fundos, Jd. 
Universo, 3 com e ga-
ragem p/ motos, R$ 
750,00 + R$ 50,00 
Cond. - Marcelo (19) 
99444-4772

Casa Fundos, Jd. São 
Francisco, 3 como-
dos; R$800,00 Fone: 
99741-9749 Adalgisa

Casa - Bairro São 
Jorge, 2 dorm. com 
quintal na frente e 
atrás - R$ 1300,00 
- Contato (19) 99647-
5680

Casa – Pq Portugal  
Independente – (19) 
3869-5843/ (19) 
98354-1929

Jd Jurema - Contato 
(19) 99117-5445 
Regina/ (19) 99696-
5742 Sandra

Vendo Terreno
residencial e comer-
cial 333 mts no Jd 
Pinheiros. R$ 235mil.  
Corretor Angelo (19) 

I m ó V E I S  -  A L U G A - S E

ED. TREVISO - RUA EGÍDIO MATIAZZO, 36 
- JD. SANTA ROSA 
APTO. 04 - R$ 1.100,00   (PACOTE = 
ALUGUEL + COND. + IPTU) SEM SACADA / 
TÉRREO

APTO. 31 - R$ 1.200,00  (PACOTE = ALU-
GUEL + COND. + IPTU) C/ SACADA
 
TODOS COM ÁRMARIOS

FONE: +55 (19) 3517-8250

PRECISA-SE
De cabeleireiro  
dirigir-se a Rua 
Treze de Maio, 516 
Centro/ Valinhos ou 
pelo telefone (19) 
99189-8817 

Formatação de 
Computadores  e 
Notebooks, Ins-
talação Windows 
XP, Windows 7 ou 
Windows 10 pacote 
office, R$60,00.(19) 
98915-5916  Tratar 
com Rodrigo

Cuidadora de Idosos  
Claudia Maria (11) 
94892-1070 - @clau-
diamariada989

TERRENO COMER-
CIAL – JD Palmares 
– 200m2 – R$190mil 
(19) 99370-4070

TERRENO 1100 m2 
com uma bela vista 
da cidade em uma 
área residencial - Tra-
tar com o proprietá-
rio (19) 98892-9810 
(Karina)

Terreno de 200 mts 
no Jd Nova Palmares 
2, com escritura, 
posto de energia, 
padrão de água. R$ 
185 mil. Contato (19) 
99143-7162

Terreno 315m² - R$ 
240 mil. Localização 
Bairro Vitória - Vali-
nhos/ SP (19) 98834-
3741 Marcelo

TERRENO - 370m2 
com duas casas e 
salas de comercio, 
esquina R$ 450 mil - 

Pinheiros, 2 qtos, 
sl, cz e banheiro, 
R$1.250,00 incluso 
cond. + IPTU, (19) 
98216-7270

Casa no Vale Verde 
1 quarto grande, coz, 
WC, área de serviço, 
sem garagem R$ 
600,00 Tratar (19) 
99465-4410

CASA TÉRREA 
100 m2, 2 dorm,  
WC, coz, copa, sala, 
AS, garagem. Caste-
lo/ Valinhos
R$ 1.400,00 Contato 
(19) 99691-0062 
Direto c/ proprietário

Casa Nova Valinhos 
Fds - 01 dorm, 

TERRENOS
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CHEGANDO EM 
VALINHOS

Não matricule seu filho antes de conhecer
a THE JOY SCHOOL

UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

VERDADEIRAMENTE BILINGUE

Central de informações:         

(19) 3869-4000   |            (19) .99237-2019

@the_joy_school_valinhos

 Complexo Wizard, Rua Ana Leonizia do Amaral Camargo, 188
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