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PIB de Valinhos bate a
marca de R$ 6,5 bilhões
Dados do IBGE e Fundação Seade mostram que o PIB de Valinhos é o 56º maior do estado e o 9º
da Região Metropolitana de Campinas - RMC. Já o PIB Per Capita chega a R$ 53.226,00. Página 5
■

PREFEITURA

Prefeita assina
convênio para
consultorias
empresariais

COMPRAS DE ÚLTIMA HORA

Lagoa do
Rigesa:
Vereadores
derrubam veto
p. 2

A prefeita Lucimara Godoy (PSD)
assinou, na última semana, os termos de convênio para dar início
às consultorias do Programa Consórcio Empreendedor, em parceria com o SEBRAE. Página 7
■

Câmara economiza
e devolve mais
de R$ 1,7 mi do
duodécimo
A Câmara Municipal, devolveu R$
1,7 milhão para a Prefeitura referente
a segunda parcela do duodécimo referente ao atual exercício financeiro
do Legislativo. Página 4
■

Para quem deixou para fazer compras de Natal de última hora a boa notícia é que om comércio de Valinhos, tanto da região central como dos bairros irão funcionar nesta sexta-feira, dia 24, véspera de Natal, das 9 as 18 horas. Página 9
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DIRETO DA REDAÇÃO
L NOVA ESTRUTURA Por 13 votos a favor e dois contra, os vereadores aprovaram na manhã da última segunda-feira, dia 20, o PL 227/2021 que ‘estabelece
a estrutura administrativa e a estrutura de cargos da Prefeitura do Município de
Valinhos’. Votaram contra o projeto os vereadores Henrique Conti (PTB) e Mônica
Morandi (MDB). O vereador Alécio Cau (PDT) que na primeira discussão votou
contra, justificou sua ausência na sessão extraordinária através de oficio.
L NOVA ESTRUTURA 2 Com a aprovação da nova estrutura a prefeita Lucimara Godoy Vilas Boas (PSD) passa a ter base legal, após um ano de governo,
para montar melhor sua equipe. Como a Coluna já apontou, desde que assumiu
em janeiro de 2021 a prefeita Lucimara assumiu uma Prefeitura sem estrutura
administrativa, tendo à sua disposição apenas os cargos de primeiro escalão –
Secretários. Isso porque em maio de 2020, por decisão do Supremo Tribunal
Federal – STF – o ex-prefeito Orestes Previtale (DEM) foi obrigado a exonerar
quase todo o quadro de servidores de confiança, uma vez que a Lei Municipal
5.629/2018, que estabeleceu a nova estrutura de cargos e salários, foi considerada
inconstitucional. Na ocasião foram desligados 199 servidores de uma estrutura
de 223 cargos de direção ou assessoramento.
L NOVA ESTRUTURA 3 Em outras ocasiões esta Coluna já teceu muitas críticas quando da apreciação e votação de estruturas administrativas que criavam
cargos ou novas secretarias dentro da Administração Municipal. Não é o caso na
atual situação, todo e qualquer governo precisa ter equipe para levar a cabo seu
projeto. A prefeita não tinha, contava apenas com os secretários e abaixo deles
os servidores efetivos, sem nenhuma linha de comando de segundo ou terceiro
escalão, que estava causando problemas para a atual gestão. Quem leu o projeto
sabe que não há exageros na criação de cargos, ao contrário é a menor estrutura
dos últimos anos.
L REFORMA ADMINISTRATIVA Mal a nova estrutura administrativa foi
aprovada e a prefeita Lucimara já deu início às mudanças. Na verdade, uma reforma administrativa pelo que se comenta nos bastidores da Prefeitura. Embora
a nova estrutura tenha validade somente à partir de janeiro de 2022, o quadro de
Secretários, de livre nomeação da prefeita, pode ser mudado a qualquer tempo.
L REFORMA ADMINISTRATIVA 2 Antes mesmo da aprovação da nova
estrutura já havia comentários pelos bastidores da Prefeitura que a prefeita Lucimara estava descontente com o desempenho de alguns secretários e promoveria
mudanças na equipe, visando sobretudo não contaminar a futura equipe que
deverá ganhar corpo a partir de janeiro com as novas nomeações de segundo e
terceiro escalão. Isso dará aos secretários mais condições de trabalho e de gestão
de suas pastas, vez que ao longo de 2021 praticamente todas as secretarias estavam
desprovidas de linha de comando.

MEMÓRIA HISTÓRICA
Há 42 anos Valinhos ganhava um espaço público diferenciado: a Praça da Bíblia. Inaugurada no dia 18 de
dezembro de 1979, o então prefeito Luiz Bissoto atendia a um pedido da comunidade evangélica do município e criava um espaço com arquitetura diferenciada e específica para realização de eventos, cultos
e pregações. No começo a praça até foi utilizada, mas depois caiu no esquecimento. Continua sendo um
dos lugares mais bonitos da cidade e que precisa ser utilizado, não apenas por evangélicos ou cristãos,
mas por toda a comunidade, pois a finalidade do espaço público é promover a socialização e a integração.
O registro é do saudoso Haroldo Pazinatto.

Vereadores derrubam veto em favor
da preservação da lagoa da Rigesa

L VETO DERRUBADO Em outra sessão extraordinária, esta convocada a pedido dos vereadores, a Câmara esteve reunida na noite da última terça-feira, dia
21, para analisar e discutir o veto total feito pela prefeita Lucimara ao projeto de
Lei 213/2021 que “declara a lagoa da antiga Rigesa como bem de valor históricocultural de Valinhos”.
L VETO DERRUBADO 2 Por unanimidade – incluindo o voto do líder da
prefeita, vereador André Amaral (PSD) - os vereadores derrubaram o veto e a Lei
que “declara a lagoa da antiga Rigesa como bem de valor histórico-cultural de
Valinhos”. Para os vereadores, a realização da sessão extraordinária para a apreciação do veto tinha urgência em função da grande repercussão que o caso ganhou
no município. Agora o PL 213/2021 com o veto derrubado retorna para a prefeita
que terá 48 horas para promulga-lo, se isso não acontecer cabe ao presidente da
Câmara, vereador Franklin, promulgar o que deve acontecer no começo de 2022.
L JUSTIÇA Em outra frente na defesa da lagoa da antiga Rigesa, o Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Miguel Petroni Neto, após análise
de recurso em Ação Civil que trata da questão da drenagem e do esvaziamento
da lagoa, em despacho proferido no ultimo dia 18 de dezembro, determinou a
“suspensão do esvaziamento/aterramento da lagos da Rigesa pelo prazo de 90
dias”. Um dos argumentos para a tomada de decisão da TJ foi o próprio decreto
da prefeita Lucimara - 11.039/2021 – que já suspendia por 90 dias os trabalhos
de esvaziamento da lagoa.
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R$6,5 bi

é o valor alcançado do PIB de
Valinhos tendo como referência
o ano de 2019

L REFORMA ADMINISTRATIVA 3 Dentro desse processo de mudanças, a
primeira baixa neste final do ano já aconteceu. Na edição de terça-feira, dia 21, o
Boletim Municipal trouxe a publicação do decreto de exoneração de Márcio Luiz
Aprigio, que estava à frente da Secretária de Mobilidade Urbana. Na mesma edição
do Boletim a prefeita designa o atual Secretário de Segurança Pública e Cidadania,
Osmir Aparecido Cruz para responder pela Secretária de Mobilidade Urbana.
L REFORMA ADMINSTRATIVA 4 Outra baixa provável e que deve ser
confirmada nas próximas horas é a do Secretário de Obras e Serviços Públicos,
engenheiro Gustavo Iansen. Na última terça-feira, dia 21, ele se antecipou e declarou a um jornal da cidade que estaria deixando o governo municipal por não
estar se entendendo com a prefeita.

NUMERALHA

Em sessão extraordinária realizada na
noite desta terça-feira, dia 21, os vereadores
derrubaram por unanimidade o veto total
dado pela prefeita Lucimara Godoy Vilas
Boas (PSD) ao projeto PL 213/2021 que
“declara a lagoa da antiga Rigesa como bem
de valor histórico-cultural de Valinhos”.
O projeto, de autoria dos vereadores
Alécio Cau (PDT) e Henrique Conti (PTB),
tinha sido aprovado pela Câmara no dia 23
de novembro e aguardava a promulgação
da prefeita, o que acabou não acontecendo. Com a derrubada do veto, o PL volta
para a prefeita Lucimara que terá 48 para
promulgar a Lei. Caso isso não aconteça,
cabe ao presidente da Câmara, vereador
Franklin fazer a promulgação e garantir a
preservação da lagoa.
A sessão foi acompanhada por dezenas
de moradores de Valinhos, preocupados
com a movimentação que vem ocorrendo
na área da antiga Rigesa. Muitos deles

empunhavam faixas em defesa da lagoa e
defendiam medidas que devem ser contempladas no Plano Diretor de Valinhos, como a
implantação de um parque linear cortando
a cidade, ocupando, inclusive, aquela área
onde hoje existe a lagoa.
A convocação da sessão extraordinária
foi assinada por todos os vereadores diante
da repercussão que o caso ganhou no município. A proposta do tombamento visa preservar a lagoa, evitando a sua destruição,
aterramento e qualquer tipo de obra que
venha modificar sua característica.
Os vereadores Henrique Conti e Edinho
Garcia (ambos PTB) lamentaram o veto.
Em discurso, Conti criticou o argumento
da prefeita de que para ter o tombamento
era necessária a presença de interesse coletivo. “Ora, quer mais presença de interesse
coletivo? Nunca vi uma movimentação tão
grande da comunidade em torno de um
projeto como esse”, afirmou.
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do Legislativo
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C I N I R A C H I A R I ROV E R E

Você vai convidar Ele?
Mais um ano chega ao fim! Com ele, um
verdadeiro alvoroço toma conta das pessoas...
Em meio a tanta euforia e empolgação pelo
clima natalino, se deixam levar pelo consumo
desenfreado, fazendo desta tão importante
festa, um comércio de ilusão.
É corre-corre por todos os lados, sacolas e
mais sacolas no seu vai e vem desgovernado...
são cartões de crédito sendo estourados e o
povo correndo agitado...
mas o Menino Jesus, é o
que é, menos lembrado.
Nas lojas, o visual
agrada, as vitrines com
suas exuberâncias nos
chamam atenção, as ruas
iluminadas ofuscam os
nossos olhos, enquanto
o Papai Noel nos atrai
quando abana suas mãos.
Mesmo nesses tempos
tão difíceis, onde a pandemia fez de tudo para
quebrar nossa ilusão, ao
ceifar vidas, deixando
marcas doloridas, principalmente no coração
dos cristãos.
Seria tão bom celebrar o Natal, mas de
forma diferente, onde já não existisse mais
tanta força do mal, onde todos fossem mais
conscientes. No coração do cristão a festa
maior é a da conversão...nele não tem rique-

za, nem pobreza, nem nozes, nem castanhas
pipocando sobre a mesa, nem vinho ou
champagne estourando pelo alto, mas que
tenha o doce sabor do amor partilhado.
Cada vez que celebramos o aniversário
de Jesus Menino, uma luz se acende em
nossos corações, iluminando nossas almas
diante das trevas do medo e da descrença,
que tanto ultimamente tem atingido a todos,
sem distinção.
Assim, como em Belém, aqui no Brasil muitos meninos pobres já
nasceram marcados pela
doença da injustiça, pela
indiferença social, racial e econômica. Como
esses meninos, Jesus
também foi rejeitado, até
mesmo um lugar para Ele
nascer dignamente fora
negado pelos “Herodes”
da época, nada diferente dos dias atuais, só
porque seus pais eram
pobres e não podiam
pagar tributo “imposto”
o qual era exigido.
Que tal convidarmos o Menino Jesus para
a festa? Afinal Ele é o aniversariante.
Cinira Chiari Rovere - Aposentada, escritora
e membro da comunidade São Cristovão

O que Jesus quer de nós?
Conforme combinado, estamos entregando a você mais uma edição impressa da
Folha de Valinhos e para nossa alegria é a nossa edição Especial de Natal. Desde o dia
2 de novembro, a direção da Folha de Valinhos optou – em função dos altos custos
da operação e das quedas na receita – de suspender a impressão do jornal, buscando
nesse ínterim, estudar meios de viabilizar a entrega das notícias que há mais de 53 anos
realizamos ininterruptamente à comunidade valinhense.
Todo o conteúdo noticioso da edição impressa de hoje, em conjunto com a edição
digital e com nosso portal de conteúdo – www.folhadevalinhos.com.br e as redes sociais
do jornal – estão atingindo um público potencial de mais de 30 mil pessoas. Isso só pode
ser feito por quem venceu muitas crises ao longo dessas mais de 5 décadas presentes na
vida de Valinhos e ganhou a confiança de seus leitores e anunciantes.
Esse é nosso presente de Natal para você leitor valinhense! Como nos comprometemos,
algumas edições especiais – Natal, Festa do Figo, Aniversário de Valinhos, dentre outras
serão viabilizadas para serem entregues de forma impressa, pois sabemos que muitos
valinhenses ainda são – assim com nós – amantes do jornal feito de forma tradicional
– impressos – tangível, que possa ser folheado e degustado de forma tranquila na mesa
de uma padaria, na sala de casa e até mesmo sendo repassado para os vizinhos e amigos
após nossa leitura.
Sabemos do que o jornal impresso significa para vocês. Mas queremos deixar claro
para todos, a Folha de Valinhos não acabou, ao contrário, continua mais atuante do que
nunca. Nossa nova jornada está apenas no início. Muitas novidades estão por vir em 2022.
Estamos apenas usando outros meios de distribuição para fazer com que as
informações sobre os principais acontecimentos da nossa cidade continuem chegando
até você, 24 horas por dia via portal de conteúdo e aos
sábados, de forma resumida em nossa edição digital e,
como nosso caso desta edição especial de Natal, de forma
impressa.
E, às véspera do Natal, não poderíamos deixar de trazer
nossa mensagem como anualmente o fazemos. Este será
nosso segundo Natal e Ano Novo, ditados – ainda que
tenhamos avançado bastante com a vacinação - pelos
protocolos de segurança exigidos para conter a maior
crise sanitária que a humanidade já viveu: a pandemia
do novo coronavirus.
Estamos vivendo há dois anos ‘mascarados’ porque nós – há exceção dos negacionistas
– amamos nossos próximos e respeitamos a ciência e a medicina; amamos a vida nossa
e de nossos amigos e familiares mais do que a economia ou a vida embalada por festas
e baladas noturnas.
Experienciamos um tempo diferente. Tempo de grandes desafios impostos por uma
crise de saúde sem precedentes que, por sua vez agravou ainda mais a desigualdade
social. A atual crise também nos fez aprender um pouco mais sobre o gênero humano,
sobretudo aqueles da categoria egoísta, que baliza sua vida pela Internet e redes sociais.
O Natal de 2021 que está bem pertinho, há poucas horas, deve nos levar à refletir
sobre sua verdadeira essência, afinal de contas não foi o Papai Noel quem nasceu no
dia 25 de dezembro, mas sim Jesus, o Filho de Deus, que nasceu para que pudéssemos,
nós humanos, celebrarmos a vida.
E aqui, sem desmerecer o Papai Noel, que também tem papel importante na festa
neste mundo da pós-modernidade, o Natal é sobretudo sinônimo de família, de união, de
fraternidade. E ele, o bom velhinho, é um importante garoto propaganda do nascimento
do menino Jesus que, ao nascer, também ganhou presentes. Assim, não há mal nenhum
em presentearmos àqueles que amamos. Mais que isso, com este ato contribuimos para
que a roda da economia gire e fortaleça a criação de empregos e renda para a economia
local.
Que neste Natal possamos voltar nossos pensamentos, atos e ações para o mundo
deste século XXI, a começar pela nossa cidade. Não podemos deixar de registrar que
durante a pandemia muitos atos de amor e de pessoas se conectando apenas por querer
ajudar o próximo foram noticiados por aqui. Esse é o sentido do Natal. Quando nosso
próximo, desprovido do básico para sua sobrevivência é assistido. Jesus quer isso de nós.

Tempo de
grandes

desafios...
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Nova estrutura administrativa
da Prefeitura é aprovada

Câmara economiza e devolve
mais R$ 1,7 mi do duodécimo
PMV

Projeto foi aprovado em sessão extraordinária na última segunda, dia 20
PMV

Da Redação

O presidente da
Câmara Municipal, vereador
Franklin Duarte, assinou nesta
quarta-feira, dia 22, a devolução de R$ 1.784.112,99 para a
Prefeitura referente a segunda
parcela do duodécimo referente
ao atual exercício financeiro do
Legislativo.
No dia 31 de agosto, numa
ação inédita a Mesa Diretora, em
nome de todos os vereadores, já
havia antecipado uma parte do
duodécimo no valor de R$ 1,5
milhão, totalizando no presente
exercício um valor total de R$
3.284.112,99.
A devolução deste montante
demonstra, na visão do presidente da Câmara, que a condução
orçamentária de 2021 atendeu a
todas as expectativas do Legislativo, especialmente em dar melhores condições de trabalho aos
vereadores e dotar a Câmara de
melhor infraestrutura. “Fizemos
uma gestão coerente, utilizamos
os recursos no que era imprescindível para que o processo
Legislativo e Administrativo da
Câmara pudesse ser realizado
e ao final estamos devolvendo
mais de R$ 3,2 milhões para os
cofres da Prefeitura que poderá
DA REDAÇÃO ■

Da Redação

Em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira, dia 20, atendendo convocação da
prefeita Lucimara Godoy Vilas Boas
(PSD), a Câmara Municipal aprovou,
em segunda discussão, por 13 votos favoráveis e 2 contrários, o PL
227/21, que estabelece a nova estrutura administrativa e a estrutura de
cargos da Prefeitura de Valinhos.
A sessão foi aberta pelo presidente da Câmara, vereador Franklin
Duarte às 10h05 e foi encerrada às
10h38. Para a realização da sessão
extraordinária a prefeita Lucimara,
evocando o inciso II, do artigo 36 da
Lei Orgânica, que diz que a “sessão
legislativa extraordinária, no recesso da Câmara, poderá ser convocada pelo Prefeito, em caso de urgência, ou interesse público relevante”.
O projeto já havia sido aprovado
em primeira discussão no dia 14,
durante a última sessão ordinária
de 2021 mas, como recebeu três votos contrários, dos vereadores Henrique Conti (PTB), Mônica Morandi
(MDB) e Alécio Cau (PDT) precisou
passar por uma segunda discussão
e votação.

Esteve ausente da sessão extraordinária o vereador Alécio Cau
(PDT), que encaminhou ofício justificando sua ausência e defendendo sua posição contrária ao projeto.
Usaram da palavra para falar sobre o projeto os vereadores Marcelo
Yoshida (PT), Edinho Garcia (PTB)
e Mônica Morandi (MDB). “Não estamos votando na criação de cargos, mas na estrutura administrativa que se faz necessária para a atual
administração”, disse Edinho Garcia.
O reajuste de 7,59% será aplicado no salário de todos os servidores a partir de janeiro. Esse mesmo
percentual será utilizado para corrigir o valor do auxílio alimentação
e o reembolso com refeição dos servidores.
Em notícia divulgada, no site da
Prefeitura, logo após a realização
da sessão, o Departamento de Comunicação aponta que “a administração busca equalizar a atual situação em que, após decisão judicial do ano passado, foram praticamente extintos todos os cargos de
comissão, permanecendo apenas
24 para todas as secretarias municipais”.
Ainda de acordo com as informações, no projeto aprovado, “a Prefei-

tura apresenta 60% a menos de cargos de confiança, comparado à situação da cidade em 2008, e 42% a
menos do que o existente em 2018”.
Com uma estrutura enxuta, porém
sustentada nos princípios da economicidade e profissionalismo da
gestão, a estrutura cria 239 novos
cargos, sendo, no mínimo, 146 exclusivos para serem ocupados por
servidores de carreira (incluindo os
10% mínimo de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira), também conhecido
como servidores concursados e 106
novos cargos de comissão que, somados aos 24 atuais, serão destinados para a ocupação de secretários e
profissionais técnicos e capacitados
para cada área de atuação.
“Quando se fala em criar cargos,
dá impressão de fisiologismo político e vantagens indevidas. O que temos é um projeto para elevar Valinhos a um patamar profissional na
gestão pública, que valorize os servidores, que proporcione agilidade no atendimento e que o cidadão
tenha respostas rápidas e de qualidade. Não se trata de cargos. Trata-se de colocar a gestão num patamar de excelência de atendimento,
com transparência sempre”, afirma
a prefeita Lucimara.

fechar de maneira ainda mais
equilibrada o presente exercício”,
disse Franklin.
Em novembro, ao promover
a reestruturação dos 51 cargos
de Assessores dos Gabinetes dos
Vereadores, a Câmara conseguiu
reduzir as despesas com folha
de pagamento, representando
uma economia de R$ 1,3 milhão
no orçamento do Legislativo. A
mudança, que contou com a concordância de todos os vereadores
e atendeu apontamentos que vinham sendo feitos pelo Tribunal
de Contas há mais de 12 anos.
Assim como afirmou em agosto, quando da antecipação da
primeira parte do duodécimo,
Franklin destacou que “gestão
eficiente não é aquela que se deixa de gastar e devolve a verba no
fim do ano para o Executivo, mas
sim, pautada na economicidade
e razoabilidade, planeja antes de
executar o orçamento, sem que
haja prejuízos à boa prestação do
serviço do parlamentar”.
Para ele, é imperativo enaltecer o empenho de toda equipe
técnica da Câmara que com esmero cuidou da gestão orçamentária, contábil e fiscal e também
dos vereadores que, sobretudo
no primeiro semestre, num momento em que a pandemia agravou, não mediram esforços em
se adaptar ao sistema remoto de
realização das sessões para que
projetos importantes fossem
votados. “Foi um ano de muitas
dificuldades e trabalho e fomos
superando todos os obstáculos
que apareceram. Sinto que cumprimos com nosso dever com responsabilidade e dedicação”, frisa.
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PIB de Valinhos bate a marca de R$6,5 bilhões
DA REDAÇÃO ■ O Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística em conjunto
com a Fundação Seade divulgou no
último dia 17, através de sua plataforma
informações atualizadas do Produto
Interno Bruto (PIB) dos Municípios
tendo como referência o anos de
2019. O PIB é um indicador que reflete
a soma de todos os bens e serviços
produzidos em dado período e determinada região.
A Fundação Seade em sua plataforma atualizou os dados dos 645 municípios paulistas. O PIB de Valinhos registrado em 2019 é de R$ 6.561.112,198,
um crescimento de 4,16% em relação
ao último número que era de 2018.
Entre os 645 municípios paulistas,
Valinhos está na 56ª posição entre os
100 maiores PIBs do estado. Já entre as
20 cidades da Região Metropolitana
de Campinas – RMC – Valinhos é a 9ª
cidade com o maior PIB, ficando atrás
apenas de Campinas (R$ 65,8 bi), Paulínia (R$ 37,3 bi), Indaiatuba (R$ 16,7 bi),
Sumaré (R$ 14,8 bi), Hortolândia (R$
14,7 bi), Jaguariúna (R$ 12,3 bi), Americana (R$ 11,9 bi), e Vinhedo (R$ 9,6 bi).
Levantamento realizado pela reportagem da Folha de Valinhos junto
à plataforma da Fundação Seade
mostra que em duas décadas o PIB de
Valinhos cresceu 348%, saltando de
R$ 1.462.479.286, em 2002 – começo
do século XXI, para R$ 6,5 bilhões
em 2019.
Neste levantamento realizado pela
Folha de Valinhos constatamos que o
setor de serviços teve uma importante
evolução em sua participação na composição do Valor Adicionado – VA –
utilizado para estabelecer o cálculo do
PIB. Em 2002 o setor apresentava Valor
Adicionado de R$ 518,6 milhões e res-

pondia por 42,95% no VA, enquanto
a Indústria respondia por 46,7% do
VA - R$ 564,1 milhões.
Em 2019, o setor de Serviços passou
a responder por 60,71% do Valor Adicionado do município com um total
de R$ 3,3 bilhões, enquanto a indústria
viu sua participação cair para 27,25%
do VA, com R$ 1,4 bilhões, menos da
metade da contribuição do setor de
Serviços.
Neste levantamento a reportagem
da Folha de Valinhos também analisou a evolução do PIB per capita – que
é a divisão do total do PIB pela população do município – e o PIB per capita de
Valinhos apresentou crescimento de
318,73% em 19 anos. Em 2002, quando
Valinhos tinha população de 82 mil
habitantes, o PIB per capita era de R$
16.699,00, já em 2019, com população
de 131 mil habitantes, ele chegou a R$
53.226,00.

Composição do PIB
17,3%

O QUE É PIB
O Produto Interno Bruto – PIB - é
um indicador do tamanho da economia. Ele corresponde à soma, em
valores monetários, de todos os bens
e serviços produzidos internamente
em determinada época mais os impostos sobre os produtos e menos
os subsídios não incluídos no valor
dos produtos usando a metodologia
de cálculo do órgão governamental
Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE).
O Seade desenvolveu diferentes
metodologias de cálculo do PIB, que
permitem a análise das principais
tendências da economia do Estado
de SP. Este trabalho é divulgado regularmente por meio dos produtos
PIB+30, PIB Mensal, PIB Trimestral
e PIB Regional. Além disso, em parceria com o IBGE, o Seade calcula
o PIB anual e o PIB dos municípios
paulistas.

R$ 6.561.112.198

Valor adcionado
R$ 5.440.892.846

Impostos

R$ 1.120.219.351

PIB per Capita
R$ 53.226

Evolução do Valor Adicionado
R$6,561 bi

R$ 5 bi
R$ 1 bi

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SERVIÇOS
AGROPECUÁRIA
INDÚSTRIA
IMPOSTOS

58,8%

22,6%
SERVIÇOS
AGROPECUÁRIA
INDÚSTRIA
IMPOSTOS

0,88%

PIB 2019
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Prefeitura define ações preventivas da Operação Verão
PMV

Nesta segunda-feira,
dia 20, as Secretarias de Segurança e Pública e Cidadania, Planejamento e Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos, Assistência Social, e o Corpo
de Bombeiros e Defesa Civil, se reuniram para definir as ações prevenDA REDAÇÃO ■

tivas da Operação Verão 2021/2022.
“Estamos adotando ações preventivas, visando preservar vidas.
Há uma perspectiva de chuvas torrenciais e de grande volume e, frente a isso, nosso objetivo é estabelecer medidas que protejam famílias
que ocupam áreas de risco e tam-

bém evitar grandes transtornos no
município”, explicou a prefeita.
De acordo com o secretário de
Segurança e Pública e Cidadania,
Osmir Cruz, foram demonstrados alguns pontos que o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)
já havia apontado anteriormente e
as sugestões de ações, que foram
apresentadas a Comissão Municipal de Defesa Civil.
Durante a reunião, o Corpo de
Bombeiros pontuou ainda a eficácia da limpeza e dos bueiros conhecidos como “boca de lobo”, instalados pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos na cidade, que faz
com que a água escoa rapidamente, mesmo em situações de fortes
chuvas, como a que aconteceu na
última semana em Valinhos.

Ações práticas e preventivas que serão efetuadas
Conhecimento das áreas de risco;
Desassoreamento da invernada, que já acontece nesta terça-feira, dia 21;
Limpeza da quebra vegetação da Avenida Invernada, dia 27;
Disponibilidade de um abrigo (Ginásio da Vila Santana);
Disponibilidade de colchões, por meio da Secretaria da Cultura;
Disponibilidade de cestas básicas através do Fundo Social e Secretaria de
Assistência Social;
Disponibilidade de kits de produtos limpeza;
Disponibilidade de kits de higiene pessoal, por meio da Secretaria de
Assistência Social;
Disponibilidade de refeições, através da Secretaria de Assistência Social;
Plantão das secretarias para atendimento em situação de emergência
(Natal e Ano Novo);
Palestra com a CPFL /Trânsito referente a quedas de árvores sobre a fiação;
Parceria com o Corpo de Bombeiros (ações de resgate com o uso de bote
em situações de enchentes);
Instalação de régua com sirene no córrego Pinheirinho, alertando moradores da área de risco para evacuação das residências, caso o rio suba no
nível de alerta;
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Assinatura de convênio
permite início de consultorias
de Programa Empreendedor
Valinhos foi contemplada com mais de 450 horas de consultoria
A prefeita Lucimara Godoy (PSD) assinou, na última semana, os termos de convênio para dar início às consultorias do Programa Consórcio Empreendedor, em parceria com o
SEBRAE. Valinhos foi contemplada com mais de 450 horas
de consultorias e, após estudos,
será definido os servidores responsáveis por receber a equipe
do SEBRAE e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para o desenvolvimento das ações que serão iniciadas em janeiro de 2022.
“O Consórcio Empreendedor
vem de encontro com as atividades já desenvolvidas pelo governo, visando a modernização dos
serviços da prefeitura para atender de forma eficiente os cidadãos e as empresas de Valinhos”,
afirmou a prefeita.
O Consórcio Empreendedor
é um programa do SEBRAE, que
tem por objetivo levar consultorias aos municípios de todo o
estado, a fim de tornar a Administração Pública mais moderna e um terreno fértil para que
as empresas possam se instalar
e se desenvolver nos municípios,
gerando emprego e renda.
Neste primeiro momento, Valinhos receberá consultorias
nas áreas de desburocratiza-

PMV
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Feliz Natal
Feliz ano novo
ção, compras públicas, revisão
do código de obras, capacitação
dos agentes locais de desenvolvimento, implantação do Sistema de Inspeção Municipal (SIM)
e consultorias para agricultura
familiar.
Durante a reunião de Articuladores Regionais, realizada em
Hortolândia, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tu-

rismo, Rafael Agostinho, reforçou aos presentes o interesse de
Valinhos em desenvolver o SIM
(Selo de Inspeção Municipal), em
parceria com a Agencamp. “O selo levará a criação de um Mercado Comum com potencial de
mais de 437 milhões de reais ao
ano, entre os 20 municípios da
Região Metropolitana de Campinas”, explicou.

Momentos
Pr. Rui Mendes Faria

Um Natal todos os dias
Querido leitor, esta semana
celebramos uma data muito
especial para os cristãos: o
Natal.
Tempo para reunir a família, trocar presentes, celebrar
com os amigos e, claro, compartilhar de uma saborosa refeição.
Porém, não podemos perder de vista que o verdadeiro
motivo da celebração é o nascimento de nosso Senhor e
Salvador, Jesus Cristo.
A Bíblia não nos dá o exato
dia em que Jesus nasceu, mas
a data de 25 de dezembro foi
o escolhida para lembrar a todos como o dia em que o Salvador do mundo encarnou e
tomou a forma humana, para
viver aqui como um de nós.
Para que fôssemos salvos,
somente Ele poderia nos

substituir, morrendo na Cruz
para pagar por nossos pecados e desse modo, garantir
que nossa dívida com Deus
fosse definitivamente paga.
O sacrifício de Jesus é o que
nos dá a certeza, a segurança
e a garantia de que estamos
salvos.
Louvado seja o Senhor! Sabemos que ao terceiro dia, Ele
ressuscitou e agora vive à direita de Deus Pai. Aleluia!
Portanto, celebrar o Natal
deve ser algo contínuo em
nossa vida. Não podemos restringir a celebrá-lo somente
nesta data.
O que quero propor a você,
meu querido leitor, é que diariamente nos lembremos que
Jesus nos salvou. A cada manhã, devemos louvar a Deus
por tão maravilhosa Graça

que nos fora concedida.
Somos salvos sem que fôssemos merecedores: “Porque
Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”
(João 3.16).
Quero desafiá-lo a viver um
Natal todos os dias em 2022!
Permita que seu coração
seja tomado pela alegria do
nascimento de Jesus e viva
diariamente grato por esse
amor.
Que ao longo do ano, o Senhor continue derramando
do Seu amor sobre nossas
vidas, e que em nós, permaneça o mesmo sentimento de
alegria pela salvação por Ele
oferecida.
Feliz Natal!

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

Na última segunda-feira, dia
13, os integrantes do Interact
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Serviços públicos não funcionam
na semana entre Natal e Ano Novo

Comércio central e de bairros funcionam
até as 18 horas nesta véspera de Natal

FV

PMV

A Prefeitura de Valinhos
estará em recesso entre os dias 24 de
dezembro de 2021 e 1° de janeiro, em
razão de pontos facultativos. As atividades retornarão normalmente na segunda-feira dia 3, nas repartições públicas da Administração Direta e Indireta. Os serviços essenciais, de urgência e emergência, serão mantidos em
sistema de plantão na cidade, inclusive durante os feriados.
Estarão atendendo 24 horas pelos
telefones a Guarda Civil Municipal
(153), Defesa Civil (199) e Ambulância
(192). Os serviços essenciais do DAEV,
que incluem operação e manutenção,
seguirão com atendimento normal,
assim a Central de Atendimento pelo
número 0-8000-13-3839. Ainda de 27
a 30 de dezembro, o serviço de WhatsApp (19) 99796-6331 da autarquia terá horário especial de atendimento.
A Unidade de Pronto Atendimento e a Unidade de Atendimento Pediátrico, Ginecológico e Obstétrico de Valinhos, funcionarão normalmente 24
horas por dia. As Unidades Básicas de
DA REDAÇÃO ■

Há poucas horas
para o Natal ainda dá tempo de
comprar seu presente
Faltando menos de 18 horas
para o Natal ainda tem gente
no corre-corre em busca de
um presente de Natal para um
amigo ou um familiar.
Isso é normal e acontece todos os anos.
Para quem deixou para fazer compras de Natal de última hora a boa notícia é que o
comércio de Valinhos, tanto o
da região central como os dos
bairros irão funcionar nesta
sexta-feira, dia 24, véspera de
DA REDAÇÃO ■

Atendimento permanecerão fechadas, com exceção da Vila Santana,
que atenderá de 27 a 30 de dezembro,
das 7h às 16h para consultas agendadas com clínico, ginecologia/obstetrícia, pediatria e odontologia, de enfermagem e dispensação de medicamentos pela farmácia.
De 27 a 30 de dezembro, a Divisão
da Vigilância Epidemiológica, funcionará das 8h às 12h para consultas médicas com infectologistas, vacinação
Covid-19 para população em geral. As
Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica
e a Zoonoses, irão trabalhar por meio
do Plantão PASE, para atender situa-

ções emergenciais.
A Secretaria da Fazenda, no período de recesso, disponibilizará dois
auditores fiscais para trabalho externo de fiscalização. Agentes da Mobilidade Urbana e Transporte irão trabalhar normalmente. Exceto dias 25 de
dezembro e 1º de janeiro, nos quais o
plantão será até às 12h.
O Centro de Lazer do Trabalhador “Ayrton Senna da Silva” (CLT) e o
Parque Municipal Monsenhor Bruno
Nardini (Parque da Festa do Figo) estarão fechados ao público nos dias 25
de dezembro de 2021 e 1º de janeiro
de 2022.

Natal, das 9 as 18 horas.
O Shopping Valinhos também irá funcionar até as 18 horas.
Já no sábado, dia 25, Natal,
o comércio não abrirá, excetuando aqueles essenciais, como
padarias. O mesmo ocorre no
dia 1º de janeiro, quando celebramos a chegada do Ano Novo e o Dia Mundial da Paz
Após o Natal, no dia 26,
o atendimento no comércio
acontece das 9 às 14h; de 28
a 30, as lojas estarão abertas
das 9 as 18h; e no dia 31, das
9 às 14h.
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folhadevalinhos.com.br
folhadevalinhos@gmail.com

cultura&lazer

Ju Fuzetto

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

Então, é Natal!
Quer saber? Vamos dar as
mãos apenas, presentes caros
não compram o riso simples,
nem a certeza que o amanhã
pode ser azul piscina.
Vamos encarar de fato o
Natal como renascimento de
nós mesmos, um flerte com a
nossa consciência, uma nova
estrada a ser compartilhada
entre os corações amargurados pela falta de ilusão com a
vida.
Vamos brindar com os
olhos lotados de afeto e deixar
a lágrima bordar uma corrente
de compaixão em cada família, em cada irmão e irmã que
nos rodeia.
E que o Natal não fique somente no dia 25, mas que ele
se fixe em cada segunda-feira
modorrenta, ou em cada vão
da semana que se alarga durante os nossos dias”
#JuFuzetto

Valinhos será palco da 1ª
edição da Festa da Família

Cultura abre mais
de 1000 vagas
para cursos
FV

Da Redação
Entre os dias 14 e 16 de janeiro
de 2022 a cidade de Valinhos, vai
receber a 1º edição da Festa da Família. O evento vai acontecer no
Parque da Festa do Figo. A entrada é franca e o público pode doar
um quilo de alimento não perecível que será repassado para o Fundo Social de Solidariedade do município. A realização da festa é da
Organização Estrela.
Assim como o nome da festa sugere, o evento é voltado totalmente para a família.
As crianças, de até oito anos de
idade, terão à disposição brinquedos infláveis, piscina de bolinhas,
pintura facial e atrações com personagens infantis. Para os adultos
que apreciam uma boa gastronomia, várias comidas típicas estarão
à disposição para aguçar o paladar.
O evento, vai contar também, é
claro, com shows ao vivo de artistas
regionais de diversos gêneros que
irão garantir a animação do público
presente. Para os amantes de carros antigos e esportivos, será uma
grande oportunidade para conferir a exposição de uma variedade
de veículos. É esperado para os três
dias de evento, dezenas de expositores de todo o Estado de São Paulo.
A Festa da Família foi criada com

Para os bons tempos, gratidão!
Para tempos ruins, muita esperança!
Para cada dia, fé!
E para sempre, felicidade!
É isso que desejamos a você!
Feliz Natal e Feliz 2022!
Associação dos Aposentados
e Pensionistas de Valinhos
Rua Antonio Madia Filho, 59 - Valinhos
F: (19) 3849-2656

o intuito de oferecer entretenimento, diversão, lazer e segurança para
toda a família ter um lugar para passar agradáveis momentos com aqueles que mais amam. E, com a contribuição da população, através da
doação de alimentos, também será
possível ajudar muitas famílias que
passam por dificuldades, especialmente neste período de vulnerabilidade econômica e social.
O complexo vai contar com o
apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar para garantir a segurança do
público. O evento irá ocorrer respeitando todos os protocolos de
higiene e segurança determinados
pelos órgãos de saúde local.

Para maiores informações sobre o evento, acompanhe nas redes sociais.
@festadafamiliaoficial
festadafamiliaoficial

Festa da Família
Data: 14, 15 e 16 de janeiro
Horário: sexta-feira 18h às 22h; sábado
10h às 22h e domingo 10h às 22h
Local: Rua Dom João VI, 82 - Jardim
Planalto – Valinhos/SP
Valores: Entrada franca (doação de um
quilo de alimento não perecível)
Mais informações: (19) 9 9934 0605

A Secretaria de Cultura, abrirá a partir do dia 10 de
janeiro de 2022, vagas para novos alunos de 20 cursos oferecidos no Centro Cultural Vicente
Musselli e Espaço Multiuso Flávio de Carvalho. No total serão
1.040 vagas distribuídas em diversas modalidades de cursos de
dança, instrumentos musicais,
técnica vocal, teatro, capoeira,
artesanato e pintura em tela. Vale salientar que estas são vagas
para iniciantes nos cursos, pois
os alunos já matriculados anteriormente realizaram suas rematrículas em novembro deste
ano. As inscrições seguirão um
cronograma por cursos, separados por dias, horários e locais.
No dia 10 de janeiro, das 8h
às 17h serão para os cursos de Jazz (106 vagas), Ballet Clássico (45
vagas) e Capoeira (48 vagas); no
dia 11 de janeiro, das 8h às 17h
às inscrições serão para dança
contemporânea (50), dança de
salão (20 casais), tango (10 casais), charm dance (20 vagas) e
hip hop (65 vagas); e no dia 12 de
janeiro, também das 8h às 17h,
serão teatro (129 vagas), dança do ventre (20 vagas), pintura em tela (27 vagas) e artesanato (20). Em todos estes cursos, o
endereço de inscrição é no Espaço Multiuso Flávio de Carvalho
(Avenida Joaquim Alves Corrêa,
nº 4033, no bairro Santo Antonio).
DA REDAÇÃO ■
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Acolhimento da Casa da Criança
terá Natal e Ano Novo com artes
Divulgação

Da Redação

Todos pensam em viver dias especiais
nas festas de fim de ano. No acolhimento
da Casa da Criança e do Adolescente de
Valinhos não é diferente. As comemorações de Natal e Ano Novo são programadas pelos educadores e os detalhes
combinados com os acolhidos. São organizados passeios, decoração, dinâmicas
com reflexões temáticas, alimentação,
visitas, amigo chocolate, presentes, até
as roupas novas que poderão vestir nos
eventos realizados na instituição.
Para proporcionar lembranças felizes
deste tempo, os acolhidos participam da
escolha das atividades, escrevem sobre
seus sonhos, fazem rodas de leituras e
ajudam na programação de fim de ano.
Com as doações da campanha Natal
Solidário e com o orçamento da Casa,
a ceia e almoço dos eventos foram garantidos com itens especiais, afirma a
coordenadora Adriana Simões. Os presentes seguem na árvore de Natal, com
programação de entrega para a manhã
do dia 25.
Antes da ceia de Natal e Ano Novo, as
educadoras aplicam dinâmicas lúdicas,
meditação e brincadeiras temáticas.
Alguns acolhidos recebem visitas de
familiares, jogam vídeo game, assistem

televisão e usam a internet dentro do
tempo combinado.
Durante o dia, três educadoras atuam
no acolhimento, e no período da noite
quatro educadores trabalham para cuidar
dos detalhes da rotina das crianças e
adolescentes que vivem no abrigo.
Para a educadora Cleide Alessandra
da Silva, que passará a noite de Natal
com as crianças e outros colaboradores,
atender às expectativas materiais é
somente uma das questões do planejamento, o desafio maior está em suprir as
demandas emocionais. Com formação
em serviço social, pós-graduada em psicologia social e gestão no Sistema Único
de Assistência Social (Suas), Cleide, que
também é escritora, explica como atua
com a equipe da instituição para fazer
desta época momentos marcantes e
felizes na vida das crianças.
“Nesta época, intensificamos a atenção para acolher as emoções que envolvem as crianças e os adolescentes. Buscamos entender as vivências individuais e
acolher aàs expectativas deles, as que não
podemos solucionar, tentamos amenizar.
O mais importante é respeitar a história
de cada um, dar amor, apresentar bons
valores e buscar tranquilizar os corações.
Assim como a maioria das pessoas, nesta
época, os acolhidos ficam muito mais
ansiosos e precisam da empatia de todos.
Apoiar acolhidos ou ex-acolhidos, em

qualquer época o ano, é um ato de cidadania e humanidade. Ainda muitos sofrem
com preconceitos, durante a vida inteira.
Esperamos proporcionar um Natal e
Ano Novo especiais aos nossos acolhidos
e que eles possam crescer felizes, com
suas potencialidades e vencer na vida”,
conta a educadora Cleide.
Enquanto Cleide, mãe de duas jovens,
faz seu turno de trabalho na Casa da
Criança das 18 horas às 6 horas do dia
seguinte, passando o Natal na instituição,
a educadora Marlene Santana, apoiada
por seus filhos, marido e neto, inicia às
6 horas e já se prepara para comemorar
mais um Réveillon no acolhimento com
as crianças e adolescentes.
O Serviço de Acolhimento Institucional da Casa da Criança é realizado em
parceria com a Prefeitura Municipal de
Valinhos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Os interessados
em apoiar os projetos da instituição devem ligar 19 3871-0546 ou acessar o site
casadacriancadevalinhos.org.br.

Pediasuit chega na APAE para
melhorar o atendimento de assistidos
Através de uma solicitação ao Consulado do Japão,
a APAE Valinhos conquistou um
importante equipamento o Pediasuit, que será utilizado para
o tratamento de indivíduos com
distúrbios neurológicos, como
paralisia cerebral (PC), atrasos de
desenvolvimento, lesões cerebrais traumáticas, autismo e outras condições que afetam as funções motoras ou cognitivas.
O Método Pediasuit foi criado em 2005 pelo médico brasileiro, Dr. Leonardo Oliveira, que
desenvolveu o protocolo para
tentar ajudar seu filho, que tem
paralisia cerebral. A criança é colocada num tipo de gaiola, com a
vestimenta apropriada e com uso
de elásticos fica posicionada corretamente conseguindo grandes
avanços.
Para que os profissionais de
fisioterapia, terapia ocupacional e
fonoaudiologia conheçam o método para aplicá-lo com eficiência
DA REDAÇÃO ■

na APAE, terão que passar por um
treinamento que será custeado
pelas voluntárias do grupo Amigas da APAE, sob o comando da
Celi Hiromi Ohtsuki.
O grande objetivo do grupo no
momento era a compra do Pediasuit, mas como a APAE conseguiu
através do Consulado do Japão, o
grupo vai custear a especialização
dos profissionais, sem contar que
neste tempo de pandemia, com a
falta dos eventos, o grupo ajudou
custear despesas da entidade.
Para o presidente Luís Roberto
Roson a conquista do Pediasuit vai
mudar a vida de muitos dos assistidos da APAE, mas se não fosse o
Grupo das Amigas da APAE talvez
demorasse um pouco mais para
que o equipamento entrasse em
operação. “Sou muito grato à Celi
e a todas as voluntárias do Grupo
Amigas da APAE, por esse carinho
com a entidade e principalmente
por entenderem a nossa necessidade e nos ajudarem”.
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GRUPO ESPÍRITA OS PEREGRINOS

Rua José Tozzo, 01, Bom Retiro II - Valinhos (SP)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO
PARA
ASSOCIADO(A)
CONVOCAÇÃO PARA
ASSOCIADO
(A) DO
DO
GRUPO
ESPÍRITA
OS PEREGRINOS
GRUPO
ESPÍRITA
OS PEREGRINOS
PARA
PARA ASSEMBLEIA
GERAL
ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA.

DIA 15/01/2022 SÁBADO
1ª CHAMADA 16H00 - 2ª CHAMADA 16H30
PAUTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2021

A REUNIÃO SERÁ VIA REMOTA
(GOOGLE MEET)
ASSOCIADO(A) DO GRUPO ESPÍRITA
OS PEREGRINOS FARÁ REGISTRO VIA
FORMULÁRIO ELETRÔNICO, ESTE
APRESENTADO NO DIA DA REUNIÃO.
CONTAMOS COM SUA PARTICIPAÇÃO

APARTAMENTOS
Vende-se

ciamento. R$ 340
mil. Contato (19)
99771-1451

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

Apartamento lindo
02 dormitorios - Condominio Florata
R$240 mil - Contato
(19) 98710-8011

Apartamento 3 dormitórios, 96m2 em
Vinhedo. Tratar (19)
99205-4008
Apartamento Parque
dos Pássaros - 2 quartos (1 com 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

CASAS
Vende-se

Casa térrea com 02
quartos, Bairro
Sao Cristovão
R$ 410 mil (19)
99252-5093
Casa 02 dormitórios
- Jardim Jurema –
R$535 mil - Contato(19) 98710-8011

Excelente - Térrea
Jardim Pinheiros em
Valinhos, 123 m2/
área 567 m2, 3 d/
1suíte, armários emb,
Apartamento
copa/cozinha, sala de
Parque dos Pássaros, estar, sala de TV, área
02 dormts, térreo.
de serviços, sacada e
Estuda troca por
jardim, garagem para
terreno ou casa em
6 carros (2 vagas cocond. R$ 280 mil (19) bertas) + quarto sala
99711-8927
nos fundos. R$ 750
mil (19) 98260-1635
Apto 3 dorm, Condomínio Morada dos Vende-se Casa
Pinheiros, R$215
Boa Esperança - R$
mil, excelente custo
benefício, Jd Bom Retiro Valinhos/ SP. Direto 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
dormitórios c/ AE
quitado e desocupado. Aceita Finan-

290 mil - Não aceita
financiamento/
Aceita terreno como
parte de pagamento
- Contato (19) 995357598
Casa Térrea 03
dormitórios. Bairro
Vera Cruz R$ 620
mil - Contato (19)
99252-5093

OPORTUNIDADES

Vendo Geladeira
Brastemp, Linha
Ative, frost free 432
litros cor branca, duplex, R$600,00 (19)
3849-0886 - Miriam

mato, máquinas a
gasolina - Contato
(19) 99176-0516/
99249-3436
Empregada doméstica, cozinheira e
faxineira à disposição para Valinhos e
Região. (19) 38497543 falar com Gecy.
Aulas particulares
para os vestibulares.
Experimente grátis.
Melissa (19) 987321926
Acompanhante
de idosos e babá.
R$50,00 dia inteiro
ou noite inteira. Melissa (19) 98732-1926

tro, Terreno 40m2,
1 vaga garagem
R$ 1280,00 (19)
99691-0062 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 996511101
Alugo sala comercial Ótima localização Principal rua da
cidade. R. Antônio
Carlos 52 Centro Contato: (19)
99129-1291

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 escrivaninha 3 gavetas de cada
lado e 1 central, cor
verde, 1,50m x 70 cm
telefone (19) 38491735/ 98244-8090

Meio quilo de palha
italiana, R$ 20,00 –
APARTAMENTOS
Retirar em Valinhos
Aluga-se
– Pedidos Gecy (19)
3849-7543
Vende-se ESCADA
EXTENSIVA, metálica, Aluga-se apar6 degraus. Contato
tamento Condo3849-3646

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

nio, suspensão prata.
Contato 3849-3646

VENDE-SE – Bicicleta
feminina com marchas – 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 cuidadora e referências
em ambos trabalhos.
Cubro folga. Raquel
(19) 99281-7117
JARDINEIRO - limpo
terrenos, chácara,
calçada, podas de
árvores, passo mata

99276-2054
Apartamento 3
dormitórios. Morada dos Pinheiros.
Direto c/ proprietário (19) 997425830
Loft, Apartamento - IMPERDIVEL!no Vale Verde
Mobiliado, todas
as despesas incluídas, com estacionamento interno.
Informações: (19)
98200-8141

RIBEIRO IMÓVEIS

Aluga-se - Final de
Semana em Poços
de Caldas, para
4 pessoas levar
roupa de cama e
banho. R$ 300,00
(19) 99309-9775

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

Aluga-se Quartos - Próximo ao
Roldão, R$550,00
com cozinha e
minio Valença,
lavanderia comVende-se Bicicleta 21 Terreo. R$ 1400,00
partilhada (19)
aluguel. Tratar
marchas - IMPECÁ99732-6019
c/ Justino (19)
VEL. Quadro Alumí-

e-mail: barchesebarbosa@bol.com.br
Creci 05770-J

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 Cen-

Contato (19) 3871-6108/ 98139-6031

BARCHESE & BARBOSA ADM. DE IMÓVEIS LTDA.

COMERCIAL

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

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

Fone: 3871.2433 / 996357011

Rua Sete de Setembro nº 229 - 1º andar - salas 2 e 3 - Valinhos/SP
LO C AÇ ÃO C A S A S
02-COMODOS -JD.JUREMA - FDS 			
02-COMODOS -JD.UNIVERSO - FDS 			
03-COMODOS JD.PINHEIROS - FDS 			
03-COMODOS J.D JD.JUREMA 			

R$ 700,00 MAIS IPTU
R$ 710,00 + IPTU + SEGURO
R$ 800,00 MAIS IPTU
R$ 800,00 MAIS IPTU

LO C AÇ ÃO A PA R TA M E N TO
02-DORMS.JD.DO LAGO 			
R$ 1.050,00 INCLUSO COND. E IPTU
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

LO C AÇ ÃO CO M E R C I A L
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 + MAIS IPTU

SALA 49 MTS B. SANTA GERTURES

R$ 1.000,00

BARRAÇÃO B.JD.PINHEIROS C/ 250 MTS2

R$ 4.500,00 MAIS IPTU

VENDA
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
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IMÓVEIS - ALUGA-SE
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 = ALUGUEL + COND. + IPTU) C/ SACADA
TODOS COM ÁRMARIOS

FONE: +55 (19) 3517-8250
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 / 9.97853719.
VENDE-SE MONTANA
2013/2013 - VERMELHA, UNICO DONO,
85.000 KM Original,
Direção Hidraulica, Ar
quente, Alarme - R$
30 mil (19) 992911162

VAGAS

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

OPORTUNIDADES
e serviços

Caseiro - Procura
vaga de caseiro para morar .

Casal jardineiro.
(19) 99249-3436/
99176-0516

TERRENO

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

VENDE-SE TERRENO 1000m2
Country Club – R$
265mil (19) 993704070

Vende-se

YOLANDA CHIQUETANO D’ALACQUA, FALECEU EM
16/12/2021 COM 82 ANOS. VIUVA DE FORTUNATO D’ALACQUA, DEIXA FILHOS APARECIDA, JOSÉ LUIZ, FERNANDO,
ANA ROSELAINE. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO
JOÃO BATISTA DE VALINHOS.

Cuidadora de Idosos Claudia Maria
(11) 94892-1070
- @claudiamariada989

escritura, posto de
energia, padrão de
água. R$ 185 mil.
Contato (19) 991437162

ACÁCIAS / VALINHOS/SP.
ANA VIEIRA DE MELO BEZERRA, FALECEU EM 18/12/2021
COM 88 ANOS. VIUVA DE AGENOR DAMASCENO BEZERRA,
DEIXA FILHOS ANGELUCIA, ANA REGINA, AGENOR, ADILSON, ANDREA, CYNTIA, AGENILDA (IN MEMORIAN). SEU
FUNERAL DEU-SE NO PQ. DAS ACÁCIAS / CAMPINAS/SP.
NATI MORTO, FALECEU EM 18/12/2021 FILHO DE PAMELA ALINE GIARDELLI. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO
SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.

ASSUMPTA SANTUCCI MAZZINI, FALECEU EM 17/12/2021
COM 98 ANOS. VIUVA DE FORTINO MAZZINI, DEIXA FILHO
ALFIO. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE
VINHEDO / SP.

THEREZA AMELIA SPADACCIA ALMEIDA, FALECEU EM
19/12/2021 COM 74 ANOS. VIUVA DE ORLANDO ALMEIDA, DEIXA FILHOS NELSON, NORBERTO (IN MEMORIAN).
SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA
DE VALINHOS.

MARGARIDA ESPANHOLA RAMOS, FALECEU EM
18/12/2021 COM 80 ANOS. VIUVA DE ROGÉRIO RAMOS,
DEIXA FILHOS MARIA LUCIA, GABRIEL. SEU FUNERAL DEUSE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
IVANETE DE PAULA DA SILVA, FALECEU EM 18/12/2021
COM 65 ANOS. VIUVA DE VALDECIR DA SILVA, DEIXA FILHOS ROBISON, PAMELA. SEU FUNERAL DEU-SE PQ. DAS

Pq das Colinas, R.
Silvio Cesar Ciotto,
2 com grandes e 1
pequeno, com lavanderia e garagem - R$
750,00 (19) 992962626
Casa NOVA Vinhedo,
Jd das Nogueiras,
perto da escola
Nilza Ferragut. 2
dorm, lav, sala e coz
conjugada e garagem. Água e IPTU
responsabilidade
do proprietário.
R$1.100,00. Contato

(19) 97414-1273
Casa Fundos, Jd.
Universo, 3 com e garagem p/ motos, R$
750,00 + R$ 50,00
Cond. - Marcelo (19)
99444-4772
Casa Fundos, Jd. São
Francisco, 3 comodos; R$800,00 Fone:
99741-9749 Adalgisa
Casa - Bairro São
Jorge, 2 dorm. com
quintal na frente e
atrás - R$ 1300,00
- Contato (19) 996475680
Casa – Pq Portugal –
Independente – (19)
3869-5843/ (19)
98354-1929

ALUGO

Valinhos/ C. Club (disponivel dia 06/11) 3 COM
Valinhos/ Pq Portugal R. Braga, 278 3COM
Valinhos/S.Jorge 2 COM
Valinhos/ São Marcos R 5, 423 3COM
Valinhos/ Apartamento 4 COM
Valinhos/ Pq. das Colinas 4 COM
Valinhos/ Apartamento PONTE ALTA 4 COM

R$ 780
R$ 780
R$ 750
R$ 890
R$ 1.180
R$1.200
R$ 1.250

VINHEDO

ZAIR MACHADO DE ALMEIDA, FALECEU EM 18/12/2021
COM 74 ANOS. CASADO COM ANTONIO LUIZ SOLA, DEIXA
FILHOS VALDIR, TARITA. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE VINHEDO / SP.

MARIA APARECIDA PAES NUNES, FALECEU EM 19/12/2021
COM 76 ANOS. VIUVA DE WALDEMAR ANTONIO NUNES,
DEIXA FILHOS ALCEMIR, MARTA, MIRIAN, IVAN, MARA,
MARCIA (IN MEMORIAN). SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.

Casa no Morada dos
Pinheiros, 2 qtos,
sl, cz e banheiro,
R$1.250,00 incluso
cond. + IPTU, (19)
98216-7270

Casa Nova Valinhos
Fds - 01 dorm,
quintal e garagem.
Casal, sem Pets. (19)
99216-1435/ 991646682

IMÓVEIS

AURA REGINA SORRENTINO, FALECEU EM 16/12/2021
COM 65 ANOS. SOLTEIRA, NÃO DEIXA FILHOS. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.

JOSÉ POSSATO, FALECEU EM 17/12/2021 COM 70 ANOS.
CASADO COM RENI POSSATI. NÃO DEIXA FILHOS. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.

Aluga-se casa No Pq.
Portugal Contato:
(19) 3869-5843 /
99592-2536

TERRENO - 370m2
com duas casas e
salas de comercio,
esquina R$ 450 mil COSTUREIRA Faço TERRENO BairJd Jurema - Contato Casa no Vale Verde
consertos em geral ro Ana Carolina
300m2 – R$ 200mil (19) 99117-5445
(19) 99372-0819
1 quarto grande, coz,
(19) 99370-4070
Regina/ (19) 99696- WC, área de serviço,
5742 Sandra
sem garagem R$
Faço curriculum
600,00 Tratar (19)
com e sem foto em TERRENO COMERCIAL – JD
99465-4410
Vendo Terreno
PDF pronto para
Palmares
–
200m2
residencial
e
comerenviar por e-mail e
CASA TÉRREA
– R$190mil (19)
cial 333 mts no Jd
imprimir. Atualizo
100 m2, 2 quartos,
99370-4070
Pinheiros.
R$
235mil.
seu curriculum
WC, cozinha, copa,
Corretor
Angelo
(19)
também.
sala, AS, garagem
TERRENO 1100
99344-8552
( 19 ) 99981-1171
Castelo/ Valinhos
m2 com uma bela
R$ 1.400,00 Contato
vista
da
cidade
em
Formatação de
(19) 99691-0062 DiCASA
uma
área
residenComputadores e
reto c/ proprietário
Aluga-se
cial - Tratar com o
Notebooks, Insproprietário (19)
talação Windows
98892-9810 (KaXP, Windows 7 ou
Windows 10 paco- rina)
te office, R$60,00.
Av. Independência, 1286 - Sala 2
Terreno de 200
(19) 98915-5916
F: 3871-8830/ 98155-6241 / 98213-5025 / Whatsapp 982135025
mts
no
Jd
Nova
Tratar com Rodrigo
email: ademirrezende123@gmail.com
Palmares 2, com

NECROLOGIA BRACALENTE
ANA MARIA TRISTÃO DE CARVALHO, FALECEU EM
16/12/2021 COM 70 ANOS. VIUVA DE SEBASTIÃO FIALHO
DE CARVALHO, DEIXA FILHOS CELSO, LIDIANE, BRUNO. SEU
FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE
VALINHOS.

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

p.15

JOSÉ GONÇALVES, FALECEU EM 19/12/2021 COM 72
ANOS. CASADO COM ADELINA EDUARDO GONÇALVES,
NÃO DEIXA FILHOS. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO
SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.

Vinhedo/Apartamento
R. Joao Edueta, 1650 incluso cond e IPTU 4 COM

R$ 950

Campinas/Ipaussurama R. Lourenço Zen 3 COM

R$ 750

CAMPINAS
ITATIBA

TERRENO Á VENDA: área nobre
CHACARA Á VENDA/ TROCA
Sitio em Pedreira 57.000 m2

R$130.000,00

R$ 400.000,00

LITORAL
PRAIA GRANDE Praia Venda/TrocaKitão já mobiliado com
segurança 24hs		
R$150.000,00
PRAIA GRANDE Kit NetAluguel mensal com as mobilias
Kitnetão” 1COM 			
R$ 850

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

INDUSTRIES
CONTRATA
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

p.16 Cidades
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