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final de semana

■ As obras para construção da segunda linha de captação de água bruta do Rio Atibaia seguem na região do bairro Fru-
tal. De acordo com o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV), autarquia da Prefeitura de Valinhos, até a 
manhã desta sexta-feira, 1° de julho, já foram instalados mais de 800 metros de tubulação da nova linha de adução no 
trecho por gravidade. Para ver de perto os trabalhos de construção da nova adutora de água bruta de Valinhos, a pre-
feita Capitã Lucimara esteve no local  para acompanhar os serviços.  Página 8

Câmara e Prefeitura se unem para 
zerar cirurgias eletivas e exames
■ Anúncio foi feito durante reunião entre vereadores e a prefeita Capitã Lucimara. Vereadores deverão 
apresentar emendas da ordem de R$ 3,5 milhões e prefeitura mais R$ 10 milhões.   Página 4

avançando  
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Vereadores aprovam programa de 
regularização de dívida com o DAEV

Fórum Valinhos de 2030 vai 
debater futuro da cidade 

■  A Comunidade Evangélica Cristo Vive comemora neste mês de ju-
lho 35 anos de sua fundação. Para celebrar a data, uma grande progra-
mação foi preparada, começando pela realização, neste sábado, dia 2, 
de um Culto de Ação de Graças, às 19h30, na sede da Igreja, na Ave-
nida Dr. 457, no Jardim Pinheiros. Além do Culto de Ação de Graças 
a direção a Cristo Vive programou uma série de eventos ao longo do 
mês de julho.
Página 7

■ Os vereadores aprovaram na sessão desta terça-feira, dia 28, projeto 
de lei encaminhado pela prefeita Capitã Lucimara (PSD), que abre a pos-
sibilidade para que moradores façam a regularização de débitos junto 
ao DAEV, com condições especiais de pagamento.  Página 4

■ O Fórum Valinhos 2030, uma iniciativa da Câmara Municipal para discu-
tir os desafios e propostas para melhorar a qualidade de vida da população. 
Terá início no dia 7 de julho, às 19h, com a presença do professor Ernesto 
Dimas Paulella e do engenheiro sanitarista Alexandre Gonçalves.  Página 8
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Country e Chácara 
São Bento terão 
parada programada 
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Laboratório na 
UPA reduz 75% do 
tempo de espera  
Página 5

Av. Paulista com 
Imigrantes começa 
a sair do papel
■ O projeto tem como objetivo 
interligar a avenidas e desafogar 
o trânsito da região central, bem 
como complementa as obras do 
novo Viaduto do Bom Retiro.  
Página 6

ABASTECIMENTO  

INTERLIGAÇÃO

Culto de Ação de Graças marca abertura das 
comemorações dos 35 anos da Cristo Vive  

EMENDAS IMPOSITIVAS
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direto da redação

atmosfera

numeralha

exames realizados pelo novo labo-
ratório, com o início parcial na úl-
tima semana, e o tempo de espe-
ra pelos resultados caiu de 4 pa-
ra 1 hora, o que representa redu-
ção de 75%
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metros de tubulação foram insta-
lados nas obras para construção 
da segunda linha de captação de 
água bruta do Rio Atibaia, até esta 
sexta-feira, dia 1° julho
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hoje (2.julho)
Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. Noite 
de tempo aberto ainda 
sem nuvens.       
Máx. 29ºC Mín.14ºC

DoMINGo (3.julho)
Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. Noite 
de tempo aberto ainda 
sem nuvens.  
Máx. 29ºC Mín. 15ºC 

SeGUNDA (4.julho)
Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. Noite 
de tempo aberto ainda 
sem nuvens.  
Máx. 24ºC Mín. 14ºC 

reGistro histÓriCo 

35
anos de sua fundação come-
mora a Comunidade Evangélica 
Cristo Vive neste mês de julho 

Nosso registro histórico desta semana é de 1977 e destaca o início de umas da obras viárias mais im-
portantes do município: a construção do trevo de Valinhos sob a Rodovia Anhanguera. Foi a constru-
ção do trevo que permitiu o desenvolvimento do distrito industrial de Valinhos e possibilitou a cone-
xão do eixo que liga a região central com a região agrícola formada pelos bairros - Morro das Pedras, 
Vale Verde, Reforma Agrária, Macuco e Capivari - auxiliando também os agricultores no escoamento 
da safra. As obras de construção da nova rodovia que iria ligar São Paulo-Campinas foram iniciadas em 
25 de janeiro de 1940, durante o governo de Adhemar Pereira de Barros.

Foi aprovado na sessão desta terça-
feira, dia 28, moção de autoria do verea-
dor Mayr (Podemos), que faz um apelo 
à Artesp e à concessionária Autoban, 

Mayr pede adequações no acesso 
a Valinhos pela Anhanguera

o vereador Fábio Damasceno (Re-
publicanos) apresentou, na sessão 
desta terça-feira, dia 28, projeto de lei 
que pretende incentivar a contratação 
de idosos no mercado de trabalho. A 
proposta cria em Valinhos o programa 
“Terceira Idade em Atividade”.

De acordo com o texto, a ideia é 
estimular empresários a contrata-
rem profissionais acima de 60 anos 
e fornecer cursos de capacitação e 
reciclagem a esses idosos. Para aju-
dar na aplicação da lei, a Prefeitura 
poderá criar um cadastro único, que 
colocará em contato empregadores e 
candidatos às vagas.

Fabio Damasceno quer incentivar 
contratação de idosos pelo 
mercado de trabalho 

pedindo intervenções no trevo de aces-
so a Valinhos pela Rodovia Anhanguera. 
Segundo ele, o trânsito no local, princi-
palmente em horários de pico, coloca 
motoristas em risco.

Mayr destaca na moção que a situa-
ção é complicada, uma vez que o trevo 
recebe veículos que trafegam pela rodo-
via e que se locomovem nos bairros Ma-
cuco e Vale Verde. “o fato de motoristas 
utilizarem o acesso para fugir da praça 
de pedágio logo a frente não pode ser 
motivo para impedir melhorias àqueles 
que de fato utilizam o local para chegar 
a Valinhos, e não de maneira transitória”, 
defendeu o vereador. A moção foi apro-
vada por unanimidade.

Após a forte adesão de moradores 
à 1ª Caminhada da Família, realiza-
da neste ano, vereadores da Frente 
Parlamentar em Defesa da Vida e da 
Família apresentaram projeto de lei, 
inserindo o evento no Calendário do 
município. A proposta é que a cami-

Caminhada da Família passa a fazer parte 
do Calendário Oficial de Eventos 

nhada ocorra em todo terceiro do-
mingo de maio.

A proposta é assinada pelos verea-
dores André Amaral (PSD), Alexan-
dre japa (PRTB), Fábio Damasceno 
(Republicanos), Simone Bellini (Re-
publicanos) e Thiago Samasso (PSD).

Para o vereador Fábio Damasce-
no, a iniciativa ajudará na qualidade 
de vida da pessoa idosa. 

 

l RESULTADO POSITIVO As chamadas emendas impositivas nem bem 
acabaram de ser regulamentadas e já apresentaram um importante resulta-
do esta semana. Na última segunda-feira, a prefeita Capitã Lucimara e al-
guns secretários estiveram na Câmara para uma reunião com os vereadores 
justamente para discutir a forma de apresentação e aplicação das emendas 
impositivas ao orçamento de 2022 e o resultado não poderia ter sido melhor.

l RESULTADO POSITIVO 2 Os vereadores já estavam conversando so-
bre a possibilidade de apresentar uma emenda única de até 50% do que lhes 
cabe apresentar para que esse recursos, algo em torno de R$ 3,5 milhões pu-
desse ser usado para reduzir a fila de cirurgias de baixa e média complexida-
de no município. Durante a reunião, a prefeita fez a proposta de aportar R$ 
10 milhões, caso os vereadores de fato apresentassem a emenda para área 
de saúde com esse objetivo, ou seja, de reduzir a fila de cirurgias de baixa e 
média complexidade e também de exames.

l RESULTADO POSITIVO 3 As emendas impositivas fazem parte do or-
çamento público e, aqui em Valinhos foi criada através de emenda à Lei Or-
gânica em 2020, apresentada pelo ex-vereador Mauro Penido e regulamen-
tada pelos atuais vereadores após trabalho de uma Comissão de servidores 
da Câmara e da Prefeitura lideradas pelo vereador Tunico (DEM)  apresentar 
minuta para sua regulamentação.

l RESULTADO POSITIVO 4 Só o fato dos dois poderes – Executivo e 
Legislativo – terem reunido para debater a aplicação dos recursos das emen-
das impositivas, já é um fato altamente positivo, sobretudo quando o debate 
se dá em torno de uma questão pontual. A entrada em cena das emendas 
impositivas irá permitir ao vereador, que está em contato direto com a co-
munidade, apresentar emendas ao orçamento para solucionar questões que 
afetam o cotidiano da comunidade.

l RESULTADO POSITIVO 5 A reunião da última segunda-feira, dia 27, 
foi articulada pelo presidente da Câmara, vereador Franklin e dela também 
participaram, as vereadoras Cris Briani e Mônica Morandi, os vereadores 
Alécio Cau, Alexandre Japa, André Amaral, Fábio Damasceno, Gabriel Bue-
no e Tunico, pela Prefeitura a Chefe de Gabinete, Gisele Sasso, e os secretá-
rios de Saúde, dr Gabriel Signorelli, de Governo, Adriano Corazzari, de Lici-
tações e Administração, Crislânio Lopes, e da Fazenda, Gabriel Lima.

l FECHANDO O SEMESTRE A sessão da Câmara da última terça-feira, 
dia 28, foi a última ordinária do primeiro semestre de 2022. Ainda na quinta-
feira, dia 30, os vereadores realizaram uma sessão extraordinária para votar 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, fechando assim o semestre. Em 
que pese julho ser mês de recesso, os trabalhos dos vereadores e o Adminis-
trativo da Câmara trabalham normalmente. As sessões serão retomadas no 
dia 2 de agosto.

l CONTRAPARTIDA Um tema que deve ser bastante debatido na Câmara 
no segundo semestre é o PL 57/2022, de autoria da prefeita Capitã Lucimara 
(PSD), que trata dos “parâmetros de contrapartida obrigatória em pecúnia 
para a participação dos empreendimentos imobiliários residenciais e não 
residenciais privados na ampliação e no melhoramento da infraestrutura 
urbana do Município”.  Na última segunda-feira, dia 27, a prefeita recebeu 
em seu gabinete  representantes da AMIVAL (Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Valinhos) para discussão sobre o Projeto.

l PLANO DIRETOR 1 Esta semana a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente apresentou a proposta final da revisão do Plano 
Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo e também anunciou a realização da 
última audiência pública do processo de revisão que irá acontecer no dia 16 
de julho, das 08h às 17h, no Auditório da Câmara Municipal. O período de 
inscrições para manifestação na Audiência ocorrerá entre os dias 11 e 15 de 
julho, através de formulário eletrônico no site da Prefeitura, que será libera-
do no dia 11/07 ou de forma presencial, através do Guichê da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, das 08h30 às 16h.

l PLANO DIRETOR 2 Após a realização dessa Audiência Pública o pro-
jeto de revisão será transformado em projeto de Lei e será encaminhado à 
Câmara Municipal que também deverá promover audiência pública com a 
população para debater a proposta antes dela ser levada a votação e apro-
vada pelos vereadores. Há uma grande expectativa entre os vereadores para 
tratar dessa questão crucial para o desenvolvimento de Valinhos e que deve-
ria ter sido revisada em 2014.



Pela primeira vez na história de Valinhos o orçamento do 
município passará a contar com participação mais direta dos 
17 vereadores integrantes da Câmara Municipal, através das 
chamadas emendas impositivas ou emendas individuais, ins-
trumento este criado através de uma emenda à Lei Orgânica, 
de autoria do ex-vereador vereador Mauro Penido, aprovada 
em 2020 e que foi regulamentada este ano através de projeto 
de Lei.

Com a regulamentação estabelecida, já a partir deste ano, os 
vereadores têm o direito de apresentar emendas no valor total 
de até 1,2% das receitas correntes líquidas do município, sen-
do que, obrigatoriamente, metade dos valores aprovados por 
vereador será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

A medida regulamentada pelos vereadores teve um impor-
tante efeito positivo esta semana. Na última segunda-feira, dia 
27, foi promovida uma reunião exclusivamente para tratar da 
forma de apresentação e da aplicação das emendas impositivas 
dos vereadores com a participação dos dois pólos interessados 
na questão, o Legislativo e o Executivo.

A reunião que aconteceu no Plenário da Câmara e contou 
com a participação da prefeita Capitã Lucimara, do presidente 
da Câmara, Franklin Duarte de Lima, dos vereadores Alécio 
Cau, Alexandre Japa, André Amaral, Fábio Damasceno, Gabriel 
Bueno e Tunico e vereadoras Cris Briani e Mônica Morandi 
e do Secretário da Fazenda Gabriel Lima, Secretário de Go-
verno, Adriano Corazzari, deu mostra de um grande avanço, 
primeiramente no tocante ao diálogo, tão imprescindível nas 

relações de poder em segundo, 
que também é possível, de 
forma cordata e sem bandeiras 
políticas, chegar a consensos 
onde, sobretudo, a população 
saia como a principal benefi-
ciada.

O objetivo das emendas im-
positivas não é tirar dinheiro do 
orçamento planejado do muni-
cípio para objetivos obscuros 
ou que não atendam a neces-
sidades básicas da população, 
como a saúde. E foi neste ponto 

que o acordo se mostrou altamente positivo.
Ainda para o exercício 2022, 50% do valor das emendas 

impositivas a que os vereadores têm direito serão destinados 
para zerar a fila de cirurgias de baixa e média complexidade no 
município que, neste caso geraria em torno de R$ 4 milhões o 
que não seria suficiente para o objetivo pretendido. Foi então 
que a prefeita anunciou que destinaria caso os vereadores se 
prontificaram a no mínimo, encaminhar 50% do total previsto 
para emendas impositivas para a saúde, mais R$ 10 milhões 
em investimentos para zerar as cirurgias eletivas e exames.

Mais que ninguém os vereadores, que estão diariamente 
conversando com a população, sabem dos problemas que 
mais de 4 mil valinhenses enfrentam quando se trata de 
agendamento de cirurgias eletivas ou de exames de alta com-
plexidade, são meses e meses na fila de espera.

A reunião entre Executivo e Legislativo culminou com algo 
positivo e inédito em Valinhos. Estamos chegando ao meio 
do ano e agora é preciso levar isso às vias de fato, tornando 
realidade o acordo pactuado.

 As emendas impositivas são parte do orçamento público 
e comuns na Câmara Federal, Assembleias Legislativas dos 
estados e em diversas Câmaras Municipais. É um avanço no 
que tange o trabalho do vereador e possibilitará ao vereador, 
que está sempre percorrendo os bairros da cidade, indicar 
recursos para solução de problemas que afetam essa comu-
nidade e que obrigatoriamente terão que ser atendidas pelo 
Executivo, garantindo melhorias à comunidade.

As emendas impositivas vão suprir uma importante la-
cuna no trabalho dos vereadores que, Constitucionalmente 
não podem, durante o seu mandato apresentarem projetos 
que gerem despesas ao Executivo, uma vez que pela norma 
tudo deve estar já definido no orçamento público e de forma 
planejada pelos instrumentos de planejamento, como Plano 
Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e 
pela Lei Orçamentária.

sábado, 2 dE juLho dE 2022
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os artigos assinados são de 
responsabilidade de seus autores e não 
representam a opinião deste jornal.

editorial
O efeito positivo das 
emendas impositivas 

“A reunião 
entre Executivo 
e Legislativo 
culminiou com 
algo positivo 
e inédito em 
Valinhos”

f r a n k l i n d ua rt e  *

Que Valinhos queremos para 2030?
Essa pergunta será a tônica do Fórum Valinhos 

2030 que idealizamos na presidência da Câmara. 
A abertura será no dia 7 de julho, às 19h, e a pro-
gramação prossegue até novembro. Lançamos o 
Fórum no dia 14 de junho, ainda dentro do mês em 
que celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente 
(5 de junho) e ainda dentro das comemorações 
dos 126 anos de Valinhos (28 de maio), pois não 
são apenas duas datas importantes, mas datas 
carregadas de significados simbólicos e práticos 
para nossa cidade.

O Fórum Valinhos 2030 nasce em um momento 
que estamos celebrando os 50 anos da primeira 
Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, reali-
zado na cidade de Estocolmo, Suécia em 1972 e os 
30 anos da Rio 92 – também sobre Meio Ambiente, 
realizada no Rio de Janeiro. 

Cientes de que, se por um lado avançamos 
muitos em aprimorarmos nossa qualidade e nosso 
modo de vida no Planeta Terra, por outro pro-
vocamos sua saturação e degradação em vários 
contextos, sobretudo no meio ambiente e realçamos 
a tragédia humana de 
mais de 800 milhões 
de famintos.   

Assim, acredito que 
a reflexão e o debate 
local possam trazer 
importantes contri-
buições – não para 
mudar o  contexto 
mundial (neste cená-
rio sim, cabe a ação e 
a consciência de cada 
um dos signatários 
das cartas e conven-
ções emanadas das 
Conferências das Na-
ções Unidas, inclusive 
o Brasil) – mas sim 
a realidade de nossa 
cidade e a consciên-
cia de cada cidadão 
valinhense.

Entendemos que as 
cidades, assim como 
as calotas polares, as 
florestas e os oceanos, 
são partes importantes desse complexo sistema que 
mantem, não apenas a vida humana na Terra, mas 
também a de milhares de seres viventes que têm 
direito a manutenção de suas espécies.  Cuidar bem 
delas e das futuras gerações, promovendo ações de 
conscientização e mitigando danos provocados ao 
longo das últimas décadas é nossa missão.

Cuidar bem do Planeta no sentido amplo da 
afirmação é tomar consciência de que o futuro 
da nossa grande casa depende do que fazemos em 
nossa pequena casa: a cidade. E a grande verdade 
é que a nossa cidade já enfrenta problemas de ci-
dades grandes como, por exemplo, a crise hídrica, 
enchentes, trânsito, falta de vagas em creche, des-
tinação incorreta do lixo, falta de emprego, entre 
outros. São desafios complexos que precisam ser 
amplamente discutidos para promover reflexão e 
um novo comportamento.  

Neste sentido, idealizamos o Fórum Valinhos 
2030 a partir dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, que são conhecidos pela sigla ODS 
e fazem parte da chamada “Agenda 2030”. Tais 
objetivos foram definidos pela cúpula das Nações 
Unidas em 2015, quando seus 193 países membros 
firmaram um pacto que deverão cumprir a fim de 
promover o crescimento sustentável até 2030.

Buscando legitimar o propósito do Fórum Va-
linhos 2030, nos conectamos a duas importantes 
instituições de ensino superior de nossa região, a 
Unicamp, através da sua pró-reitoria e a Facul-
dade Anhanguera de Valinhos – FAV – que serão 
duas importantes parceiras no que tange ao ofe-

recimento de nomes de palestrantes e debatedores 
para o Fórum. 

O estreitamento das relações entre a academia e a 
Câmara Municipal é algo inédito para Valinhos e de 
tão importância, que acreditamos irá gerar impor-
tantes frutos num futuro breve, sobretudo no tocante 
a parcerias e convênios para implantação de políticas 
públicas oriundas inclusive do Fórum Valinhos 2030. 

Tanto Unicamp como a Faculdade Anhanguera 
de Valinhos irão nos ajudar a trazer algumas das 
temáticas abordadas pelos 17 ODSs e, mais que 
discuti-las e debate-las sob a visão de importantes 
especialistas, queremos apontar soluções a ações 
práticas que possam permitir neste momento 
presente a idealização de uma Valinhos mais 
sustentável, dinâmica, socialmente equilibrada e 
ancorada em ideias e sonhos tangíveis a partir da 
década de 2030.

Sei que não há uma resposta pronta para a 
questão: Afinal de contas, que Valinhos queremos 
para 2030?

Mas nosso objetivo com o Fórum Valinhos 2030 
é provocar a comu-
nidade a refletir nos 
mais diversos cam-
pos e cenários – artes 
e cultura, educação, 
saúde, mobilidade ur-
bana, segurança, meio 
ambiente e sustenta-
bilidade, empreende-
dorismo e inovação, 
terceiro setor, turismo, 
governança, entre ou-
tros - buscando não 
uma resposta, mas 
respostas que possam 
nos nortear neste so-
nho de uma Valinhos 
mais sustentável e 
equilibrada.

Como vereador e 
presidente da Câmara 
de Valinhos acredito 
que estamos dando 
uma grande contri-
buição para o futuro 
de nossa cidade ao 

realizar um Fórum dessa qualidade. Acredito que 
além de fiscalizar Executivo, propor novas Leis e 
estar atento às demandas da comunidade, tam-
bém é dever do Legislativo debater e refletir sobre 
questões que estão e estarão afetas ao destino de 
nossa cidade. 

Sei que meus pares na Câmara, cada qual dentro 
de seu ideário político, também se preocupa com 
o futuro da cidade, sobretudo quando ele chega 
sem que o tenhamos planejado. O Fórum é uma 
realização conjunta e que não veste bandeira ou 
interesses políticos. Nosso único interesse é ousar 
sonhar com uma nova Valinhos. 

Finalizando quero aqui convidar meus pares e 
suas equipes, o Executivo, representantes dos ór-
gãos de classe, líderes de entidades assistenciais, 
autoridades eclesiásticas, representantes de As-
sociação de Bairros e a comunidade em geral para 
participar do Fórum Valinhos 2030. 

Nosso objetivo com a realização do Fórum Va-
linhos 2030 é colocar luz em torno desse debate 
imprescindível para nosso futuro.

Afinal de contas, que Valinhos queremos para 
2030?

* Franklin Duarte de Lima - é vereador, Presidente 
na Câmara Municipal de Valinhos. Pós-graduado 
em Gestão Pública, graduado em Administração de 
Empresas, está no último ano de Direito. É presi-
dente da Associação Italiana de Valinhos, membro 
fundador da Academia Valinhense de Letras e Artes 
e foi diretor de Turismo.
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Vereadores aprovam programa de 
regularização de dívidas com o DAeV 

EMENDAS IMPOSITIVAS 

DA reDAçãO ■ Os vereadores 
aprovaram na sessão desta ter-
ça-feira, dia 28, projeto de lei 
encaminhado pela prefeita Ca-
pitã Lucimara (PSD), que abre a 
possibilidade para que morado-
res façam a regularização de dé-
bitos junto ao DAEV, com con-
dições especiais de pagamento.

A lei de regularização vai 
abranger débitos vencidos até 
31 de janeiro de 2022. Pode-
rão ser beneficiados pelo RE-
FIS pessoas físicas e jurídicas, 

reunião entre vereadores e a prefeita Capitã lucimara na última segunda-feira, dia 27, no plenário da Câmara Municipal

CMV

Em reunião realizada na última 
segunda-feira, dia 27, para debater 
a forma de apresentação e aplica-
ção das emendas impositivas ao or-
çamento municipal, regulamentado 
pela Câmara há 15 dias, Executivo 
e Legislativo fecharam acordo para 
zerar as cirurgias eletivas neste ano 
de 2022 na cidade, além de exames. 

Durante a reunião a prefeita 
anunciou que investirá mais R$ 10 
milhões para zerar as cirurgias ele-
tivas neste ano de 2022 na cidade, 
além de exames, o que correspon-
de a 6% do total de investimentos 
para a Saúde na cidade, previsto pa-
ra este ano em R$ 164 milhões, caso 
a Câmara Municipal encaminhe, no 
mínimo, 50% do total previsto pa-
ra emendas impositivas, cerca de R$ 
3,5 milhões.

Cientes da dificuldade do muni-
cípio em atender quase 4 mil pes-
soas que aguardam por cirurgias, 
os vereadores resolveram se unir 
e usar toda a verba que seria obri-
gatória na saúde, para a realização 
dessas cirurgias. Segundo o pre-
sidente Franklin, com essa atitu-
de dos parlamentares, cerca de R$ 
3,5 milhões devem reforçar o caixa 
para esses procedimentos. O valor 
pode aumentar caso algum parla-
mentar aplique um percentual ain-
da maior que os 50% obrigatórios 
para a Saúde.

A reunião, articulada pelo presi-
dente da Câmara, vereador Franklin, 
também contou com a presença das 
vereadoras Cris Briani e Mônica Mo-
randi, os veradores Alécio Cau, Ale-
xandre Japa, André Amaral, Fábio 
Damasceno, Gabriel Bueno e Tuni-
co, além de assessores parlamenta-
res e diretores do Legislativo. A che-
fe de Gabinete, Gisele Sasso, e os se-
cretários de Saúde, dr Gabriel Sig-
norelli, de Governo, Adriano Cora-
zzari, de Licitações e Administração, 
Crislânio Lopes, e da Fazenda, Ga-

Câmara e Prefeitura se 
unem para zerar cirurgias 
eletivas e exames 
Anúncio foi feito durante reunião entre vereadores e a prefeita Capitã 
lucimara para discutir apresentação das emendas impositivas

Da Redação

briel Lima.
Franklin explicou que a propos-

ta de união dos vereadores em torno 
de um único objeto, no caso a reali-
zação de cirurgias, atende a um pe-
dido da população e facilita a exe-
cução das emendas ainda este ano. 
“Estamos entendendo a dificulda-
de do Executivo, por isso a ideia é 
aglutinar as emendas. Vamos refor-
çar a verba do município e tentar ze-
rar essa fila”, disse. 

A prefeita Capitã Lucimara para-
benizou o Legislativo pela iniciati-
va que segundo ela, soma-se aos in-
vestimentos que Administração tem 
realizado na área da saúde. “Em ju-
nho, estamos com um índice de 23% 
do empenhado da receita corrente 
líquida total da cidade em investi-
mentos na área da Saúde, bem aci-
ma dos 15% mínimos exigidos em 
lei. Nestes investimentos, avança-
mos em ações importantes, sobre-
tudo no enfrentamento à Covid, no 
novo laboratório na UPA para agili-
dade nos exames, na contratação de 
novos médicos e mutirões de exa-
mes e consultas com a parceria via 
Consórcio CISMETRO e, agora, com 
foco nos investimentos para a reto-
mada das cirurgias eletivas que fo-
ram paralisadas por conta da fase 
crítica da Pandemia. Estes 10 mi-
lhões a mais que anunciamos, jun-
tamente com os 4 milhões de emen-
das impositivas que podem vir da 
Câmara, estão alinhados ao trabalho 

que temos feito para contratar um 
hospital, seja na cidade com a Santa 
Casa ou na região, que possa iniciar, 
o mais breve possível, esta fase de 
investimentos em cirurgias eletivas, 
para zerar cerca de 3,8 mil, pela Pre-
feitura (dados até o momento), além 
de outras que serão gerenciadas pe-
lo Estado, via sistema CROSS, bem 
como os exames na cidade”, afir-
mou a prefeita.

A lei que instituiu as emendas in-
dividuais permitirá aos vereadores 
indicarem obras, serviços e ações 
específicas, aumentando a partici-
pação do Legislativo na aplicação de 
recursos para melhorias na cidade. 
De acordo com a norma, 1,2% das 
receitas correntes líquidas do muni-
cípio no ano anterior deverá ser re-
servada para as emendas parlamen-
tares, sendo que, obrigatoriamente, 
metade dos valores aprovados por 
vereador será destinada a ações e 
serviços públicos de saúde.

É a 1ª vez, na história de Vali-
nhos, com a presença da prefeita 
Capitã Lucimara na Câmara, jun-
to aos secretários e vereadores, que 
a emenda impositiva do Legislati-
vo é debatida para ser formalizada. 
Para a prefeita Capitã Lucimara, is-
to comprova o quanto o Executivo 
respeita o trabalho do Legislativo e, 
ao mesmo tempo, embora indepen-
dentes, o quanto o respeito tem de-
terminado avanços importantes na 
cidade, sobretudo na área da Saúde.

de direito público ou privado, in-
clusive em recuperação judicial, 
excetuando-se apenas da possibi-
lidade do REFIS os débitos que já 
se encontram parcelados. O des-
conto, dependendo das condições, 
pode chegar a até 100% em juros 
e multas.

Para que o DAEV possa adequar 
o sistema para processar os pedi-
dos de regularização, a lei só en-
trará em vigor 30 dias após a sua 
publicação na Imprensa Oficial do 
Município. 

DA reDAçãO■ Foi aprovado na 
sessão extraordinária desta 
quinta-feira, 30, o projeto de 
lei que estabelece as diretrizes 
orçamentárias de 2023. O tex-
to fixa as metas e prioridades 
que vão orientar a proposta or-
çamentária do ano que vem. 

Para a elaboração do projeto 
da LDO, o Poder Executivo le-
vou em consideração os efeitos 
das variações nos repasses do 
ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços) 
e do Fundo de Participação dos 
Municípios, e o comportamen-
to das arrecadações dos impos-
tos municipais. 

O IPTU, por exemplo, no ano 
que vem, deve ter apenas rea-
juste da atualização monetá-
ria da sua base de cálculo, pro-
vocando somente crescimento 

em sessão extraordinária 
vereadores aprovam lDO 2023

nominal na receita. Já as receitas 
com o ITBI (Imposto sobre Trans-
missão de Bens Imóveis) depen-
dem do volume e do desempenho 
do mercado imobiliário, que pode 
apresentar queda em razão da re-
tração do mercado e mudanças na 
legislação. O ISSQN (Imposto sobre 
Serviços de Quaisquer Natureza), 
por sua vez, deve ter aumento de 
arrecadação diante do crescimen-
to do setor de serviços.

A LDO aprovada já prevê a pos-
sibilidade de os vereadores indica-
rem obras, ações e serviços no or-
çamento, por meio das emendas 
individuais. Esse novo dispositivo 
de atuação parlamentar, inédito no 
município, já consta na Lei Orgâni-
ca e deve permitir uma maior par-
ticipação da Câmara na destinação 
de recursos que podem levar me-
lhorias à população.

REUNIÃO A Prefeita Capitã Lucimara recebeu em seu gabinete 
na manhã da última segunda-feira, dia 27, representantes da AMIVAL 
(Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Valinhos) para 
discussão sobre o Projeto de Lei de Contrapartida no município, que 
estabelece os investimentos em infraestrutura a serem realizados na 
cidade, pelos empreendedores, como ação complementar à aprovação 
de empreendimentos. A reunião, que aconteceu no gabinete da 
prefeita, tratou sobre o Projeto de Lei de Contrapartida já está na 
Câmara.

PMV

CMV

CMVPMV
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Prefeitura disponibiliza link para pré-
cadastro de interesse social em habitação 

Prefeitura já emitiu, neste 1º mês, 22 liberações de obras no município 

Novo laboratório da UPA reduz em 75% o 
tempo de espera para resultados

Com agilidade e comprometimento, 
a Prefeitura Municipal de Valinhos, por 
meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, emitiu, neste 
primeiro mês do Licença Ágil, programa 
que faz parte das ações do "Desburocra-
tiza Valinhos", 22 liberações de obras no 
município, levando em média 10 dias 
para cada emissão, o que antes do pro-
grama, levaria no mínimo 5 meses pa-
ra todo o processo. O “Desburocratiza 
Valinhos” é um dos itens do plano de 
Governo da prefeita Capitã Lucimara e 
compõem diversas ações para facilitar o 
dia a dia do cidadão junto aos serviços 
públicos e, ao mesmo tempo, uma sé-
rie de ações, como o Licença Ágil, para 
atrair mais investimentos e incentivar a 
geração de emprego e renda na cidade. 

Neste novo projeto, que já está em 
atividade há um mês, a liberação de li-
cença de obra, nos casos de obras novas 
e para a emissão de habite-se, nos pro-
jetos de edificações de pequeno porte 
e baixíssimo impacto urbano, começa 
a ser realizada após a vistoria de obra 
nova ou após a regularização de cons-

truções, fazendo com que a licença se-
ja concedida bem mais rapidamente do 
que antes era feito.

“O Licença Ágil foi idealizado vi-
sando a necessidade de atender o di-
namismo de Valinhos, a demanda de 
novos projetos, novos empreendimen-
tos imobiliários, de modo a favorecer o 
ambiente de desenvolvimento econô-
mico do Município, simplificando ainda 
mais os procedimentos de análise des-
ses projetos de pequeno porte”, ressal-
tou o secretário de Desenvolvimen-
to Urbano e Meio Ambiente, Eduardo 
Galasso. 

Prefeitura intensifica fiscalização 
contra loteamentos irregulares 

PMV

PMV

DAEV

Da Redação

É importante destacar que a Prefei-
tura, a qualquer momento, poderá soli-
citar o projeto completo e realizar a fis-
calização da obra, se verificada alguma 
divergência. Se forem constatadas in-
fringências dos parâmetros construti-
vos poderão ser aplicadas penalidades 
como embargo da obra; multa; cance-
lamento da licença de obra e demoli-
ção em casa de impossibilidade de ade-
quação do imóvel, além da notificação 
da entidade de classe, CREA ou CAU, 
quanto à conduta profissional do autor 
do projeto e/ou do responsável técnico 
pela execução da obra.

A Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, em ação in-
tegrada com a GCM (Guarda Civil Mu-
nicipal), dando sequência na força-ta-
refa importante de fiscalização para ini-
bir a venda de loteamentos e terrenos ir-
regulares no município, percorrem nes-
ta semana os bairros Fonte Mécia e Ma-

Licença Ágil reduz tempo 
médio de aprovação de  
projetos de 5 meses para 10 dias

cuco. Também serão instaladas placas 
de conscientização à população, so-
bre a aquisição com base legal de lo-
teamentos ou terrenos no município. 

O Secretário de Desenvolvimen-
to Urbano e Meio Ambiente, Eduardo 
Galasso, destacou que é preciso alertar 
a população que a prática de parcela-
mento do solo sem aprovação da Pre-
feitura constitui em crime contra a Ad-
ministração Pública, passível de penali-

Da Redação

dade de reclusão de 1 a 4 anos, além de 
multa, conforme art. 50 da Lei 6766/79. 

Nos locais onde forem encontradas 
irregularidades, a prefeitura irá instalar 
placas que conscientizam a população 
sobre a importância de verificar a regu-
laridade de um espaço, antes de adqui-
rir um lote ou iniciar uma construção, 
seguido dos telefones para denúncias. 

O secretário de Segurança Pública e 
Cidadania, Osmir Cruz, reforça a impor-
tância desta ação integrada. "A Guarda 
Municipal vai contribuir nestas ações 
para combatermos estas vendas ilegais 
que são criminosas", afirmou o secre-
tário. A ação já foi realizada nos locais: 
Vale Verde, Macuco, São Bento do Re-
creio, 2 Córregos, Chácaras Alpinas, Jd. 
Samaritano, Estrada do Jequitibá, Par-
que Valinhos, Estrada da Cachoeirinha, 
Sítio dos Torres, Joapiranga e nas divi-
sas do município. 

Denúncias de vendas de loteamen-
tos ou terrenos irregulares, devem ser 
registradas na prefeitura, disque 156 

DA REDAçãO ■ A Prefeitura Munici-
pal de Valinhos, por meio do Depar-
tamento de Habitação da Secreta-
ria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, em convênio com 
a Companhia Cohab Bandeirante, 
disponibiliza desde a última quar-
ta-feira, dia 29, o link do pré-cadas-
tramento de pessoas para a pesqui-
sa de demanda populacional por 
casas próprias no município. É im-
portante destacar que este pré-ca-
dastro ainda não é para sorteio de 
moradias, e sim, para levantamen-
to de dados estatísticos de avaliação 
do interesse social em habitação no 
município, para criação de políticas 
públicas nesta área. 

O objetivo desta etapa é realizar 
um pré-cadastramento de muníci-
pes interessados em moradia pró-
pria, para avaliação da real deman-
da habitacional existente no muni-
cípio, visto que o último estudo da 
demanda habitacional do municí-
pio consta no Plano Local de Habi-
tação de Interesse Social de 2010. 

Quem pode se cadastrar? 
Famílias residentes no municí-

pio que não possuam imóvel e te-
nham interesse em adquirir habita-
ção própria em Valinhos. 

Documentos e dados 
Serão solicitados no cadastra-

DA REDAçãO ■ O novo laboratório 
de exames clínicos, instalado pela 
Prefeitura de Valinhos, por meio da 
Secretaria da Saúde, dentro da UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento), 
já está funcionando com 100% de 
sua capacidade nesta quinta-feira, 
dia 30. Com o início parcial na úl-
tima semana, o laboratório já rea-
lizou 497 exames e o tempo de es-
pera pelos resultados caiu de 4 pa-
ra 1 hora, o que representa redução 
de 75%.

“Como previsto, diminuímos 
em 75% o tempo de espera para 
obtermos os resultados dos exa-
mes. Isso otimiza o trabalho da 

mento os seguintes documentos 
e dados: Rg, Endereço, Telefone, 
E-mail, Grau de Escolaridade, Ren-
da Familiar e Número de Integran-
tes para Habitação. 

Ao realizar o pré-cadastro de in-
teresse não significa que você já es-
tá se inscrevendo para um progra-
ma habitacional e também não sig-
nifica que está adquirindo seu imó-
vel, tampouco gera obrigações, tan-
to da Prefeitura de Valinhos quan-
to da COHAB-Bandeirante em re-
servar ou vender qualquer tipo de 
imóvel aos cadastrados. Este pro-
cesso se trata de um levantamento 
de dados estatísticos de habitação. 

“O levantamento de dados esta-
tísticos para análise habitacional no 
município é o passo inicial e mais 
importante para que políticas pú-
blicas possam ser criadas, e cada 
vez mais pessoas possam ter aces-
so a realização do sonho de ter a sua 
casa própria” destacou o secretário 
de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, Eduardo Galasso. 

O acesso ao passo a passo e ao 
formulário para preenchimento 
das informações está disponível 
pelo link: https://cohabbandeiran-
te.com.br/cadastro-valinhos/. 

Assista ao vídeo, siga todas eta-
pas e aguarde até que apareça a 
mensagem de confirmação do en-
vio do formulário.

unidade, aumenta ainda mais a 
confiança e segurança dos serviços 
e, principalmente, mostra respeito 
pelos pacientes, que não precisam 
mais ficar horas esperando”, afir-
mou a prefeita Capitã Lucimara.

Desde o início parcial das ati-
vidades, exames como gasome-
tria, hemograma e urina já esta-
vam sendo realizados na unida-
de. Agora, com o laboratório total-
mente pronto, funcionando com 
todos os equipamentos, já estão 
sendo feitos exames como bio-
química em geral, dímero, tropo-
nina quantitativa, coagulação, en-
tre outros.
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DA reDAçãO ■ O Departamento 
de Águas e Esgotos de Valinhos 
(DAEV) comunica que fará na 
próxima semana, nos dias 7 
e 8, a parada programada do 
abastecimento para os bairros 
Country Club e Chácaras São 
Bento. A ação será necessária 
para realizar a manutenção 
preventiva no reservatório de 
água tratada, que fica na Rua 
Luís Carlos Brunelo, próximo à 
entrada da cidade pela Rodovia 
Anhanguera.

A interrupção do abasteci-
mento para os bairros vai iniciar 
às 7 horas do próximo dia 7 e 
deve durar, aproximadamente, 
48 horas. A parada será neces-
sária para esvaziar totalmente 
o reservatório para acesso da 
equipe e, após a manutenção 
da estrutura, para limpeza e às 

Investimento em mobilidade urbana prevê desafogar o trânsito 

As Salas de recursos são uma importante conquista da educação 

desinfecções necessárias para 
restabelecimento de seu fun-
cionamento. O serviço será 
realizado por empresa tercei-
rizada, com acompanhamento 
da Autarquia Municipal.

Construído em 2009, o re-
servatório do Country Club 
tem capacidade de reservação 
de 1 milhão de litros de água 
tratada. É composto por duas 
células de reservação, que fa-
zem a distribuição de água às 
zonas altas e baixas dos dois 
bairros, sendo abastecido por 
cinco poços dos sistemas iso-
lados do DAEV.

Em situações emergen-
ciais, o cidadão poderá entrar 
em contato com a Central de 
Atendimento do DAEV, por 
meio do telefone 0-8000-13-
3839, para orientações.

Da Redação

A Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, publicou 
na sexta-feira, dia 24, o decreto de 
desapropriação de parte do terreno 
da antiga Rigesa/West Rock, mais 
precisamente na direção das Aveni-
das Imigrantes e Paulista, que for-
maliza a 1º etapa de um importante 
investimento em mobilidade urba-
na, que tem como objetivo interligar 
a Avenidas Imigrantes e Paulista e, 
assim, desafogar o trânsito da região 
central, bem como complementa as 
obras do novo Viaduto na área da li-

nha férrea do Bom Retiro.
“Em nosso plano de governo, es-

tabelecemos uma série de ações que 
permitam mudar, para melhor, o 
trânsito da nossa cidade e este pro-
jeto está alinhado a estes objetivos, 
assim como as obras a serem realiza-
das pela Rumo, com o apoio da Pre-
feitura, no viaduto na linha férrea da 
região do Bom Retiro, investimento 
importante em mobilidade urbana, 
infraestrutura e segurança aos mo-
toristas e pedestres”, afirmou a pre-
feita Capitã Lucimara.

Atualmente, os motoristas e mo-
radores da região da Vila Santana, 
por exemplo, que transitam pela Av. 

Imigrantes com destino à Av. Paulis-
ta precisam contornar o centro da 
cidade e, após as obras, o acesso a 
Av. Paulista será direto, facilitando o 
fluxo do trânsito local, assim como o 
sentido inverso, para quem mora na 
região do Bom Retiro e bairros pró-
ximos.

“É uma obra importante, que 
após o processo de desapropriação 
vamos iniciar a fase de projeto e, 
tão logo tenhamos, o calendário das 
ações que irão nortear as fases desta 
grande obra para Valinhos”, afirmou 
o secretário de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, Eduardo 
Galasso.

A Secretaria de Educação, 
tem promovido uma série de 
formações junto aos profes-
sores da rede municipal que 
atuam na Educação Especial. 
Entre elas, no último dia 24, 
houve nova reunião com os 
educadores que atuam nas Sa-
las de Recursos do município 
para discutir e aprimorar os 
instrumentos de avaliação e 
também a construção do Pla-
no de Desenvolvimento In-
dividual do Aluno- PDI que 
direciona todo o trabalho pe-
dagógico dos alunos atendidos 
nestas salas.

“As Salas de Recursos são 
uma importante conquista da 
educação de Valinhos e têm 
possibilitado atendimento es-
pecializado aos alunos da edu-
cação especial no contraturno 
escolar. Novas salas de aten-
dimento estão previstas para o 
próximo semestre”, destaca a 
prefeita Capitã Lucimara.

Além dos professores esti-
veram presentes alguns pro-
fessores especialistas do NAEE 
– Núcleo de Atendimento da 
Educação Especial, a coorde-
nadora da Educação Especial, 

Valinhos dá ênfase à formação de 
professores da Educação Especial

Da Redação

Sandra Perlato, e a Secretária 
de Educação, Claudinéia Ven-
demiatti Serafim. Segundo a 
secretária, as reuniões de for-
mação possibilitam aprimorar 
e unificar os atendimentos rea-
lizados por estes profissionais.

“Além das reuniões contí-
nuas para o aprimoramento da 
Educação Especial na rede mu-

nicipal esse ano já recebemos 
9 professores efetivos espe-
cializados para o atendimento 
nas Salas de Recursos, além 
da ampliação da contratação 
do número de estagiários de 
educação para apoio escolar de 
alunos da Educação Especial, 
de 75 para 85 estagiários”, des-
tacou a secretária Claudineia.

PMV

Country Club e Chácaras São Bento terão parada 
programada do abastecimento na próxima semana

Interligação da Av. Imigrantes com 
a Paulista começa a sair do papel
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Momentos Pr. Rui Mendes Faria

Querido leitor, na semana passada falei da lei 
da semeadura e da colheita. Vimos que em nos-
sos relacionamentos, colhemos o fruto conforme 
a espécie de semente que plantamos. Se planta-
mos conflitos, colhemos discórdia. 

Hoje, vou demonstrar que essa regra também 
se aplica no mundo espiritual. A Bíblia diz que 
aquele que planta pensando no aqui e agora e só 
busca os prazeres da carne, colherá tormento e 
dor eterna, mas o que se esforça em plantar pen-
sando na eternidade, colherá vida e paz. Jesus 
disse que Ele é o único caminho que leva ao Pai e 
se não andarmos de mãos dadas com Ele, estare-
mos fadados a passar a eternidade longe de Deus. 
Isso não é terrível? 

Creio que você já entendeu que a semente para 
a salvação, deve ser plantada antes de morrer-
mos. Em João 3.9, lemos que a semente de Deus 
está dentro de nós: "Todo aquele que é nascido 
de Deus não vive na prática de pecado, pois o 
que permanece nele é a divina semente. Esse não 
pode viver pecando, porque é nascido de Deus." 
Quando regamos essa semente, ela cresce dentro 
de nós e dá frutos que nos permitem viver com a 
certeza, a segurança e a garantia da salvação. 
Como consequência, servimos ao Reino de Deus 
com a alegria de saber que pertencemos ao Se-

nhor e com Ele viveremos por toda a eternidade. 

Uma semana de bom 
plantio no Senhor!

A lei espiritual da 
semeadura e da colheira

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

A Comunidade Evangélica Cristo 
Vive comemora neste mês de julho 35 
anos de sua fundação. Para celebrar 
a data, uma grande programação foi 
preparada, começando pela realiza-
ção, neste sábado, dia 2, de um Culto 
de Ação de Graças, às 19h30, na sede 
da Igreja, na Avenida Dr. 457, no Jardim 
Pinheiros.

De acordo com pastor Rui Mendes 
Faria, fundador da Igreja, a celebração 
dos 35 anos da Cristo Vive é motivo de 
muito orgulho para ele e sua família, 
sobretudo pela Igreja ter nascido em 
Valinhos, cidade que o acolheu na dé-
cada de 1970, quando deixou o Rio de 
Janeiro. “Deus é a base fundamental 
deste Ministério que nasceu na sala da 
minha casa, lá no Bom Retiro de des-
de então, com trabalho, Fé, dedicação 
e apoio incondicional da minha dire-
toria e dos membros da Igreja, chega-
mos aos 35 anos”, disse.

Além do Culto de Ação de Graças a 
direção a Cristo Vive programou uma 
série de eventos ao longo do mês de 
julho, que no dia 9, das 18 às 23 ho-
ras, terá a tradicional Festa de Rua, 
promovida na frente da Igreja, com 
muitas barracas, incluindo o saboroso 
lanche do pastor. Entre os dias 14, 15 e 
16 acontece o Adora Cristo, o principal 
evento de adoração da Igreja que este 
ano terá a participação dos pastores 
Gidel Linnes e David Quinlan. Os In-
gressos para os três dias de evento já 
estão esgotados.

UMA HISTÓRIA DE FÉ 
Ao longo de seus 35 anos de exis-

tência, a Comunidade Evangélica 
Cristo Vive plantou muitas igrejas, 
estendendo suas tendas para outras 
cidades e regiões do país, e até mes-
mo para o exterior. Segundo pastor 
Rui, considerando a macro região da 
igreja Sede, atualmente a Comunida-
de Evangélica Cristo Vive tem duas 
igrejas em Valinhos, duas em Vinhe-
do, uma em Louveira e uma na cidade 
de Atibaia. Na região de Matão, São 
Paulo, existem igrejas nas cidades de 
Dobrada e Taquaritinga. Na região de 
Estrela,  no Rio Grande do Sul, existem 

Culto de Ação de Graças marca 
abertura das comemorações 
dos 35 anos da Igreja Cristo Vive 

VITABE realiza Campanha do agasalho 

Da Redação

igrejas nas cidades de Sapiranga, Teu-
tônia, Triunfo, Venâncio Aires e Uru-
guaiana. Na Argentina, a Cristo Vive 
mantem uma Igreja na cidade de La 
Banda - Santiago del Estero.

Segundo pastor Rui, a escolha do 
nome da Igreja, deu-se porque o termo 
Comunidade aproxima o povo; acolhe 
a todos e não exclui a ninguém. Ao op-
tar por começar um novo ministério 
ele afirmou que se preocupou em não 
tirar nenhum membro da igreja que o 
havia acolhido e dado a oportunidade 
de servir. “O primeiro templo foi na 
sala da minha humilde residência, no 
bairro Bom Retiro. Foi por vontade de 
Deus, graça de Jesus e direção do Espí-
rito Santo, que nasceu a Comunidade 
Evangélica Cristo Vive”, disse.

Durante três meses, o pastor Rui 
pregou para três pessoas: sua espo-
sa e seus dois filhos. Por conta disso, 
passou um bom tempo acreditando 
que a decisão que havia tomado fora 
algo do seu coração. Foi quando numa 
noite de céu estrelado, enquanto orava 
no jardim de sua casa, Deus ordenou 
que ele olhasse para o céu e lhe disse: 

“Assim como as estrelas que há no céu, 
será a sua igreja.”

A Igreja crescia como Deus havia 
prometido e novamente veio a neces-
sidade de mudar. Desta vez o salão 
escolhido localizava-se na Rua Maria 
Quitéria, próximo ao grupamento do 
Corpo de Bombeiros.

Pela graça e misericórdia divinas, a 
igreja não parava de crescer. O templo, 
que nessa época funcionava na Rua 
Maria Quitéria, ficou pequeno para os 
mais de 200 membros. Foi então, que 
no início dos anos 90, o pastor Rui teve 
que tomar outra importante decisão 
em sua vida. Atendendo ao pedido da 
liderança da igreja, optou por deixar o 
bom emprego na antiga empresa Rige-
sa para pastorear o crescente rebanho 
da Cristo Vive em tempo integral

Foi no ano de 1996 que o grande 
sonho do pastor Rui se tornou realida-
de, quando ele e toda a membresia da 
Cristo Vive puderam adentrar ao novo 
templo, construído em um dos pontos 
mais privilegiado da cidade, na Ave-
nida Altino Gouvêa, 457 - no Jardim 
Pinheiros.

Divulgação

Divulgação

da redação ■ O grupo Vita Be de Vali-
nhos, lançou a Campanha do Agasalho 
2022: aqueça uma nova história. Com 
objetivo de arrecadar duas mil peças de 
roupas de frio em bom estado, caixas 
de coleta foram instaladas em todos os 
departamentos e empresas do grupo.

Além disso, estabelecimentos da re-
gião foram convidados a receber uma 
das caixas, contribuindo com as ar-

recadações, que serão destinadas pa-
ra entidades assistenciais e ONGs se-
lecionadas. 

Fundada no ano de 2017 por Ni-
valdo Júnior, a Vitabe é uma empresa 
100% brasileira que atua no mercado 
digital desenvolvendo produtos de be-
leza. 

"Começamos em uma sala comer-
cial de 120 metros quadrados e hoje es-

tamos em um espaço sete vezes maior. 
Só nosso Centro Logístico, localizado 
no Espírito Santo, possui 2 mil metros 
quadrados verticalizados e chega a des-
pachar cerca de 5 mil pedidos por dia", 
afirma Júnior.  Gosto de dizer que a Vi-
tabe não vende produtos, mas entrega 
felicidade", finaliza Júnior. 

ARRECADAÇÃO
WO Brasa & Pizza
R. José Ezequiel da Silva, 15 - Vila Sao 
Jose, Valinhos - SP
 
Auto Posto Portal Campos Elíseos LTDA
Rua Mogi Mirim, 371 – Jd. Campos 
Elíseos – Campinas - SP
 
Pão de Queijaria e Café Mineiro Delícias 
de Minas
Av. dos Esportes, 876 - Vila Bissoto, 
Valinhos – SP
 
Ágata Ville - Condomínio Residencial
Rua Santa Rita do Passa Quatro, 121 - 
Jardim Nova Europa, Campinas - SP
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Construção da 2ª linha de captação 
do Atibaia segue avançando
Trabalhos em andamento têm como objetivo trazer à cidade mais 90 litros por segundo

Da Redação

As obras para construção da se-
gunda linha de captação de água 
bruta do Rio Atibaia seguem na re-
gião do bairro Frutal. De acordo com 
o Departamento de Águas e Esgotos 
de Valinhos (DAEV), autarquia da 
Prefeitura de Valinhos, até a manhã 
desta sexta-feira, 1° de julho, já foram 
instalados mais de 800 metros de tu-
bulação da nova linha de adução no 
trecho por gravidade.

Para ver de perto os trabalhos de 
construção da nova adutora de água 
bruta de Valinhos, a prefeita Capitã 
Lucimara esteve no local  para acom-
panhar os serviços. Acessando a obra 
pela Rua Júlia Lovisaro Vicentini, a 
prefeita percorreu parte do trecho já 
executado, chegando ao local atual 
de instalação das tubulações, sentido 
à Avenida Remo Oscar Beseggio, na 
região do Residencial Alvoradas.

Na visita à obra a prefeita este-
ve acompanhada do presidente do 
DAEV, o engenheiro civil e sanita-
rista Walter Gasi, e dos engenheiros 
do Departamento de Planejamento, 
Obras e Fiscalização da Autarquia 
Municipal, Daniela Veronesi e Eduar-
do Liberato. “Fico feliz em poder ver 
de perto o andamento dessa obra tão 
importante para a nossa cidade e que 
faz parte do nosso plano de governo. 
Que trabalho espetacular tem sido 
feito pelo DAEV e que vai nos possi-
bilitar chegar à captação de 340 litros  
por segundo do Rio Atibaia, falou. 

Atualmente, Valinhos capta 250 
litros por segundo do Rio Atibaia. A 
partir da nova rede adutora em cons-
trução, vai captar mais 90 litros por 
segundo, o que representará, aproxi-
madamente, mais de 7,7 milhões de 
litros por dia no sistema de abasteci-
mento da cidade. 

PMV
Prefeitura promove melhorias no complexo esportivo da Praça Amélio Borin

DA reDAçãO ■  As  Secretaria de 
Serviços Públicos e Esportes e 
Lazer, realizaram um amplo ser-
viço de limpeza, conservação e 
melhorias no complexo espor-
tivo da Praça Amélio Borin, no 
Jardim Paraiso, na última sema-
na.

“Essa é uma das ações que 
estamos realizando em diversos 
espaços públicos. A praça Ame-

lio Borin sediou a Manhã de La-
zer e o 3º Campeonato de Bets no 
último domingo, e é essa a nossa 
proposta, levar entretenimento 
para mais perto da população, 
ao mesmo tempo em que cuida-
mos dos espaços públicos com o 
apoio de todos”, ressaltou a pre-
feita Capitã Lucimara.

A Praça passou por reformas 
nas pinturas das paredes dos 

vestiários e das paredes pichadas, 
poda do mato em toda a praça e 
limpeza da quadra e do campo.

“Essas melhorias são impor-
tantes para o desenvolvimento da 
cidade, já que essa praça tem um 
movimento grande e sempre está 
recebendo eventos promovidos 
pela prefeitura,”, conta o secre-
tário de Esportes e Lazer Felipe 
Zani.

CMV

da redação ■ O Fórum Vali-
nhos 2030, uma iniciativa da 
Câmara Municipal para discu-
tir os desafios e propostas para 
melhorar a qualidade de vida 
da população, já tem data mar-
cada para a primeira noite de 
debate. Será no dia 7 de julho, 
às 19h, com a presença do pro-
fessor Ernesto Dimas Paulella 
e do engenheiro sanitarista 
Alexandre Gonçalves. O fórum 
será feito em parceria com a 
Unicamp e apoio da Faculda-
de Anhanguera de Valinhos. O 
tema da noite será Desafios da 
Sustentabilidade Urbana.

A proposta do Fórum Vali-
nhos 2030 é ampliar o debate 
entre autoridades e sociedade 
civil em torno de políticas pú-
blicas para os próximos anos. 
O fórum vai usar como diretriz 
os 17 Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável defendidos 
pela ONU. Entre eles estão a 
erradicação da pobreza; saú-
de e bem-estar; educação de 
qualidade; água potável e sa-
neamento; trabalho decente 
e crescimento econômico; e a 
redução da desigualdade.

Os debates vão se estender 
até novembro de 2022 com 
painéis híbridos (digital e pre-
sencial), que contarão com a 
presença de especialistas de 
universidades e da população 
em geral. A organização ficará 

a cargo da Escola do Legisla-
tivo.

Após os painéis, a ideia é 
que seja produzido um do-
cumento chamado “Carta 
de Valinhos”, que irá servir 
aos futuros administradores 
municipais como parâmetro 
para a atuação político-ad-
ministrativa local. O do-
cumento poderá ser usado 
como base para a elaboração 
dos futuros planos pluria-
nuais, orçamentos e planos 
diretores. 

“O fórum vai trazer uma 
reflexão daquilo que deve-
mos ter como compromisso e 
como responsabilidade pela 
nossa cidade. E mais do que 
isso, construir uma Valinhos 
do futuro a partir do diálogo, 
respeitando as instituições, 
as lideranças constituídas e 
envolvendo a nossa socie-
dade”, explicou o presidente 
Franklin. 

O fórum será aberto ao 
público e terá transmissão ao 
vivo pela TV Câmara (canal 
9 da Vivo), pelo Facebook e 
pelo Youtube.

 
Convidados
Ernesto Dimas Paulella 

é coordenador do curso de 
especialização em gestão 
pública, na PUC Campinas, 
e secretário municipal de 
Serviços Públicos, em Cam-
pinas.

Alexandre Gonçalves é 
engenheiro sanitarista for-
mado pela PUC Campinas, 
com curso de especialização 
em áreas contaminadas pela 
UNICAMP. Também é diretor 
do Departamento de Limpe-
za Urbana da Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas.

Fórum com especialistas na 
Câmara vai discutir a Valinhos 
que queremos para 2030
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cultura&lazer

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

Ju Fuzetto
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O que te faz feliz?

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

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

Imagine um rio, pule 
dentro dele com roupa e 
tudo, divirta-se na piscina 
do pensamento, olhe para 
tuas mãos e não importa se 
elas não estão amarradas 
noutras, pisque para o infi-
nito. 

Coma algodão doce. Não 
se rejeite achando que a fe-
licidade está fora de cogita-
ção na sua vida. 

Não adianta ter tudo e 
não aceitar perder nada. 

Perca-se onde cabe al-
gum riso. Coma pipoca so-
zinho, leia jornal, revista e 
cartas. 

O que te faz feliz? 
Por favor, não responda, 

vá em frente, só não trombe 
na sombra dos outros.

#JuFuzetto

Da Redação

A professora Vanja Ramos Vieira 
de Campos, que leciona no Funda-
mental I da EMEB (Escola Municipal 
de Educação Básica) Jorge Bierrenba-
ch de Castro, no Parque das Colinas, 
foi premiada, no último dia 28, na 
Esplanada dos Ministérios, em Bra-
sília (DF), na cerimônia de entrega 
dos prêmios do Concurso de Artigos 
Científicos sobre Fortalecimento de 
Vínculos Familiares em Tempos de 
Pandemia, promovido pela Secreta-
ria Nacional da Família (SNF), do Mi-
nistério da Mulher Família e Direitos 
Humanos (MMFDH), em parceria 
com a Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). A cerimônia de premiação 
ocorreu no Seminário Internacional 
de Políticas Públicas Familiares.

Segundo ainda a prefeita Capitã 
Lucimara, que parabeniza a educa-

Professora de Valinhos é 
1ª colocada em concurso 
nacional de Artigos Científicos 

dora pela contribuição científica, o 
concurso, na edição 2022, destinou-
se a selecionar artigos científicos de 
alta qualidade e inéditos. “O tema 
tratado pela educadora em seu artigo 
é considerado de extrema relevância 
no contexto municipal. Fechamos 
em 2021 convênio com o Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos para o desenvolvimento 
do programa federal Famílias Fortes 
que está em desenvolvimento pela 
Secretaria de Assistência Social. 
Com o cumprimento de todas as eta-
pas do programa, a cidade será certi-
ficada com o Selo Município Amigo 
da Família”, destacou.  

A educadora, que atualmente faz 
doutorado em Educação pela Uni-
camp (Universidade Estadual de 
Campinas), foi a 1ª colocada, com 
uma nota de 98 pontos, entre 9 ar-
tigos classificados, na categoria que 
trata das relações familiares e o uso 

imoderado das novas tecnologias 
no contexto da pandemia com o seu 
artigo “Fortalecimento de vínculos 
familiares em tempos de pandemia: 
as relações familiares e o uso imode-
rado das novas tecnologias no con-
texto da pandemia. A dimensão afe-
tiva nas relações sociais familiares 
- impactos decorrentes da pandemia 
de covid-19 e o uso de tecnologias 
digitais”.

De acordo com a professora Van-
ja, o artigo de 20 páginas teve como 
proposta discutir a dimensão afetiva 
no ambiente familiar, sob o impacto 
do uso de tecnologias digitais. Foi 
destacada a importância do contato 
pessoal, das emoções percebidas no 
face a face das relações que não são 
substituídas pelo mundo digital. “O 
caminho do equilíbrio entre o uso 
das mídias eletrônicas e as relações 
interpessoais foi apresentado como 
uma possibilidade viável, onde a tec-
nologia possa caminhar junto com o 
Homem”, disse.

A autora sugere que a busca de 
alternativas para o fortalecimento 
de vínculos familiares não propõe a 
supressão do universo digital, mas, 
principalmente, adequação e mo-
deração do uso dessas mídias, va-
lorizando a priorização das trocas 
afetivas entre o Eu e o Outro. “Enfa-
tizo no artigo que as trocas afetivas, 
bem como os seus desdobramentos, 
são fundamentais na constituição 
de crianças e jovens como cidadãos 
ativos na sociedade em que estão in-
seridos”, destaca.

DA rEDAçãO ■ A Secretaria de Cul-
tura, promove neste sábado, dia 2, 
o Arraiá do Centro Cultural Vicente 
Musselli. A festa, tradicional na cida-
de, não acontece desde 2018 e após as 
flexibilizações da pandemia do coro-
navírus, voltará a ser realizada para 
alunos e servidores do espaço, além 
de ser aberta para todo o público.

O evento contará com diversas 
atrações, entre elas a tradicional qua-
drilha da Terceira Idade do Centro 
de Convivência do Idoso, Casamen-
to Caipira, DJ, apresentação de Hip 
Hop com alunos do Centro Cultural, 
Flashback, além das atividades pró-
prias da época tais como correio ele-
gante, pesca, Miss e Mister Caipira e 
muito mais.

A festa é aberta ao público e acon-
tecerá das 15h às 22h na Rua Itália, 
267 – Jardim Ribeiro. Será disponibi-
lizado álcool gel para todos e mesmo 
não sendo obrigatório, recomenda-se 
a utilização de máscara.

DA rEDAçãO ■ O Bosque dos Jequiti-
bás recebe, a partir desta sexta-feira, 
1º de julho, a exposição Vivarium, 
do artista visual Genivaldo Amorim, 
no Centro de Educação Ambiental 
“Professora Egle Carneiro de Olivei-
ra Passadore”. A obra exposta é uma 
instalação composta por 40 peças 
que retratam bichos vermelhos, es-
tranhos e indefinidos, repousando 
em ninhos metálicos flutuantes. A 
exposição ficará aberta até o dia 24 
de julho, de terça a sexta-feira, das 
9h às 17h, com entrada gratuita.

Para o artista Genivaldo Amorim, 
a obra dialoga com o contexto onde 
está instalada. “Para mim é muito 
importante que a obra faça sentido 
em estar em um determinado lugar, 
que o espaço não seja apenas um re-
ceptáculo, um abrigo, mas que seja 
capaz de se fundirem, obra e espaço, 
de tal forma que nos dê a impressão 
de um não existir sem o outro, ou 
mesmo, por mais estranho que pare-
ça, daquilo parecer sempre ter esta-
do ali”, diz o artista.

Essa instalação é derivada de 

Aurelice Sentalin Valverde, 
mais conhecida como “Lice Sen-
talin” é valinhense nascida em 26 
de dezembro de 1975.

Filha de Osório Sentalin (in 
memorian) e Zelândia de  Lima 
Sentalin é irmã de Áurea, Alci-
des, Aureni, Alcidnei e Aurelinda. 

Casada com Rogério Marques  
Valverde, é mãe de Ana Victória 
de  17 anos e de Vinícius de 14 
anos.

A escritora tem como prin-
cipais hobbies montar quebra 
cabeça, tomar café com amigas e 
ainda assistir filmes em famílias.

Graduada em administração 
de empresas, e pedagogia , atua 
como administradora e profes-
sora do ensino infantil e funda-
mental, dedicando-se à educa-
ção como um dos princípios de 
sua vida.

No campo das letras, incen-
tivada por professores e educa-
dores, começou a desenvolver 
textos escritos, participando de 
concurso municipal, tendo al-
cançado o 1º lugar na categoria 
juvenil e ainda menção honrosa 
na categoria adulta, nos anos de 
1988 e 1989.

Quando se refere à própria 
história de vida, Lice conta que 
é filha de trabalhadores da la-
voura que não tiveram opor-
tunidade de ser alfabetizados. 
A mãe aprendeu a ler sozinha 
lendo a bíblia e o pai aprendeu 
a ler apenas por ter ido alguns 
dias na escola com os primos. 
Pais de inteligência única, muita 
a incentivaram a escrever e a ler. 
Desta forma, escrever para a au-
tora é “uma manifestação de sen-
timentos”, mas principalmente, 
uma forma de honrar  o esforço 
dos pais – “quando escrevo, sinto 
realizar o sonho da minha mãe e 
dar orgulho ao meu pai” – reflete 
a escritora.

A escritora Lice Sentalin foi 
eleita para a Cadeira 07 da “Aca-
demia Valinhense de Letras e Ar-
tes”, que tem como patronesse a 
artista Lina Conceição Gonçalves 
Vignati, a Lina Vignati.

AVLA apresenta 
seus acadêmicos

Acadêmica:  Lice Sentalin.
Patronesse – Lina Vignati 

Cadeira 07

No ano passado, a atual gestão efetivou parceria com o Ministério da Mulher

Bosque dos Jequitibás recebe 
obras do artista Genivaldo Amorin

PMV

Imagem da Internet

Divulgação

uma exposição realizada em 2017 em 
um museu de Santa Catarina. Depois 
da temporada no Bosque dos Jequiti-
bás, as peças serão reutilizadas para 
outra instalação. Essa prática, de rea-
proveitar o material e transformar em 
outra obra, é recorrente na produção 
do artista.

Genivaldo Amorim nasceu em 
Umuarama (PR), em 1973, mas vive 
e trabalha em Valinhos desde 1991. 
Atua com instalações, pintura, dese-

nho, objetos e outras mídias. Premia-
do em diversos salões, editais e pro-
gramas de exposições, tendo exposto 
em museus como Macc (Campinas 
SP), Casa das Onze Janelas (Belém, 
PA), Marco (Campo Grande, MS), 
MuBE (São Paulo, SP), entre outros.

Suas obras também já estiveram 
em exposições individuais e coletivas 
em museus e galerias de países como 
Alemanha, Camboja, Namíbia, Uru-
guai e Moçambique.

Centro Cultural Vicente 
Musselli promove arraiá, 
neste sábado, dia 2



sábado, 2 de julho de 2022
p.11  Clube de Mães



SÁBADO, 2 De julhO De 2022
p.12 Terceiro Setor

Serviço: Bazar de roupas, acessó-
rios, móveis e utilidades - Recanto 
dos Velhinhos
Toda quarta-feira, das 13 às 17 horas 
(Rua João Bissoto Filho, 1889 Ortizes, 
Valinhos)

Idosos do Recanto dos Velhinhos 
fazem testes para a prática de Tai Chi 

 A equipe de fisioterapeutas da 
APAE Valinhos, esteve participando 
de um treinamento para uso do equi-
pamento que a entidade recebeu do 
Consulado do Japão. A participação 
no curso foi possível com o investi-
mento do Grupo Amigas da APAE.

O curso de raciocínio e prática 
dentro da gaiola foi realizado no últi-
mo final de semana em Campinas, e 
ministrado pelas fisioterapeutas Ro-
berta Monteiro e Paloma Caroline 
Araujo Larena dos Anjos. Objetivo 
do curso: ampliar o raciocínio clínico 
do profissional para desenvolver es-
tratégias de intervenções neurofun-
cionais utilizando a gaiola de exercí-
cios universal.

A equipe de fisioterapeutas da 
APAE aprendeu como definir obje-
tivos terapêuticos dentro da gaiola, 
com exercícios para membros supe-
riores, tronco e membros inferiores. 
Ainda no curso foi abordado sobre 
os exercícios funcionais como posi-
cionamentos e intervenções lúdicas

A fisioterapeuta Francielle Porre-

O Recanto dos Velhinhos foi procu-
rado pelo doutorando da UNICAMP, 
Enrique Miluzzi Ortega, interessado 
em avaliar a melhora dos idosos com 
a prática do Tai Chi Chuan adaptado. 
Esses testes servirão de dados para sua 
tese junto à Escola de Educação Física 
da UNICAMP.

O tai chi é uma forma suave e agra-
dável de exercícios provindos da Chi-
na. Embora seja uma arte de baixo im-
pacto e com sequência de movimen-
tos lentos, seus benefícios são de alto 
ganho, como: força muscular; flexibi-
lidade; equilíbrio; concentração; cor-
reção postural; melhora da imunida-
de; e condicionamento aeróbico. Sua 
prática é muita segura e nenhum pré
-requisito ou aparelho sofisticado são 
necessários.

Em maio, Ortega e seu coorientador 
Dr. Marco Carlos Uchida estiveram na 
entidade e ficaram encantados com o 
Recanto dos Velhinhos.

O trabalho consiste na aplicação de 
“CAPACITANDO VIDAS” A Associação dos Clubes de 
Mães de Valinhos está promovendo uma campanha solidária para as 
pessoas interessadas em adquirir um ou mais exemplares da edição 
da revista lançada no último mês. O valor simbólico de R$ 10,00 visa 
contribuir com a manutenção e geração de renda do movimento. Os 
exemplares estão disponíveis para retirada no CEAR (Centro de Arte-
sanato), na Rua Antônio Carlos, nº 168, no Centro.  A edição especial 
foi feita em comemoração aos 30 anos do CEAR, sede das mais de 300 
associadas e loja onde comercializam os mais diversos tipos de arte-
sanatos produzidos por elas. Mais informações: (19) 3871-3176 | (19) 
3871-2834 ou através www.facebook.com/clubedemaesvalinhos
www.instagram.com/clubedemaesvalinhos/

Da Redação

Da Redação

ca Biazi explica que o PediaSuit é um 
equipamento patenteado e acom-
panha uma vestimenta especial. Na 
APAE nesse primeiro momento, não 
será utilizada a vestimenta, mas todos 
os recursos que a gaiola oferece para 
crianças a partir dos dois anos.

“Agora poderemos desenvolver os 
exercícios de supino, prono, decúbi-
to lateral, sedestação, bipedestação, 
marcha e suspensões na gaiola. Es-
te é um ganho importante para os as-
sistidos da APAE, que terão melhoras 
consideráveis”, destaca a equipe de fi-
sioterapeutas.

O presidente Luís Roberto Roson 
fala com entusiasmo desse equipa-

mento que vai mudar a vida de mui-
tos dos assistidos da APAE, mas se 
não fosse o Grupo das Amigas da 
APAE talvez demorasse um pouco 
mais para que o equipamento en-
trasse em operação. “Sou muito grato 
à Celi e todas as voluntárias do Gru-
po Amigas da APAE, por esse carinho 
com a entidade e principalmente por 
entenderem a nossa necessidade e 
nos ajudarem”.

Também a equipe de fisiotera-
peutas agradece ao Grupo das Ami-
gas da APAE e a todos que colaboram 
adquirindo os produtos por elas con-
feccionados e que geram essa opor-
tunidade.

AR2

AR2

DivulgaçãoDivulgação

testes pré e pós treinamento com um 
grupo de controle, semelhante ao que 
foi realizado tempos atrás, quando da 
implantação do Circuito Funcional.

A intenção de Ortega, além de ofe-
recer o treinamento aos idosos, é o de 
capacitar profissionais para dar conti-
nuidade ao trabalho da técnica inova-
dora do Tai Chi Chuan no Recanto.

“Acredito que teremos bons resul-

O curso possibilitou a 
ampliação do raciocínio 
clínico do profissional para 
desenvolver estratégias 
de intervenções 
neurofuncionais

DA reDAçãO ■ Com muita alegria 
e animação, a entidade realiza 
a festança no próximo dia 16, a 
partir das 17h. O Arraiá D’Ajuda 
da ACESA Capuava, entidade 
sem fins lucrativos de Valinhos 
que auxilia pessoas com Trans-
torno do Espectro Autista (TEA), 
deficiência intelectual, deficiên-
cia múltipla e surdez, juntamen-
te a suas famílias, volta presen-
cialmente na Fazenda Capuava 
em sua 14ª edição com muitas 
delícias típicas desta época e di-
versão para todas as idades.

Este ano, o evento contará 
com um show da estrela da mú-
sica sertaneja Lucyana Villar, 
conhecida  por sua voz marcante 
e amplo repertório. Além disso, 
haverá barraquinhas de doces, 
pastel, sanduíches de pernil, ca-
chorro quente, quentão, caldo 
de feijão, caldo verde, milho co-
zido, pinhão, curau e pamonha. 
Os convidados ainda poderão se 
divertir com as barracas de boca 
do palhaço, pesca, touro mecâ-
nico, pula-pula e o tradicional 
bingo.

Entre as atrações, estará tam-
bém a 501st Legion, uma organi-
zação internacional de fantasias 
Star Wars, dedicada a celebrar o 
universo dos filmes através da 
criação, exibição e uso de figu-
rinos que representam os perso-
nagens e vilões da saga. 

A principal missão da Legião 
501 é contribuir para a comuni-
dade local através da caridade 
e trabalho voluntário em apoio 
em ações a várias entidades na 

região territorial, como visitas a 
hospitais, maternidades, ações 
que promovem e incentivam a 
doações e reposição de sangue 
nos hemocentros , visitas em or-
fanatos, eventos onde há inclusão 
social e conscientização sobre 
deficiência, eventos de cunho es-
portivos, sociais e filantrópicos e 
eventos ou workshops onde pro-
movem a causa animal, ciência e 
tecnologia.

Os convites podem ser com-
prados com antecedência com os 
voluntários ou através da ACESA 
Capuava Store por R$10,00 para 
adultos e R$ 5,00 para crianças até 
14 anos, ou obtidos gratuitamente 
por idosos, pessoas com deficiên-
cia e voluntários da entidade. Já as 
cartelas para o Bingo Especial tam-
bém podem ser obtidas pelo site e 
com os voluntários. Na compra 
de três cartelas pelo valor de R$ 
30,00, o convite para a festa é dado 
como cortesia.

Para mais informações, acesse 
o site www.acesacapuava.com.br 
ou o Facebook ‘ACESA Capuava’ 
e o Instagram @acesa_capuava 
ou ligue para 19 98376-0091 e 19 
98283-0108.

podem ser obtidas pelo site e 
com os voluntários. Na compra 
de três cartelas pelo valor de R$ 
30,00, o convite para a festa é dado 
como cortesia.

Para mais informações, acesse 
o site www.acesacapuava.com.br 
ou o Facebook ‘ACESA Capuava’ 
e o Instagram @acesa_capuava 
ou ligue para 19 98376-0091 e 19 
98283-0108.

tados, os nossos internos receberam 
muito bem a proposta, fizeram os tes-
tes e agora vamos acompanhar pa-
ra depois verificar os resultados, es-
tou bastante animada porque tere-
mos mais uma opção de exercício pa-
ra deixá-los mais ativo e proporcio-
nar melhor qualidade de vida aos nos-
sos internos”, explica Célia Ferreira de 
Araújo.

Bazar do Recanto dos Velhinhos amplia horário 
de atendimento a partir do próximo dia 6. O ba-
zar tem tido uma grande procura e para facilitar aos 
usuários, as voluntárias que atuam no local decidiram 
ampliar o horário de atendimento.

ACeSA Capuava promove mais uma 
edição do tradicional Arraiá D’Ajuda Fisioterapeutas da APAE 

passam por treinamento para 
uso da Gaiola de Habilidades
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Com objetivo de oferecer às mu-
lheres assistidas pelo Grupo Rosa 
e Amor ações para autoaceitação, 
autocuidado e amor próprio, visan-
do o seu empoderamento, acon-
tece no Grupo Rosa e Amor uma 
ação chamada Protagonismo Ro-
sa. Na tarde da última terça-feira, 

A 68ª edição da Festa de São 
Cristóvão de Valinhos já tem da-
ta para começar. Em 2022, a Pa-
róquia São Cristóvão de Valinhos 
retoma, neste sábado, dia 2 com 
o formato presencial da festa, se-
guindo durante todo os fins de 
semana de julho com cardápios 
cheio de delícias e vasta progra-
mação religiosa e social.

Aos sábados e domingos, a 
festa começará a partir das 18 
horas com deliciosas comidas 
típicas e ambiente super fami-
liar. O evento contará com as 
barracas de lanches (calabresa, 
hambúrguer e pernil), porções 
de frango, batata e polenta frita; 
nhoque e talharim, bolinho de 

Da Redação
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dia 28, as assistidas participaram 
de uma palestra com a nutricionis-
ta Maria Ester Januário, que abor-
dou sobre o programa de alimenta-
ção saudável.

Uma vez no mês, o serviço so-
cial da entidade liderado pelas as-
sistentes sociais Elisana Roberta 
C. do Nascimento e Mariana Cos-
ta Manfrinato, reúne cerca de 10 
a 12 mulheres, para incentivá-las 

ao empoderamento de suas ações 
e para a capacitação profissional 
visando inseri-las no mercado de 
trabalho. O que é sempre destaca-
do, especialmente pela presiden-
te Dra. Márcia Camargo quando 
uma mulher que vivenciou o cân-
cer se empodera, ela entende que 
não precisa se prender a padrões, 
paradigmas e regras impostas pe-
los demais.

AR2
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da redação ■ Neste mês de ju-
lho, período de férias escolares, a 
Casa da Criança e do Adolescen-
te de Valinhos reforça o convite 
para que a comunidade participe 
de ações pontuais com os aco-
lhidos. Com esta ação as pessoas 
poderão apoiar e participar de 
passeios em cinema, restau-
rante, circo, teatro, entre outros 
lugares. Os valinhenses interes-
sados podem proporcionar ativi-
dades com a família e vivências 
com suporte e acompanhamen-
to realizado pela instituição.

Para a Casa da Criança, nestas 
férias o foco é ampliar a sociali-
zação dos acolhidos, possibili-
tando a interação entre crianças 
e adolescentes que vivem na 
entidade com experiências que 
possam envolver cultura, entre-
tenimento e afeto, como explica 
a coordenadora da instituição.

“Neste período de férias, te-
mos como objetivo motivar as 
pessoas a possibilitarem vivên-
cias culturais e sociais de forma 
mais individualizadas com aco-
lhidos. A ação poderá ser pon-
tual, durante as férias, feriados, 
eventos familiares, passeios e 
contatos remotos, preferencial-
mente que as relações sejam 
naturalmente duradouras. Te-
mos registros emocionantes, 
com muito amor envolvido e 
altamente positivos para os 
acolhidos e também para os vo-
luntários e famílias envolvidas”, 
afirma a coordenadora da Casa 
da Criança, Adriana Simões.

O relato de uma apoiadora 
da instituição, convida a todos 

da redação ■ As atividades 
com assistidas do Grupo 
Rosa e Amor que atua com 
mulheres que vivenciaram o 
câncer, não param. No últi-
mo dia 22, aconteceu de uma 
Oficina sobre Relicário, uma 
parceria com a voluntária 
Renata Campos e o Serviço 
Social da entidade.

A oficina de artesanato 
propôs às assistidas, a con-
fecção de uma caixa para 
guardar um objeto impor-
tante, uma verdadeira relí-
quia, que cada uma pudesse 

a conhecer a emoção de participar 
destas ações pontuais e cita a im-
portância de estimular experiências 
sociais, culturais, o contato familiar 
e comunitário.

“Eu apoio a Casa da Criança de 
Valinhos há alguns anos. Neste ano 
fizemos uma vivência em uma pi-
zzaria, para que as crianças pudes-
sem sair, ter uma experiência que 
eles não costumam ter e interagir 
mais. Foi um momento muito es-
pecial para a minha família, assim 
como para as crianças que adora-
ram e brincaram. No mês de julho 
(férias) é muito importante que mais 
pessoas possam apoiar a Casa para 
que mais crianças tenham oportu-
nidades de vivencias e possam sen-
tir o carinho de pessoas que quei-
ram ajudar e estar por perto. É um 
momento muito bacana de verdade, 
e com certeza vai ser recebido com 
muito carinho pelas crianças que 
esperam por isso na instituição”, re-
lata Silvia Helena Antoniazzi, con-
sultora de Recursos Humanos

Para ingressar nestas ações, é 
necessário oficializar o interesse 
e receber as orientações da equi-
pe técnica da Casa da Criança. O 
Serviço de Acolhimento Institu-
cional da Casa da Criança é reali-
zado em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Valinhos, por meio 
da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. Os interessados em 
apoiar a instituição nestas férias 
receberão todo o suporte necessá-
rio, em todas as etapas. Para mais 
informações, podem ligar no 19 
3871-0546 / 3869-5654, WhatsA-
pp 19 99576-6257 ou acessar o site: 
casadacriancadevalinhos.org.br.

ter em casa. As mulheres passa-
ram pelas várias etapas: estam-
pa, pintura e colagem que cul-
minou com verdadeiras obras 
de arte.

“Foi uma ação pontual do 
Serviço Social da entidade, que 
em breve poderá ser realizada 
novamente e quem quiser de-
senvolver pequenas oficinas no 
espaço é só entrar em contato 
com o serviço social, a cargo 
de Elisana Roberta C. do Nasci-
mento e Mariana Costa Manfri-
nato”, explicou o gestor Roberto 
Bernardi. 

Nestas férias você pode participar de 
ações pontuais de apadrinhamento

oficina sobre relicário desperta a criatividade 
das assistidas pelo Grupo rosa e amor

evento volta ao seu formato presencial e a tradicional bênção dos veículos será no dia 24

Assistidas participam de programa 
de protagonismo e empoderamento

Festa de São Cristóvão começa neste final 
de semana com grande programação

ROSA E AMOR

bacalhau, pastéis, caldos quen-
tes, vinho quente e quentão, su-
cos e refrigerantes, milho cozi-
do, doces caseiros (Mãos Santas) 
e bolachas caseiras, além de pu-
dim, brigadeirão e muito mais.

Ainda dentro da programação 
noturna deste ano, ainda haverá 
o almoço italiano nos dias 10, 17 
e 31, das 11 às 14 horas, com mú-
sica italiana ao vivo; e tombo da 
polenta nessas mesmas datas, a 
partir das 13 horas. “Muitas pes-
soas gostam de nossos almoços 
e, por isso, ele não poderia faltar 
na festa de nosso padroeiro. In-
clusive, nesta edição, vamos ter 
o tradicional tombo da polenta, 
com muita animação, música ita-
liana ao vivo”, disse o pároco pa-
dre Maurício.

A ‘Ação entre amigos’ também 

fará parte desta edição da festa e 
vai acontecer em 8 e 15 de julho, 
às 19 horas; e em 31 de julho, às 
15 horas. Os convites já estão à 
venda a R$ 30,00 e os participan-
tes concorrerão a prêmios diver-
sos, com rodadas extras nos dias 
dos eventos.

A 68ª Festa de São Cristóvão 
vai acontecer em todos os fins 
de semana de julho no salão so-
cial da paróquia, que fica na Rua 
Sumaré, nº 50, no Vila São Cris-
tóvão, em Valinhos. A progra-
mação completa pode ser con-
ferida nas redes sociais da Pa-
róquia São Cristóvão (@saocris-
tovaovalinhos) e no seu site ofi-
cial (www.saocristovaovalinhos.
com.br) Programação religiosa e 
bênção dos veículos O tríduo de 
São Cristóvão será realizado em 
21 e 22 de julho, às 19 horas; e 
no dia 23, às 18 horas; enquanto 
que a missa solene, com a pre-
sença do arcebispo metropolita-
no de Campinas, Dom João Iná-
cio Müller, será no dia 24, às 8 
horas.

Já a procissão motorizada e a 
bênção dos veículos, serão em 24 
de julho, com saída às 15 horas 
da Praça Washington Luiz, se-
guindo até a Matriz São Cristó-
vão, onde haverá a bênção dos 
veículos e, aos interessados, a 
venda do bolo de São Cristóvão. 
“Das 102 paróquias que com-
põem a Arquidiocese de Campi-
nas, a Paróquia São Cristóvão de 
Valinhos é a única em toda a Ar-
quidiocese a ter o protetor dos 
motoristas como padroeiro, uma 
bênção para a nossa cidade.

Todos estão convidados a par-
ticiparem”, disse padre Maurício.
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Atletas de Valinhos estreiam nos 
Jogos Regionais neste sábado, dia 2

Abertas as inscrições para caminhada que 
comemora os 16 anos da Lei Maria da Penha

ESPORTES Santa Casa de Valinhos tem 
novos horários de visitas

Reservatório Cerejeiras passará por obra 
de interligação de rede no próximo dia 5

A Secretaria de Esportes e La-
zer, inicia sua participação nos 
64º Jogos Regionais a partir des-
te sábado, 2. 

O Campeonato, promovido pe-
lo Governo do Estado, começou 
nesta sexta, dia 1°, e tem previsão 
de se estender até setembro.

“Esses Jogos Regionais são 
muito importantes tanto para Va-
linhos quanto para as outras ci-
dades participantes. Eles promo-
vem o espírito esportivo de nos-
sos atletas e a integração entre as 
diferentes regiões”, afirmou a pre-
feita Capitã Lucimara.             

O campeonato conta com o to-
tal de 40 municípios inscritos. A 
cidade de Valinhos tem seu pri-
meiro jogo sábado, dia 2, na mo-
dalidade de basquetebol em São 
João da Boa Vista contra o muni-
cípio de Atibaia às 17h, conforme 
divulgado na Agenda Esportiva 

A Prefeitura de Valinhos promove 
a 1ª Caminhada Pelo Fim Da Violên-
cia Contra a Mulher no dia 7 de agosto, 
domingo, no CLT (Centro de Lazer do 
Trabalhador) Ayrton Senna da Silva, 
no Jardim Pinheiros, para comemorar 
os 16 anos de vigor da Lei Federal Ma-
ria da Penha, que criou em todo Bra-
sil mecanismos para coibir a violên-
cia doméstica e familiar contra a mu-
lher. Para marcar o evento, dentro do 
mês Agosto Lilás, serão distribuídas 
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Semanal.
“Os jogos esse ano estão com 

um formato diferente. Antes, to-
das as modalidades eram realiza-
das em uma cidade sede durante 

10 dias, já nos nesse ano cada mo-
dalidade será feita em dois finais 
de semana distribuídas em vá-
rias cidades”, destacou o secretá-
rio Felipe Zani. 
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O campeonato conta com o total de 40 municípios inscritos

DA ReDAçãO ■ Está em vigor na 
Santa Casa de Valinhos o ho-
rário para visita aos pacientes 
internados na UTI, seção B e C.

Na UTI não Covid as visitas 
estão liberadas no período da 
manhã das 11 às 11h30, ape-
nas um visitante por leito. No 
período da tarde são dois vi-
sitantes por leito, sendo que a 
entrada é feita de forma indi-
vidual, das 15h30 às 16 horas, 
com tempo de duração de 15 
minutos e sem boletim médi-
co.

Para UTI Covid, as visitas 
estão suspensas, o boletim 
médico é fornecido das 10h30 
às 11 horas, assim como nas in-

DA ReDAçãO ■ Na próxima ter-
ça-feira, dia 5, o Departa-
mento de Águas e Esgotos 
de Valinhos (DAEV) informa 
que haverá uma interligação 
que vai afetar a operação do 
reservatório Cerejeiras, que 
fica na Rua Madre Maria do 
Calvário. A ação será das 8 às 
18 horas e exigirá a interrup-
ção de abastecimento.

A cessão do fornecimento 
de água no período irá afe-
tar o fornecimento de água 

ternações COVID na enfermaria, 
seção B e C.

Para os demais pacientes inter-
nados nas Seções B e C as visitas 
estão liberadas durante o período 
das 8 às 20 horas, sendo permiti-
do apenas seis visitantes por pa-
ciente, por um período de 15 mi-
nutos e apenas um por vez.

Marcação de Consultas via 
whatsapp

A tecnologia está presente para 
facilitar aos usuários dos serviços 
da Santa Casa. Agora é possível 
agendar consultas ambulatoriais 
pelo whatsapp através do celular 
9 9655-9039. O serviço está dis-
ponível apenas para mensagens.

ao Vila Moletta, Jardim Alto da 
Colina, Jardim Alto da Boa Vista, 
Condomínio Vivenda das Cere-
jeiras, Shangri-la, Recanto do 
Pássaros I e II, parte alta do Con-
domínio Mirante do Lenheiro, 
Jardim São Francisco, Lenheiro, 
Jardim Novo Horizonte, Maria 
Ilydia, Santa Helena, Villagio 
Veneto, parte alta Condomínio 
Porto do Sol, Village Santa Clara, 
Villagio Santorini, Village Ma-
riana e Condomínio Colline di 
Parma.

camisetas para as primeiras 100 mu-
lheres inscritas pelo link https://for-
ms.gle/9TmbqSgzFyHenWEM6 . A 
promoção da caminhada é das Secre-
tarias de Segurança Pública e Cidada-
nia, Assistência Social e Esportes e La-
zer, por meio da Guarda Civil Munici-
pal e Coordenadoria Especial de Polí-
ticas Públicas para as Mulheres.

A Secretaria de Segurança Públi-
ca e Cidadania da Prefeitura de Vali-
nhos informou que na manhã desta 
sexta-feira, dia 1° de junho, foram al-
cançadas as 100 inscrições de mulhe-
res  que terão uma camiseta cada para 
utilizar no evento. As inscrições conti-
nuarão abertas para efeito de prepara-
ção de logística e segurança para o dia 
da caminhada, e que trabalhará para 
conseguir mais uma nova quantidade 
do vestuário, tornando o evento ainda 
mais significativo.

Além da caminhada, que vai sair 
do CLT em direção à Fonte Sonia e 
volta ao parque, haverá apresentação 
de Dog Show com o Canil da Guarda 
Civil Municipal de Valinhos, aula de 

zumba, sorteio de brindes e momen-
tos de reflexão sobre conscientização 
de prevenção à violência contra a mu-
lher. “Precisamos combater não só a 
violência física contra a mulher, mas 
também a psicológica, sexual, moral 
e patrimonial que tanto oprime o pú-
blico feminino”, disse Osmir Cruz, se-
cretário de Segurança Pública e Cida-
dania.

O comandante da Guarda Civil 
Municipal de Valinhos, Aparecido Ig-
nácio, informou que toda semana a 
patrulha Guardiã Maria da Penha e 
demais equipes da corporação aten-
dem ocorrências de violência con-
tra mulher, seja por agressão física ou 
moral. “A caminhada, assim como as 
demais ações de políticas públicas que 
estão acontecendo, é justamente pa-
ra fortalecer a consciência de respei-
to, mas se a violência acontecer e hou-
ver a denúncia, nós entramos em ação 
para punir o agressor”, disse.

Primeiras 100 inscrições para Ca-
minhada pelo Fim da Violência Con-
tra Mulher são alcançadas
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APARTAMENTOS
Aluga-se

Apartamento
em Ubatuba 
- Praia das 
Toninhas - 150 
metros da praia, 
máx. 5 pessoas - 
(19) 99725-8512 
Mauricio

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

APARTAMENTOS
Vende-se

Negócios e
Oportunidades

PETS

COMERCIAL

Casa 02 dormi-
tórios - 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, copa/cozi-
nha, sala de estar, 
sala de TV, área de 
serviços, sacada e 
jardim, garagem 
para 6 carros (2 
vagas cobertas) 
+ quarto sala nos 
fundos. R$ 735 mil 
(19) 98260-1635

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

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

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

Apartamento- 2 
dorm, móveis 
planejados na 
coz,  1 vaga, area 
de 48m2, à 5 min. 
do centro, salão 
de festa, mer-
cadinho container 
24h. Localizado 
no Residencial Ve-
rona, condomínio 
fechado com por-
taria e segurança 
24h. Valor R$ 200 
mil. Contato; Joel 
(19) 98339-7316

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

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

Apto 3 dorm, 
Condomínio 
Morada dos Pin-
heiros, R$215 mil, 
excelente custo 
benefício, Jd Bom 
Retiro Valinhos/ 
SP. Direto com 
proprietário (19) 
99742-5830

Portal do 
Quiririm Aparta-
mento c/ 228 m2, 
3 dormitórios (1 
suíte), escritório 
em mogno, sala 
c/ varanda, 3 
vagas de gara-
gem, 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

Procuro trabalho, 
sou cuidadora 
profissional tenho 
44 anos, solteira 
tenho disponibi-
lidade de horário, 
com referencias. 
Contato (19) 
9880-0930 

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS – Cuido 
de idosos, limpo 

Mainecoon filho-
tes para reserva. 
Gato gigante! 
Com pedigree. 
Entregamos com 
4 meses , cas-
trados. Machos 
disponíveis! Fone: 
(19) 98200-8141

Cuidadora de Ido-
sos  Claudia Maria 
(11) 94892-1070 
- @claudiamaria-
da989

Oportunidade - 
Salão de Beleza 
em Valinhos tem 
salas disponíveis 
para: podóloga, 
manicure, depila-
dora, cabeleirei-
ro(a) e designer 
de sobrancelha. 
Excelente locali-
zação, estaciona-
mento próprio. 
Prioridade com 
profissionais com 
clientela formada. 
Entrar em contato 
com Alexandre 
(19) 99710-2814 

IVAN VIDROS
Soluções em Vi-
draçaria
Colocação de 
vidros comuns. 
Temperados e 
Jateados. Box 
para banheiro e 
espelhos. (19) 
99217-0035

Nunes Ar 
Condicionado
Refrigeração, Ins-
talação, Manuten-
ção,  Assistência 
Técnica, PMOC, 
Infraestrutura, 
Câmara Fria 
(trabalhamos com 
todas as marcas 
e modelos) - (19) 
99268-3937

salas comerciais, 
trabalho por mês, 
semana ou diária 
tenho curso do 
SENAC como cui-
dadora e referên-
cias  em ambos 
trabalhos. Cubro 
folga. Raquel (19) 
99281-7117

Empregada do-
méstica, cozi-
nheira e faxineira 
à disposição para 
Valinhos e Região. 
(19) 3849-7543 
falar com Gecy.

Aulas particulares 
para os vestibula-
res. 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 – Reti-
rar em Valinhos 
Pedidos Gecy (19) 
3849-7543

COSTUREIRA Faço 
consertos em 
geral (19) 99372-
0819

Vende-se TV 
Sansung - Tubo 
com conversor. R$ 
200,00 (19) 3829-
0481

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

Faço curriculum 
c/  e sem foto em 
PDF pronto para 
enviar por e-mail 
e imprimir. Atuali-
zo seu curriculum 
também. ( 19 ) 
99981-1171

Formatação 
Computadores  e 
Notebooks, Ins-
talação Windows 
XP, Windows 7 ou 
Windows 10 paco-
te office, R$60,00.
(19) 98915-5916  
Tratar com Ro-
drigo

CASAS
Vende-se

VAGA DE EMPRE-
GO Trabalhar com 
cavalos - serviço 
geral registrado 
+ cesta básica + 
vale transporte. 
Afonso 
(19) 99644-6111

Acompanhante e/
ou cuidadora de 
idosos e crianças. 
(19) 3871-6908/ 
99851-4022 - Eli-
sabeth

Imperdível - Ven-
da de sabonetes, 
hidratantes L’oc-
citane au Brésil a 
partir de R$10,00. 
Chame a Gecy! 
38497543.

VENDO TANQUE 
2500L - Cilíndrico, 
marca Tigre em 
Fibra com tripé de 
5m diâmetro/2.20 
alt. R$ 2750,00 [A 
RETIRAR ] 
Whats (19) 
99157-5525 Mar-
cos

Vendo Loja Mate-
rial de Construção 
em Valinhos. Tra-
tar com Angelo, 
(19) 99344-8552

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

ALUGA-SE - Sala 
Comercial no 
Centro, Terreno 
40m2, 1 vaga 
garagem R$ 
1280,00 (19) 
99691-0062 Dire-
to c/ proprietário

Alugo sala co-
mercial Ótima 
localização Princi-
pal rua da cidade. 
R. Antônio Carlos 
52 Centro Conta-
to: (19) 99129-
1291

Loft no Vale Ver-
de locação indi-
vidual. Agendar 
visitas pelo fone 
19-982008141

Condominio 
Valença, em 
Valinhos. Piso tér-
reo. R$ 1400,00 
aluguel. Tratar 
c/ Justino (19) 
99276-2054

Apartamento  
VILA VENTURA - 2 
dormitórios c/ AE 
quitado e desocu-
pado. Aceita 
Financiamento. R$ 
340 mil. Contato 



Pq das Colinas, R. 
Silvio Cesar Ciotto, 
2 com grandes e 1 
pequeno, com la-
vanderia e garagem 
- R$ 750,00 (19) 
99296-2626

Casa em Vinhedo/
SP. Vida Nova I. 
Perto Flex capela. 
Dois quartos, sala, 
coz, lavanderia e 
garagem para dois 
carros e moto. IPTU 
com proprietário. 
Valor R$ 1.350,00  
Contato (19) 97414-
1273.

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

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

CAMILA DE OLIVEIRA LIMA, FALECEU EM 21/06/2022, 
COM 20, CASADA. DEIXA O MARCOS HENRIQUE DE OLI-
VEIRA GOES. NÃO DEIXA FILHOS. SEU FUNERAL DEU-SE NO 
CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, EM VALINHOS/ SP.  
 
ANA FURLAN DE SOUZA, FALECEU EM 22/06/2022, COM 
100 ANOS, VIÚVA URBANO DE SOUZA. DEIXA OS FILHOS TE-
REZINHA, ROSA, NIRAMAR, SIDINÉIA, DALEMAR E TARCIA. 
SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, 
EM VALINHOS/ SP.  
   
INES DELBONI LEAL, COM 84 ANOS, VIÚVA DE BRASELINO 
VIDA LEAL. DEIXA OS FILHOS SELDO, SELINA, SUELI, IRENE 
E SELIO. IN MEMORIAN SONIA, LUIZ, ANTONIO E OTALICIO. 
SEU FUNERAL DEU-DE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, 
EM VALINHOS/ SP.     

PEDRO FRANCISCO DE SOUZA, FALECEU EM 24/06/2022, 
COM 74 ANOS, CASADO. DEIXA A ESPOSA HELENA APARE-
CIDA PAULANI DE SOUZA E O FILHO FABIANO. SEU FUNERAL 
DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, EM VALINHOS/ 
SP.      
  
ADÃO CARLOS OLIVEIRA, FALECEU EM 24/06/2022, COM 
74 ANOS, CASADO. DEIXA A ESPOSA MARIA PEREIRA DE 
OLIVEIRA E OS FILHOS APARECIDA, SIMONE, FRANCISCO 
E FABIO. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA, EM VALINHOS/SP.

ZULMIRA POMPEO PALTRINIERI, FALECEU EM 24/06/2022, 
COM 95 ANOS, VIÚVA DE ALMIRO PALTRINIERI. DEIXA OS 
FILHOS CARMEN E SIMONE. SEU FUNERAL DEU-SE NO CE-
MITÉRIOSÃO JOÃO BATISTA, EM VALINHOS/ SP.    
   
CRISPINA GONÇALVES DOS SANTOS, FALECEU EM 
25/06/2022, COM 82 ANOS, VIÚVA DE  JOSE SERILO DOS 
SANTOS. DEIXA OS FILHOS: ANTONIO, CLEONICE, IVAN, NIL-
ZETE,  ZENILDA, MARIA, EDINOLIA, MARIZETE E CLAUDIO-
NOR, (IN MEMORIAN ADENILSSON). SEU FUNERAL DEU-SE 
NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, EM VALINHOS/SP.

SERGIO FERREIRA DE MELLO, FALECEU EM 26/06/2022, 
COM 66 ANOS. NÃO DEIXA FILHOS. SEU FUNERAL DEU-SE 
NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, EM VALINHOS/ SP.   

ALEX CECILIO MARQUES, FALECEU EM 26/06/2022, 
COM 42 ANOS, CASADO. DEIXA ESPOSA JOELMA SOARES 
MARQUES E OS FILHOS VITORIA, FELIPE E YASMIN. SEU 
FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, EM 
VALINHOS/ SP.      

THEREZA BRAZ IMPASSIONATO, FALECEU EM 
27/06/2022, COM 83 ANOS, VIÚVA GONÇALO IMPASSIO-
NATO. DEIXA OS FILHOS: ELIANA, CARLOS, MARIA, ROSA-
NA E LUCIANE. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO 
JOÃO BATISTA, EM VALINHOS/ SP. 
   
ROSALINA TORRES DE SALLES, FALECEU EM 27/06/2022, 
COM 79 ANOS, VIÚVA DE JOÃO JOSE DE SALLES. DEIXA 
OS FILHOS: CARLOS, LUCIMARA, MARILZA, JOÃO, NILZA 
E ANDERSON. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO 
JOÃO BATISTA, EM VALINHOS/SP.

JOSE NECHIO, FALECEU EM 28/06/2022, COM 75 ANOS. 
DEIXA O FILHO EVERTON. SEU FUNERAL DEU-SE NO CE-
MITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, EM VALINHOS/ SP.  

HERMINIO CEZAR, FALECEU EM 28/06/2022, COM 59 
ANOS, CASADO.  DEIXA A ESPOSA IVANA MARIA CA-
POVILLA CEZAR E OS FILHOS HERMINIO JUNIOR. SEU 
FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, EM 
VALINHOS/ SP.   

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

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
PRAIA GRANDE
Kit Net  aluguel  -  diaria R$150 ou mensal                        R$ 850

Parque Portugal - Rua Braga, 278 Lt 14 2 COM R$ 580
Country Clube - Rua Antonio C. Brigeiro, 207  2 COM   R$ 680
Parque Postugal - Rua Braga Lt 14 3 COM                             R$ 780
Bosque Eucaliptos - Rua 3, 122 3 COM                                    R$  890 
Vl Colega - Rua Frederico Ozanan, 377 frente 4 COM   R$  900
Vl Colega - Rua Frederico Ozanan, 325 frente 5 COM   R$  980
Parque das Colinas - Salão 3 repartições - Ideal para igrejas
                                                                                                                         R$ 2000
Cond. Mirante do Lenheiro - Rua Gessy Lever, 915 5 COM (não 
incluso o valor do condomínio)                                                 R$ 2500    
Vinhedo/ Sto Antonio - Rua José Lucas, 45 3 COM        R$   900
Vinhedo/ Apto - Rua João Edueta, 1650 - ap. 13 Bloco D 
4 COM                                                                                                           R$  980 
Itatiba/ Apto - 4 COM                                 
R. Benedito G. de Camargo, 120 -BL 12A, AP 11               R$650

COMERCIAL  
SALA CENTRO DE VALINHOS  40m2 R$1200
SALA CENTRO DE VALINHOS  55m2 R$1200
SALA CENTRO VALINHOS          35M2                                       R$  900

VENDO

2 salas no Centro de Valinhos 98m2 300.000,00
TERRENO ITATIBA (área nobre)                                     R$150.000,00

Casa Nova Va-
linhos Fds - 01 
dorm, quintal e ga-
ragem. Casal, sem 
Pets. (19) 99216-
1435/ 99164-6862

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

Automóveis

Vendo Prisma 1.4L 
LT Flex, cor cinza, 
particular, 2012, 
IPVA pago e docu-
mentação em dia, 
Fone 3871-2266/ 
9.9622-6322 / 
9.9785-3719

vendo oNiX 2017
1.0 LT - Verde 
metálico (19) 
99637-6097

i m ó v e i s  -  A L u G A - s e
ED. PÁDOVA - APTO. 12
AV. INDEPENDÊNCIA, 1077
VALOR DO ALUGUEL - 1.700,00
(PACOTE = ALUGUEL + COND. + IPTU)

ED. TREVISO
RUA EGÍDIO MATIAZZO, 36 -JD. STA. ROSA
APTO. 31 - R$ 1.200,00  (PACOTE = ALU-
GUEL + COND. + IPTU) C/ SACADA

TODOS COM ÁRMARIOS

FOnE: +55 (19) 3517-8250

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. 
Castelo/ Valinhos 
R$ 1.400,00 (19) 
99691-0062 Direto 
c/ proprietário

CAsAs
Aluga-se

Casa 3 cômodos 
- Vale Verde, sem 
criança R$ 600,00
(19) 99131-7032

Casa na R. Silvio 
César Ciotto, 669 
Pq das Colinas. 
2 dorm, lavand. 
e garagem. R$ 
750 telefone (19) 
99296-2626

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

teRReNos e 
CHÁCARAs

teRReNo 
Bairro Ana Ca-
rolina 300m2 
– R$ 200mil (19) 
99370-4070

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

TERRENO 1100 m2  
dentro de um con-
domínio, com uma 
bela vista. Aceito 
negociação. Tratar 
direto com pro-
prietário. Contato: 
(19) 98892-9810

TERRENO - 370m2 
com duas casas e 

salas de comercio, 
esquina R$ 450 
mil - Jd Jurema 
- Contato (19) 
99117-5445 Regi-
na/ (19) 99696-
5742 Sandra

TERRENO DE 
MEIO LOTE 600m2 
R$ 220 mil (19) 
99370-4070

TERRENOS de 
1.000 próximo 
ao Shopping em 
Valinhos 
R$ 250 mil 
Agende visita 
Corretor Angelo 
Creci 45.235 whats 

App 993448552

TERRENO no Cou-
ntry Club 1500m2  
R$ 285mil (19) 
99370-4070 

Vende-se Chácara 
com 7000 m2 e 
02 casas, Bairro 
Parque Valinhos  
R$ 630 mil  - (19) 
99832-2816

Vende-se chácara 
em São José do 
Rio Preto,  2500m², 
uma casa com 9 
côm, 2 vagas. R$ 
140 mil (19) 99117-
5445 Regina
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Equipe da Escola José Leme 
do Prado vencedora do 1º 
Protagonistas do Futuro

Faltam três dias para o 14ª 
Transcatarina e 2 participantes 
valinhenses estão confirmados 

A realização foi da FEAV, Fórum 
das Entidades Assistenciais de Va-
linhos em parceria com a Share 
People HUB. “Foi uma jornada de 
aprendizado para esses jovens, coor-
denadores e mentores e claro, para 
nós também na preparação, execu-
ção e no objetivo e resultado do pro-
jeto. O feedback dos coordenadores 
e jovens demonstram que esse é o 
caminho: acreditar no jovem, no seu 
protagonismo, na persistência e de-
safio de mantê-los motivados e isso 
deverá ser contínuo!”, explica Eliane 
Macari, presidente da FEAV.

Na abertura Luiz Drouet, da Sha-
re, disse que a empresa já desen-
volveu três edições do projeto, mas 

AR2

Divulgação

Da Redação

da rEdação■ Entre os próximos dias 
5 e 9, Santa Catarina estará em des-
taque no automobilismo nacional, 
com o Transcatarina que, neste ano, 
alcança a 14ª edição. São cerca de 
700 pessoas – entre inscritos e sta-
ff vindas de diversas regiões do Bra-
sil. Com largada de Fraiburgo, serão 
percorridos cerca de 800 quilôme-
tros, com destino a Jaraguá do Sul. 
As outras cidades anfitriãs são Ca-
noinhas e São Bento do Sul, levan-
do os participantes em uma incrível 
viagem pelas trilhas do Vale dos Imi-
grantes, Vale do Contestado (Planal-
to Norte) e Vale dos Príncipes.  

 O grid já conta com 235 veículos 
inscritos (com os carros de apoio são 
300). As inscrições seguem abertas 
pelo site www.transcatarina.com.br, 
e as categorias disponíveis são de 
Rally de Regularidade (Master, Gra-
duados, Turismo, Turismo Inician-
te e Turismo Light), e Passeio (Pas-
seio Radical 1, 2 e 3, Passeio Expedi-
tion e Adventure 1, 2 e 3).  

Até o momento, são 14 estados e 
114 municípios representados, e en-

tre eles estão dois participantes de 
Valinhos: Ricardo dos Santos e Wla-
dimir dos Santos, inscritos na Ad-
venture 2. 

É nas categorias Adventure que 
os apaixonados por 4x4 encontram 
o off-road raiz, com obstáculos pe-
sados que, somente veículos com 
tração nas quatro rodas e bem-pre-
parados (pneus, guincho e suspen-
são) são capazes de transpor. Na Ad-
venture 2, eles seguem pela Repre-
sa de Timbó Grande, Trilha da Co-
brinha, Trilha Beira Rio, Trilha das 
Antenas, Trilha do Jony Traves, en-
tre outras. 

Além das inúmeras aventuras 
vividas, o Transcatarina ainda tem 
o lado social – bastante valorizado 
e bastante aguardado pelas cida-
des por onde passa. A cada inscri-
ção, os participantes doam 40 qui-
los de alimentos não perecíveis, que 
são distribuídos às entidades bene-
ficentes indicadas pelas prefeituras 
que apoiam o evento. 

A média é de 12 toneladas arre-
cadadas.  

sempre com universitários e essa foi 
a primeira edição com jovens adoles-
centes. “Adaptamos o protejo Prota-
gonistas do Futuro, para fazer sen-
tido para esse público, acompanhei 
alguns encontros e pude verificar 
que funcionou, a Share tem orgulho 
em fazer parte dessa jornada que fi-
cará marcada para sempre porque 
estamos gerando oportunidades”.

Iolanda França foi quem coor-
denou os trabalhos, que teve uma 
participação efetiva dos jovens que 
culminou com uma apresentação 
dos projetos desenvolvidos e que po-
derão  ser ampliados para o território 
onde estão inseridos.

Um corpo de jurados integrado 
por Alfredo Andrade, Roseli Bernar-
do, Gabriel Lucas, Bruna Alexandre e 
Vera Lúcia Leite da Silva, assistiram 

atentamente todas as apresentações: 
da Escola Franco Montoro que foi 
uma gincana, resgatando brinca-
deiras e jogos; da Escola José Leme 
do Prado com a criação de uma sala 
de descanso; Círculo dos Patrulhei-
ros a implantação de prateleiras 
para guardar instrumentos; Casa da 
Criança a realização de um espaço de 
brincadeiras. Após análise de vários 
itens, saiu-se vencedora a equipe da 
Escola José Leme do Prado, integrada 
pelas jovens: Ana Luiza, Vitória, Bea-
triz, Emanuelly e Sophia, todas estu-
dantes do 9º ano, com a supervisão 
da Coordenadora geral Elisângela 
Pereira Barreto.

Todos os participantes foram 
agraciados com um voucher e as 
vencedoras além desse prêmio tam-
bém ganharam seis meses de cur-
so de inglês na Escola MICHIGAN. 
Ainda durante o encontro, os jovens 
puderam assistir uma palestra com 
Sandra Nalli, fundadora da Escola 
do Mecânico

“Pudemos observar o crescimen-
to individual e como grupo desses jo-
vens, a partir dos projetos realizados 
e apresentados, com a possibilidade 
de replicação dos mesmos. Agora é 
buscar a 2ª edição com experiência a 
ser compartilhada e com a execução 
por uma das OSC’s, Organização da 
Sociedade Civil, associadas a FEAV” 
concluiu Eliane.


