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Anabel
Jovem valinhense  

está na semi final do 
“Change the Game”

p.10

Rainha da Festa
Já estão abertas as 
inscrições para o 
concurso  2022
p.10

Up! Valinhos
Acesse agora 
através do 
link em nosso 
Instagram 
@valinhosup

Casa da 
Criança lança 
novo projeto 
este mês 
Página 9

■ Na manhã da última  quarta-feira, dia 10, no auditório da Associação do Senhor Jesus, com a presença de um gran-
de número de autoridades, empresários , ex-patrulheiros e amigos, foi apresentado o Programa Educar e Desen-
volver, destinado a 18 jovens do Círculo de Amigos do Patrulheiros de Valinhos. Os jovens durante o treinamento 
conhecerão as diversas áreas da Associação do Senhor Jesus e TV Século 21.  Página 7

Valinhos reduz Mortalidade 
Infantil durante a pandemia
■ Dados da Fundação Seade mostram que Valinhos, pelo segundo ano consecutivo, reduziu a Taxa 
de Mortalidade Infantil que em 2020 ficou em 5,56. Na RMC, o muncípio tem a 4ª melhor taxa.  Página 5

51 ANOS DOS PATRULHEIROS

@folhadevalinhos (19) 99417-9593Cadastre-se e receba 
notícias diariamente

Valinhos intensifica a busca ativa 
ao mosquito Aedes Aegypti

Mostra Musical Valinhos 
acontece em prol da rádio FM

■  Nascido em Minas Gerais, João Dias, veio para São 
Paulo ainda bem pequeno. Quando jovem começou a 
trabalhar em uma metalúrgica onde foi convidado por 
um colega a aprender a pintar.  Foi para cidade Embu das 
Artes onde começou a expor suas obras, por nove anos, 
aos finais de semana. Montou um studio em sua casa, de 
desenho e pintura, e por longos anos com habilidade e 
criatividade conseguiu sempre vender suas obras. E hoje 
está em Valinhos. Página 14

■ Em uma ação para intensificar a prevenção de doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, no 
próximo verão, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Valinhos deu início a 
um amplo trabalho de controle do vetor.  Página 4

■ Após tomarem conhecimento da possibilidade de encerramento das 
transmissões da Rádio Valinhos FM em razão da mudança de frequência, 
o produtor cultural Zé Ramos e a cantora Ana Person tiveram a ideia de 
usar a música para sensibilizar a população.  Página 10

Folha de Valinhos

Vereadores 
participam 
de evento 
dos 51 anos 
■ Os vereadores Franklin, Simone 
Bellini, Mayr, André Amaral, 
Alexandre Japa e Marcelo Yoshida 
participaram na última quarta-
feira, dia 10, do encontro com 
empresários e ex-patrulheiros 
para comemorar os 51 anos dos 
Patrulheiro de Valinhos. Página 8

Prefeita participa 
de evento sobre 
modelo de gestão 
■ A prefeita Lucimara Godoy 
Vilas Boas (PSD) participou de 
evento em Fóz de Iguaçu, que 
debateu o sanemaneto básiico. 
Página 4

PATRULHEIROS 

SANEAMENTO

A história de João Dias, o artista 
que tem a arte no ‘sangue’ 
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O vereador André Amaral (PSD) anun-
ciou na sessão desta terça-feira (9) o 
lançamento oficial da Frente Parlamen-
tar em Defesa da Vida e da Família no 

dia 22 de novembro, às 19h, no plenário 
da Câmara. O grupo já fez sua primeira 
reunião, aprovou o Regimento Interno e 
elegeu Alexandre Japa (PRTB) como vice-
coordenador da Frente. O coordenador é 
André Amaral.

A Frente vai promover discussões e 
aprimorar leis e políticas públicas vol-
tadas ao tema, unindo órgãos públicos 
e sociedade civil. Ficou definido que as 
reuniões serão mensais.

No lançamento oficial, que será aberto 
ao público, haverá a presença do diretor 
do Departamento de Formação, Desen-
volvimento e Fortalecimento da Família 
no Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Marcelo Couto.

Outras autoridades também foram 
convidadas.
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atmosfera

numeralha

entre as melhores taxas de 
mortalidade infantil na RMC, 
queda de 7,36% no número de 
nascimentos no primeiro ano 
da pandemia.
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anos de existência do Círculo 
de Amigos do Patrulheiro de 
Valinhos. 

Arquivo Folha de Valinhos

4º lugar

HOJe (13.Novembro)
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
Máx. 21ºC Mín. 13ºC

DOMINGO (14. Novembro)
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
Máx. 24ºC Mín. 14ºC

SeGUNDA (15.Novembro)
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
Máx. 26ºC Mín. 15ºC

l ESTÃO DE OLHO NO DAEV  Na semana passada a Coluna trouxe 
uma nota que envolvia diretamente o Departamento de Águas e Esgotos de 
Valinhos - DAEV – pois o assunto ‘privatização da autarquia’ está cada vez 
mais ganhando corpo nos bastidores da politica valinhense, tanto que entre 
os servidores da autarquia a questão corre solta e está trazendo insegurança 
aos servidores.

l ESTÃO DE OLHO NO DAEV  2 O assunto não é de hoje que é aven-
tado. Entra governo e sai governo e o tema vem a baila, sobretudo após a 
promulgação do novo marco legal do Saneamento que apresenta um cenário 
diferenciado para a regulação do setor no País e mais recentemente em função 
da promulgação da Lei 17.383/2021, que dispõe sobre as unidades regionais 
de Saneamento Básico no estado de São Paulo.

l ESTÃO DE OLHO NO DAEV  3 Muitas cidades no estado de São Paulo 
tem o serviços de distribuição de água, coleta e tratamento dos esgotos  reali-
zados pela Companhia de Saneamento Básico Estado de São Paulo - SABESB 
- Empresa de economia mista do governo paulista que está presente em mais 
de 370 cidades; outra parte dos municípios tem seus serviços de saneamento 
privatizados à empresas privadas e outra, como Valinhos conseguiram ao 
longo dos anos criar com eficiência suas autarquias para realizarem o serviço.  

l ESTÃO DE OLHO NO DAEV 4 Para aguçar ainda mais a mente dos 
que tratam da questão como algo líquido e certo no atual governo, na última 
quarta-feira, dia 10, a prefeita Lucimara Godoy Vilas Boas (PSD), que tam-
bém preside a ARES PCJ - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento 
das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, participou de um debate 
sobre a nova Lei 17.383/2021, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. E o que 
chamou a atenção de muitos foi a ausência do presidente do DAEV, Ivair 
Nunes Pereira no debate. Quem acompanhou a prefeita até Foz do Iguaçu 
foi chefe de Gabinete, Claudineia Vendemiatti Serafim.

l ESTÃO DE OLHO NO DAEV 5 Um dos pontos polêmico da Lei 
17.383/2021, que dividiu o estado de São Paulo em Unidades Regionais de 
Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário – URA-
Es – é o critério dessa divisão que não leva em conta as bacias hidrográficas as 
quais pertencem os municípios. Para se ter uma ideia desse absurdo, pela Lei 
Valinhos – caso faça a adesão – irá pertencer a URAE3, ao lado de Paraibuna, 
Guaratinguetá, Jacarei, São Caetano do Sul, Jundiaí e outras 14 cidades da 
Região Metropolitana de Campinas – RMC. Pergunta, qual a relação que nós 
temos com São Caetano do Sul, que está ao lado da capital ou com Jacareí, 
que está no Vale do Paraíba?

l ESTÃO DE OLHO NO DAEV 6 Para alguns técnicos especialistas em 
saneamento a adesão dos municípios à estas Unidades Regionais, abre 
caminho para que os serviços de saneamentos locais venham a ser privati-
zados. O prazo para a adesão começou a ser contada no dia 5 de julho, data 
da publicação da Lei e vence no dia 1º de janeiro. De acordo com a prefeita 
Lucimara, a decisão de Valinhos aderir ou não a URAE3 será técnica.

l TRIBUNA LIVRE  Atendendo requerimento do vereador Fábio Damas-
ceno (Republicanos) quem estará usando a Tribuna da Câmara Municipal 
na próxima terça-feira, dia 16, para falar sobre a crise hídrica que Valinhos 
está enfrentando e planejamento urbano é o arquiteto e urbanista Valmir 
Antunes dos Santos. Valmir foi Secretário de Planejamento de Valinhos na 
gestão do prefeito Vitório Antoniazzi e foi o responsável pela elaboração do 
atual Plano Diretor 3, que está em processo de revisão.

l CONTAINERS Na sessão da próxima terça-feira, dia 16, os vereadores 
também irão debater e votar o Projeto de Lei nº 132/20, de autoria dos 
vereadores Mayr, Alécio Cau, César Rocha e Franklin. O projeto acrescenta 
dispositivos na Lei 2.977/1996 Código de Obra que, caso aprovado irá permitir 
utilização de contêineres metálicos de transporte de cargas para edificações 
residenciais e comerciais.

l CONTAINERS 2 Dentro dessa mesma temática – utilização de containers 
para edificações – o vereador Henrique Conti (PTB) apresentou um projeto 
substitutivo, que também deverá ser apreciado e votado. O substitutivo tem 
parecer contrario da Comissão de Justiça.

l DOIS VETOS A Câmara também deverá apreciar dois vetos totais dados 
a projetos de Lei da vereadora Mônica Morandi (MDB). O primeiro é o PL 
167/21, relacionado a obrigatoriedade da prestação de socorro aos animais 
atropelados no âmbito municipal. O segundo é o PL 148/21, que trata ‘sobre 
o acesso de animais domésticos aos abrigos destinados ao atendimento das 
pessoas em situação de rua, e dá outras providências’. Será que os vereadores 
derrubam ou mantém os vetos da prefeita?

adolescentes já passaram pelo 
Círculo de Amigos do Patrulhei-
ro de Valinhos, abrindo oportu-
nidade de trabalho desde 1970. 

Nosso registro histórico desta semana é do começo da década de 1990 e retrata a Rua Antônio Carlos, sem o calça-
dão e o quanto nosso trânsito é dinâmico. No registro do saudoso Haroldo Pazinatto, o cruzamento da Rua Antônio 
Carlos com o Largo São Sebastião e a Rua Heitor Penteado, no momento em que servidores da Prefeitura instala-
vam um semáforo. Neste tempo, os dois lados do Largo São Sebastião tinham suas vias de trânsito abertas. Após 
as intervenções realizadas no centro da cidade, o largo ganhou um mini-teatro de arena para eventos culturais e o 
trânsito foi proibido. 

memória histórica

Simone Bellini faz apelo para levar 
serviços públicos a bairros mais distantes

A vereadora Simone Bellini (Repu-
blicanos) apresentou moção de apelo à 
prefeita Lucimara (PSD) e aos secretários 
municipais para que façam estudos vi-
sando levar os serviços públicos a bairros 
mais distantes do Centro, como Macuco, 
Reforma Agrária e São Bento do Recreio. 
Segundo ela, a descentralização de pos-
tos de atendimentos é uma tendência 
mundial que traz qualidade de vida à 
população.

A vereadora justifica a moção dizendo 
que várias melhorias poderiam ser efe-
tivadas nos bairros em todas as áreas, 
como saúde, segurança e trânsito. Na 
área da saúde, por exemplo, o atendimen-
to poderia ser mais ágil; na segurança, 
um posto policial e viaturas trariam 
segurança; e no trânsito, serviços como 
sinalização de solo e fiscalização pode-
riam ser prestados com mais frequência.

Atualmente, com o programa de ReFIS, 
no qual contribuintes regularizam seus 
débitos com desconto em juros e multas, 
Simone destaca que a disponibilização 
de um servidor público e computador 
poderia atender moradores, sem a neces-
sidade de se deslocarem até a Prefeitura.

“Não nos parece exagero que os bairros 
São Bento do Recreio, Reforma Agrária 
e Macuco padecem dessas questões, 
urgindo que, a Administração Municipal, 

seguindo uma tendência moderna, crie 
ou amplie serviços, tal qual os modelos de 
Administrações Regionais, levando não 
só serviços essenciais na região, mas tam-
bém serviços públicos secundários como 
atendimento para questões financeiras 
da Fazenda Municipal, regularização de 
áreas e aprovação de projetos, defesa do 
consumidor realizado através do Procon 
Municipal, dentre outras demandas, 
podendo, inclusive, de acordo com a 
criatividade ou conveniência, criar aten-
dimentos circulantes ou sazonais quando 
os serviços não se tratarem daqueles 
relacionados à urgência e emergência”, 
afirma.

A moção deve ser discutida e votada 
nas próximas sessões.

André Amaral anuncia lançamento de Frente 
em Defesa da Vida e da Família no dia 22



editorial
O que o índice reflete 

...é a 
segunda 
melhor em 
21 anos

A Folha de Valinhos traz com exclusividade em sua edição desta semana 
a divulgação da Taxa de Mortalidade Infantil 2020 que é organizado pela 
Fundação Seade. Nossa reportagem realizou um levantamento dos números 
da Mortalidade Infantil de Valinhos entre 2000 e 2021 e dentre outras coisas, 
constatou que a taxa apurada pelo município no primeiro ano da pandemia do 
novo coronavirus é a segunda melhor em 21 anos.

Valinhos, hoje com 133 mil habitantes, como sempre enaltecemos está entre 
as 100 cidades brasileiras nos principais índices que mensuram qualidade de 
vida, e a Taxa de Mortalidade Infantil é um dos principais deles.

Em 2020, o município registrou 1260 nascimentos – 100 a menos que no 
ano de 2019 – deste total 7 vieram a óbito, fazendo com que nossa Taxa de 
Mortalidade Infantil ficasse em 5,52, bem abaixo da média estadual que ficou 
em 9,7. Entre as 20 cidade da Região Metropolitana de Campinas – RMC – uma 
das regiões mais ricas e desenvolvidas do Brasil, Valinhos ocupa a 4ª posição. 

Tal índice reflete sobretudo a postura do gestor – prefeito – no tocante as 
políticas públicas voltadas para questões sensíveis, como saneamento básico, 
atenção básica à saúde de todos, com olhar especial a mulher parturiente, assim 
como a fatores ambientais e socioeconômicos.

Na reportagem da Folha de Valinhos dividimos o período de 21 anos por 
governos que vão abranger os ex-prefeitos Vitório Antoniazzi (2001-2004), 
Marcos José da Silva (2005-2008 e 2009-2012), Clayton Roberto Machado (2013 
– 2016) e Orestes Previtalle (2017-2020).

Percebemos numa avaliação superficial e com base apenas nos números 
que, ao longo desses 21 anos, houve uma evolução qualitativa no tocante aos 

cuidados com a qualidade de saúde oferecida 
aos valinhenses, sobretudo à mulher gestante 
e, que em alguns momentos de descuido a Taxa 
que é altamente sensível a descuidos, disparou. 

Importante destacar que, para chegar aos 
números da Taxa de Mortalidade a Fundação 
Seade usa números apontados pelo Cartório 
de Registro Civil e das Secretarias Municipais 
de Saúde, ou seja, não estamos aqui falando 
de achismo ou de um índice criado para dar 
destaque a uma gestão em detrimento de outra. 
Os dados são seguros e de fato conformam o 
papel não apenas do gestor prefeito, mas também 

do seu Secretário de Saúde. 
É inegável que a redução da Taxa de Mortalidade Infantil de Valinhos é fruto 

de um processo evolutivo, especialmente aos investimentos em infraestrutura 
urbana, saneamento básico, programas de saúde da mulher e atenção a gestante. 
Para se ter uma ideia desta evolução basta lembrar que nos anos 80 do século 
XX, Valinhos registrava taxa de 34 óbitos para casa mil nascidos vivos.

Para que ela continue ficando abaixo de um digito e dentro de padrões de 
cidade de primeiro mundo, é preciso mais do que continuidade de programas 
já consagrados é preciso acompanhar a evolução e criar novos mecanismos que 
possam melhorar, ainda mais, a qualidade de vida das mulheres parturientes 
em programas que sejam levados até onde elas estão, próximo à suas casas, nas 
Unidades Básicas de Saúde – UBSs. 

Os números divulgados esta semana pela Fundação Seade elevam o ‘sarrafo’ 
a um patamar que precisa ser mantido pela gestão da prefeita Lucimara Godoy 
Vilas Boas (PSD) que através da Secretaria de Saúde precisa analisar os números 
e olhar para os futuros desafios. 

O controle e o comando da pandemia dentro do território municipal iniciado 
ainda na gestão do ex-prefeito Orestes e desde janeiro de 2021 assumido 
pela equipe da prefeita é exemplar, sobretudo na condução do processo de 
imunização da população. Isso denota que temos equipe técnica e profissionais 
qualificados para tais desafios que, na ponta oposta precisa também envolver a 
comunidade em campanhas de conscientização e educação. 

Os números de 2020 colocam Valinhos em outro padrão que precisa ser 
mantido, porque pelo bem de nossas crianças, temos condições para isso.

SÁBADO, 13 DE NOVEMBRO DE 2021

folhadevalinhos.com.br 
folhadevalinhos@gmail.com

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

J oão P e d r o Pa z i nat t o a r a k e

C i n t h ya  z a r i

Sobre começar a ler

‘Maid’: A Realidade que poucos conhecem

Lendo Tempo vida poesia, uma conversa 
transcrita entre Drummond e Lya Cavalcanti, 
notei que, ao comentar sua introdução à lite-
ratura - em posição de leitor, como ele reforça 
- o poeta mineiro afirma ter tido um primeiro 
contato imperfeito, uma vez que ele lia revistas 
e não Balzac, Stendhal ou qualquer coisa do tipo. 
Discordo do ponto de vista dele, embora entenda 
o que seu comentário quis dizer. Desse modo, 
acho necessário comentar sobre o tema. 

Todo primeiro contato com os livros vale a 
pena. Pode-se começar lendo Graciliano Ramos 
ou Turma da Mônica, Lima Barreto ou Homem
-Aranha, Jorge Amado ou Harry Potter. O im-
portante, para mim, é que essa introdução seja 
feita com base sólida a ponto de formar um leitor 
consistente, com anseio humano pela literatura 
- que cresça um curioso com os livros. Ora, se a 
lógica de Drummond funcionasse e ele tivesse 
uma introdução imperfeita à literatura, não seria 
Drummond, mas Carlos, que há vários. Ele teve 
o primeiro contato que pôde ter, e isso bastou. 
Acho que as coisas podem simplesmente bastar, 
sem que haja um ideal a ser correspondido. 

Aos que ainda não possuem interesse pela 

A psicanalista Cinthya Zari comenta que produção 
aborda com clareza temas importantes da vida real. 
A série lançada pela Netflix em outubro de 2021 e 
que conquistou fãs no mundo todo em menos de 30 
dias, foi inspirada em fatos verídicos e traz situações 
como violência doméstica, maternidade e superação. 
Maid, retrata a história de sobrevivência e determi-
nação de uma mãe, a protagonista Alex (Margaret 
Qualley), que consegue com 
muito esforço sair com sua filha 
Maddy (Rylea Nevaeh Whittet) 
de um relacionamento abusivo 
com o pai da criança, Sean (Nick 
Robinson). 

Ao longo dos 10 episódios,  a 
série busca centrar o desamparo 
que uma pessoa sente ao seguir 
em frente e destaca um tipo de 
violência doméstica que poucos 
conhecem ou identificam, que 
é a psicológica. A pessoa que 
vivencia esse tipo de situação, 
geralmente não tem consciência sobre o que de fato 
acontece, sendo esse um dos motivos do grande de-
safio de romper o ciclo que se repete entre Fase 1, 2 e 3. 
O ciclo é caracterizado da seguinte maneira:

Fase 1 - Evolução de tensão: o agressor apresenta 
comportamento ameaçador e a vítima, com pos-
tura passiva, sente-se responsável pelas explosões 
do companheiro;

Fase 2 – Agressão: o agressor apresenta compor-
tamento descontrolado e de grande intensidade 

leitura, dou conselhos - sim, acredito em conse-
lhos: comece pelo o que lhe suscitar curiosidade. 
Literatura infanto-juvenil? Pois bem. Crônicas 
do Veríssimo? Com certeza. Machado? Claro. Só 
peço que comece. A crônica é um gênero interes-
sante para aqueles que já são grandes e não tem 
o hábito de ler, talvez seja um caminho possível. 
O  importante, nesse caso, é encontrar palavras 
que encantem de algum modo, que toquem em 
algum espaço interno que não sei nomear. Come-
cemos assim, pois. Lendo Harry Potter pode-se 
chegar ao Saramago ou Dostoiévski - se assim o 
sujeito quiser avançar, embora não acredite em 
retrocesso nem avanço em matéria de leitura. 

Minha maior dignidade é ser um leitor. Acho 
fundamental falar sobre o tema da leitura sem 
grandes idealizações, e o primeiro contato com 
os livros deveria ser levado com mais leveza. 
Tratei sobre isso hoje. Outros pormenores, quem 
sabe num próximo encontro. 

A edição do livro que citei é da Cia. das Letras.

João Pedro Pazinatto Arake é estudante de 
História na Universidade de São Paulo - @joao.
arake

contra a vítima. A cada novo ciclo, as agressões 
tornam-se mais violentas e a vítima extremamente 
fragilizada.

Fase 3 - Lua de mel: o agressor apresenta com-
portamento atencioso e carinhoso, com promessas 
de mudanças. Aos poucos, o casal retorna à fase 
de tensão no relacionamento (fase 1), agressão e 
lua de mel.

A repetição de comportamento, conduta e 
padrão podem ser transferidas de 
geração em geração, já que as ques-
tões da infância influenciam na 
nossa vida adulta, principalmente 
ao que está em nosso inconsciente 
e esse é outro aspecto que a minis-
série mostra com clareza.

É fundamental que a vítima 
de violência doméstica e de um 
relacionamento abusivo esteja 
em acompanhamento psicológico 
para elaborar os traumas vividos, 
se fortalecer emocionalmente e se 

empoderar para quebrar o ciclo de violência e pela 
busca de parceiros similares no futuro.

O despertar e a conscientização do tema é muito 
importante para coibir todas as formas de violência 
contra a mulher, seja ela psicológica, física, moral 
ou patrimonial já que a taxa de feminicídios no 
Brasil é registrada como a 5ª mais alta do mundo 
de acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS). 

Cinthya Zari - www.cinthyazari.com.br



da redação ■ Em uma ação para in-
tensificar a prevenção de doenças 
transmitidas pelo mosquito Ae-
des Aegypti, transmissor da Den-
gue, Zika e Chikungunya, no pró-
ximo verão, a Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Valinhos deu iní-
cio a um amplo trabalho de contro-
le do vetor.

De acordo com a Diretora da 
Divisão de Vigilancia em Zoono-
ses, Marli Aparecida Silva, entre as 
ações estão o trabalho casa a casa 
com vistoria e orientação aos mo-
radores para a prevenção às três 
doenças, assim como vistorias pe-
riódicas em pontos estratégicos, 
como borracharias, ferro velhos, 
locais que acabam por servir de 

criadouro do mosquito.
A diretora também destaca que 

as vistorias são intensificadas nos 
meses de verão, mas que este tra-
balho de prevenção é feito de for-
ma rotineira pelas equipes da Saú-
de. Em novembro, foram notifica-
dos 640 casos de dengue, sendo 
que 215 confirmados no município.

Prefeita participa de evento 
sobre nova Lei do Saneamento 
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A prefeita, Lucimara Godoy Vilas 
Boas (PSD), que também preside a 
ARES PCJ - Agência Reguladora dos 
Serviços de Saneamento das Bacias 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 
participou na quarta-feira, dia 10, de 
um debate importante sobre a nova 
Lei Estadual de Unidades Regionais 
de Saneamento Básico, dentro do XII 
Congresso Brasileiro de Regulação e 
6a. Expo ABAR, promovido pela ABAR 
(Associação Brasileira de Agências 
de Regulação) na cidade de Foz do 
Iguaçu, no Paraná. A chefe de Gabi-
nete, Claudineia Vendemiatti Serafim 
acompanhou a prefeita no evento.

Reduzir as perdas no sistema de 
distribuição de água, com melhor per-
formance, economia e eficiência para 
a população; estimular o uso racional 
da água na cidade, sem desperdício; 
investir em ações de eficiência ener-
gética, reuso de água e investimentos 
contínuos para aprimorar a captação 
e, consequentemente, o armazena-
mento, sobretudo para evitar pre-
juízos em época de estiagem. Estes 
foram alguns dos pontos centrais 
discutidos no Congresso, considerado 
o mais importante encontro do setor 
de regulação no País. 

Para alguns especialistas o debate 
fortalece a tese de privatização dos 
serviços municipais de saneamento 
básico, uma vez que a Lei 17.383/2021, 
que dispõe sobre as unidades regio-
nais de Saneamento Básico no estado 
de São Paulo, leva muitos municípios 
para este caminho. 

Para a prefeita Lucimara, na prá-
tica, são conquistas importantes que 
estabelecem regras para garantir ao 
cidadão a eficiência nas ações de 

saneamento básico. O que devemos, 
como gestores municipais, é avaliar a 
aplicabilidade da Lei Estadual, da ade-
são ou não às unidades regionais, sob 
o ponto de vista da entrega do serviço 
público de saneamento de qualidade 
e, também, da capacidade operacional 
do município, resguardando também 
os investimentos e a mão de obra 
profissional que a cidade dispõe. “A 
melhor decisão para a cidade deve 
ser tomada com conhecimento do 
assunto, discussão com os profissio-
nais de excelência e alinhamento às 
melhores tendências para o setor de 
saneamento”, afirmou.

O novo marco legal do Saneamento 
traz um cenário diferenciado para a 
regulação do setor no País, com as 
normas e regras sobre disponibilida-
de e qualidade do serviço definidas 
pela Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico (ANA) e que 
devem ser cumpridas pelas agências 
e secretarias estaduais e municipais. 
Esta é uma mudança estrutural no 

modelo que está em operação no Bra-
sil, no qual estados e municípios têm 
autonomia para definir como serão 
prestados os serviços à população.

O Brasil conta com uma política 
nacional de saneamento desde 2007. 
No ano passado, a lei 14.206 foi pro-
mulgada pelo governo federal com 
objetivo de revisar e atualizar alguns 
pontos da legislação.

A Lei Estadual 17.383, dispõe sobre 
a criação de unidades regionais de sa-
neamento básico. Se Valinhos aderir, 
faria parte da chamada Unidade Re-
gional de Serviço de Abastecimento 
de Água Potável e Esgotamento Sa-
nitário - 3 – a URAE3. São 4 propostas 
para todo o Estado.  O objetivo da lei é 
a uniformização do planejamento, da 
regulação e da fiscalização dos servi-
ços de abastecimento de água potável 
e esgotamento sanitário. “A decisão 
em aderir ou não será técnica. Vamos 
analisar item a item, para que não haja 
prejuízos à cidade”, complementou a 
Prefeita.

da redação ■ O presidente da Câ-
mara, vereador Franklin, colocou 
o Legislativo à disposição para aju-
dar o Conselho Municipal dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência 
no evento que está sendo organi-
zado para discutir pautas relacio-
nadas à qualidade de vida e inclu-
são das pessoas com deficiência. 
No dia 3 de dezembro se come-
mora o Dia Internacional da Pes-
soa com Deficiência, e uma pro-
gramação será montada durante 
toda a semana.

Na segunda-feira, dia 8, 
Franklin recebeu no gabinete a 
presidente do conselho munici-
pal, Cláudia Melo Melchert, que 
pediu apoio da Câmara para sediar 
o evento em alguns dias da sema-
na. O vereador André Amaral tam-
bém participou das tratativas.

A ideia é promover debates, pa-
lestras e atividades de segunda, dia 
29, até sexta, dia 3. A programação 
contará com discussões voltadas à 
implementação de políticas públi-
cas, inclusão no mercado de traba-
lho e inclusão social por meio do 
esporte.

“É uma honra poder contri-
buir com esse evento que vem ao 
encontro do que nós, vereadores, 
estamos buscando com a Fren-
te Parlamentar em Defesa dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência. 
Essa discussão vai fortalecer ain-
da mais o nosso trabalho”, desta-
cou Franklin.

A Frente Parlamentar citada 
foi criada na Câmara por inicia-
tiva do vereador André Amaral, 
em conjunto com Franklin, Mayr, 
Alexandre Japa, Marcelo Yoshida 
e Fábio Damasceno. O objetivo é 
promover discussões e aprimo-
rar leis e políticas públicas volta-
das ao tema, unindo órgãos públi-
cos e sociedade civil. “Será um es-
paço amplo de pessoas engajadas 
nesta causa, visando sempre a me-
lhoria na qualidade de vida da pes-
soa com deficiência”, explicou An-
dré Amaral.

Durante a reunião, a presidente 
do conselho municipal já adiantou 
que o conselho também vai traba-
lhar em conjunto com a frente pa-
ra propor e aprimorar leis na ci-
dade. 

Câmara dará apoio a evento da 
Semana da Pessoa com deficiência

da redação ■ A presidente da FE-
AV – Fórum das Entidades Assis-
tenciais de Valinhos – Eliane Ma-
cari esteve na manhã desta terça-
feira (9) na Câmara para apresen-
tar ações e projetos da entidade 
ao presidente da Câmara, verea-
dor Franklin. Na ocasião, ela des-
tacou trabalhos que têm sido re-
alizados com jovens.

 A aproximação do Legislativo 
com as entidades assistenciais de 
Valinhos está sendo intensificada 
pelos vereadores. O terceiro setor, 

conforme destacado pelo presi-
dente Franklin, teve papel funda-
mental nos últimos meses, diante 
dos impactos da pandemia.

“A pandemia trouxe muitos 
prejuízos a todos. Vemos uma po-
pulação necessitada que, cada vez 
mais, busca auxílio de entidades 
que fazem um trabalho primoro-
so na nossa cidade. O nosso ter-
ceiro setor é forte e nós, vereado-
res, estaremos sempre à disposi-
ção para acompanhar e apoiar no 
que for preciso”, afirmou.

FEAV apresenta ações e projetos 
ao presidente da Câmara

Valinhos intensifica a busca 
ativa ao mosquito Aedes Aegypti

Veiga pede à Prefeitura que faça adesão a sistema 
que permite 40% de desconto em multas

da redação ■ O vereador Veiga 
(DEM) pediu em uma moção que 
será encaminhada à Prefeitura 
que o município faça a adesão ao 
Sistema de Notificação Eletrôni-
ca, um aplicativo desenvolvido 
pelo Departamento Nacional de 
Trânsito que garante até 40% de 
desconto nas multas para o pro-

prietário do veículo. O sistema 
está disponível para todos os ór-
gãos do Brasil, mas é preciso ma-
nifestar interesse na adesão.

“O motorista que aderir ao 
Sistema de Notificação Eletrônica 
para pagar as multas de trânsito 
e reconhecer o cometimento da 
infração, não apresentando, pois, 

defesa prévia ou recurso, poderá 
efetuar o pagamento da multa por 
60% do seu valor, até o venci-
mento da cobrança. Dessa forma, 
ao receber o aviso de multa, o 
motorista que estiver dentro do 
prazo de pagamento da infração 
poderá acessar o aplicativo e ge-
rar um boleto com o desconto de 
40%”, explicou o vereador.

Pelo Sistema de Notificação 
Eletrônica, o motorista não rece-
be o aviso de multa em casa. Os 
comunicados são feitos de forma 
virtual.  “A adesão do Poder Exe-
cutivo ao Sistema de Notificação 
Eletrônica evita gastos com a ex-
pedição de notificações físicas e 
confere maior agilidade e melhor 
possibilidade de pagamento pelos 
infratores, o que deve gerar, via 
de consequência, significativo 
aumento na arrecadação dessa 
natureza para os cofres públicos”, 
completou o vereador.

A moção deve ser discutida e 
votada nas próximas sessões.

Da Redação



CIDADE   2017 2018  2019  2020
Americana 8,3   10,7   7,1  6,59
Artur Nogueira 8,7   7,3   8,1  9,98 
Campinas  8,9   9,1   7,6  7,70
Cosmópolis 9,5   8,0   20,1  1,56
Eng. Coelho 7,2   3,4   7,2  16,95
Holambra  14,9   11,4   5,9  4,90
Hortolândia 7,1   7,2   11,5  9,19
Indaiatuba 10,4   9,9   8,1  7,12
Itatiba   14,6   14,9   12,3  14,06
Jaguariúna 8,7   2,4   2,5  12,80
Monte Mor 11,9   8,2   9,3  9,27
Morungaba 12,7   11,0   12,4  12,58
Nova Odessa 10,7   14,2   17,4  7,91
Paulínia   6,0   10,4   15,8  9,82
Pedreira   6,2   4,2   8,0  8,66 
Santa B. d'Oeste  8,4  10,6   13,4  10,51
Santo A. de Posse 11,3   3,4   3,5  13,89
Sumaré   8,9   9,1   8,3  9,73 
Valinhos   7,2   6,3   7,4  5,56 
Vinhedo  9,6   7,7   7,5  4,57 

SÁBADO, 30 DE OUTUBRO DE 2021

Veja o que abre e fecha no feriado da 
Proclamação da República no dia 15 

Neste sábado, mutirão de vacina contra a 
Covid, sem necessidade de agendamento 

Valinhos registra queda 
na Taxa de Mortalidade 
Infantil durante a pandemia

DA REDAÇÃO ■ A Fundação Seade di-
vulgou na última quarta-feira, dia 10, 
a Taxa Mortalidade Infantil dos 645 

DA REDAÇÃO ■  A Prefeitura de Va-
linhos, por meio da secretaria de 
Saúde, abre mais uma oportuni-
dade neste sábado, dia 13 de no-
vembro, para as pessoas que ne-
cessitam serem vacinadas com 
1ª, 2ª ou 3ª dose de vacinas con-
tra a Covid. Das 8h00 às 12h00, 
no prédio da Vigilância Epide-
miológica, que fica na Avenida 
Brasil, na Vila Santana, 144, ha-
verá um mutirão de vacinação, 
sem necessidade de prévio agen-
damento, por ordem de chegada, 
para quem ainda não tenha to-
mado 1ª dose da vacina contra a 
Covid, quem está no prazo ou em 
atraso para a 2ª dose, além da do-
se de reforço, também chamada 
de 3ª dose, aos idosos e profissio-
nais de Saúde com mais de 6 me-
ses do prazo da 2ª dose, imunos-
suprimidos com mais de 28 dias 
da data da 2ª dose e pessoas va-
cinadas com Coronavac que tem 

DA REDAÇÃO ■  Na próxima segun-
da-feira (15,) quando é comemo-
rado o Dia da Proclamação da Re-
pública, a Prefeitura de Valinhos 
destaca quais são os serviços es-
senciais, de urgência e emergên-
cia, mantidos pela administração 
municipal em sistema de plantão 
na cidade.

Durante o período, estarão 
atendendo pelos seguintes telefo-
nes a Central de Atendimento do 
DAEV (Departamento de Águas e 
Esgotos de Valinhos) que atende 24 
horas pelo 0-8000-13-3839, Guar-
da Civil Municipal (153) e Defesa 
Civil (199).

A Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) 24 horas atenderá 
normalmente no próximo dia 15, 
assim como o serviço de atendi-
mento a pacientes com sintomas 
gripais e de Covid-19 no CEV I, 
que funciona de segunda-feira a 
domingo, sempre das 7h às 19h.

A Unidade de Atendimento Pe-

PMV
viagem marcada para o exterior, 
com 28 dias também da data da 
2a dose.

“Valinhos tem avançado na va-
cinação, o que é fundamental pa-
ra a Saúde de todos e a retomada 
econômica. Nesta quinta, a cida-
de apresentava 97,69% dos jovens 
e adultos ao menos com uma do-
se, o que representa 79,76% do to-
tal da população de Valinhos, que 
é de 133.169 valinhenses. Ainda, a 
cidade tem a expressiva marca de 
86,54% dos jovens e adultos com 
imunização completa contra a 
Covid, poucas cidades do mundo 
já atingiram este índice, e 70,66% 
do total da população totalmen-
te imunizada”, afirmou a prefei-
ta Lucimara Godoy, que incenti-
va a todos completarem o esque-
ma vacinal. 

Desde esta semana, não há mais 
necessidade de prévio agendamen-
to para a vacinação contra a Covid 
em Valinhos. Neste link, é possí-
vel acessar detalhes inclusive dos 
locais que de segunda a sexta tem 
oferecido a vacinação na cidade. 
https://www.valinhos.sp.gov.br/
portal/noticias/0/3/50911/valinhos
-passa-a-aplicar-todas-as-doses-
contra-covid-19-sem-necessida-
de-de-agendamentos/).

Para a vacinação, é importante 
levar os documentos pessoais e a 
carteirinha de vacinação.

diátrico, Ginecológico e Obstétrico 
de Valinhos, conhecida como Upi-
nha, também funcionará normal-
mente no feriado 24 horas por dia. 
As UBSs (Unidades Básicas de Aten-
dimento) permanecerão fechadas 
no dia 15.

Os serviços de coleta de lixo or-
gânico e reciclável estarão funcio-
nando normalmente.  No transpor-
te público, realizado pela Sou Vali-
nhos, terá operação normal na se-
gunda-feira com a frequência e ho-
rários realizados aos domingos.

Já os serviços administrativos 
nas repartições públicas munici-
pais se manterão fechados ao aten-
dimento público. Os espaços de la-
zer abertos ao público permane-
cem abertos normalmente no final 
de semana prolongado, entre eles o 
CLT (Centro de Lazer do Trabalha-
dor) Ayrton Senna da Silva (das 6h 
às 21h) e o Parque Municipal Monse-
nhor Bruno Nardini (Parque da Fes-
ta do Figo, das 6h às 22h).

Cidades p.5
SÁBADO, 13 DE NOVEMBRO DE 2021

municípios paulista referente ao ano 
de 2020, primeiro ano da pandemia 
do novo coronavirus. A Taxa de Mor-

talidade Infantil de Valinhos voltou a 
cair e ficou em 5,56 óbitos de meno-
res de um ano por mil nascidos vivos. 
Bem abaixo da média registrada no 
Estado que foi de 9,75.

De acordo com o relatório da Fun-
dação Seade que a Folha de Vali-
nhos teve acesso, em 2020, de acor-
do com o estudo, Valinhos registrou 
1.260 nascimentos, dos quais 7 vieram 
a óbito. Em relação ao ano de 2019, o 
município registrou uma queda de 
7,36% no número de nascimentos no 
primeiro ano da pandemia.

Levantamento realizado pela Fo-
lha de Valinhos junto ao banco de da-
dos da Fundação Seade mostra que a 
Taxa de Mortalidade Infantil aferida 
em 2020 é a segunda menor em 21 
anos. No ano de 2005, Valinhos re-
gistrou Taxa de 4,23 óbitos de meno-
res de um ano por mil nascidos vivos. 
Naquele ano o município contabilizou 
1.183 nascimentos dos quais 5 vieram 
à óbito.

Outro dado importante detecta-
do pela reportagem é que dentre as 
20 cidades da Região Metropolitana 
de Campinas – RMC – Valinhos é a 
quarta cidade com o melhor desem-
penho na Taxa de Mortalidade Infan-
til, ficando atrás apenas de Cosmópo-
lis (1,56), Vinhedo  (4,57) e Holambra 
(4,90).

A Taxa de Mortalidade Infantil é 
um índice de grande importância para 
os municípios e precisa receber aten-
ção dos gestores quanto a definição 
de suas políticas públicas. Em 2016, 
o índice teve um salto em Valinhos, 
chegando a 11,7 para cada mil nasci-
dos vivos, fazendo com que o muni-
cípio ocupasse a 16º entre as 20 cida-
des da Região Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) com a pior taxa registra-
da nos últimos dez anos.

Nos últimos cinco anos Valinhos 
reduziu a Taxa de Mortalidade em 
47,48%. E 2016, a Taxa se encontra-
va em 11,7 e em 2020 ficou em 5,56.

De acordo com os especialistas em 
saúde pública, as causas dessa redu-
ção expressiva estão a qualidade da 
infraestrutura da rede de saúde na ci-
dade, além de profissionais capacita-
dos e de alta competência e a manu-
tenção de programas como Saúde da 
Mulher e Programa da Gestante, que 
promovem atendimento humaniza-
do e de qualidade ao longo do perío-
do de gravidez e dão atenção à gestan-
te em todos os aspectos, minimizan-
do os riscos.

Evolução Da taxa DE mortaliDaDE infantil DE valinhos

2000     1.263                12 9,50

2001     1.147                12 10,46
2002     1.209                10 8,27
2003     1.151                10 8,69
2004     1.310                8  6,11

2013     1.356               12  8,85
2014     1.399               11  7,86
2015     1.513               9  5,95
2016     1.366               16 11,71

2017     1.386               10 7,22
2018     1.435               9  6,27
2019     1.360               10 7,35
2020     1.260               7  5,56

2005     1.183                5  4,23
2006     1.290                14 10,85
2007     1.283                18 14,03
2008     1.292                12 9,29

2009     1.223               13  10,63
2010     1.306               14 10,72
2011     1.302               13  9,98
2012     1.335               11  8,24

AN0 NASC.VIVOS        ÓBITOS INF. TAXA 
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PARTICIPANDO DESTA AÇÃO:



Evento de lançamento do PED, que conta com o apoio da FEAV, teve palestra de Max Gehringer

Sábado, 29 de abril de 2017
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 p.7 Especial Patrulheiros

Círculo de Amigos do Patrulheiro lança novo programa

trulheiros e amigos, foi apresentado 
o Programa Educar e Desenvolver, 
destinado a 18 jovens do Círculo 
de Amigos do Patrulheiros de Va-
linhos. Os jovens durante o treina-

mento conhecerão as diversas áreas 
da Associação do Senhor Jesus e TV 
Século 21.

A iniciativa é da FEAV, Fórum das 
Entidades Assistenciais de Valinhos 

e Círculo de Amigos dos Patrulhei-
ros com apoio da ACIV, AEVAL e 
BNI e realização da Associação do 
Senhor Jesus e TV Século 21.

Entre os presentes ilustres no 
evento o vice-Prefeito Major Os-
valdo Rocco, diversos vereadores, o 
presidente do Círculo de Amigos do 
Patrulheiro, Carlos Gustavo Parrilla 
e muitos convidados.

Eliane Macari presidente da 
FEAV comandou o evento que foi 
aberto pelo padre Eduardo Dou-
gherty da Associação do Senhor 
Jesus, grande parceiro da FEAV, 
seguindo uma apresentação das 
ações do Fórum das Entidades As-
sistenciais de Valinhos em prol das 
11 entidades que congrega, e espe-
cialmente a realização de projetos 
como o PED, que está se iniciando, 
voltado para os jovens que precisam 
de oportunidades para serem prota-
gonistas de suas vidas.

Pelo Círculo de Amigos do Pa-
trulheiro falou Maria Nildes, As-
sistente Social, coordenadora do 
Programa CONVIVA, que destacou 
a importância do PED e a relevância 

de ter os empresários e ex-patru-
lheiros reunidos no evento.

O palestrante Max Gehringer 
abordou sobre o tema protagonis-
mo.

Como ex-patrulheiro, o vereador 
e presidente da Câmara Franklin 
Duarte de Lima fez um pronuncia-
mento emocionado, contando as 
dificuldades da vida e as oportuni-
dades que aconteceram a partir do 
Círculo de Amigos do Patrulheiro 
de Valinhos, entidade que tem or-
gulho de ter participado. “Minha 
mãe tinha um sonho de ter um fi-
lho político, eu passei por muitas 
dificuldades mas hoje sou grato, 
estudei, estou na terceira faculdade, 
sou pós graduado e hoje vereador e 
presidente da Câmara, agradeço a 
esta entidade que me ensinou o ca-
minho a ser seguido”.

Também o vice-prefeito Major 
Osvaldo Rocco, ex-patrulheiro, tam-
bém agradeceu a oportunidade de 
ter vivenciado a experiência, assim 
como o Dr. Edson Conti, advogado 
e ex-patrulheiro que se orgulha de 
contar a história de sucesso.

51 ANOS

DA REDAçãO ■ Na manhã de quarta-
feira, 10 de novembro, no auditório 
da Associação do Senhor Jesus, com 
a presença de um grande número de 
autoridades, empresários , ex-pa-
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Divulgação

Vereadores participam de encontro 
para celebrar 51 anos da organização

DA REDAçãO ■ Os vereadores Franklin, 
Simone Bellini, Mayr, André Amaral, 
Alexandre Japa e Marcelo Yoshi-
da participaram na manhã desta 
quarta-feira (10) do encontro com 
empresários e ex-patrulheiros para 
comemorar os 51 anos do Círculo de 
Amigos do Patrulheiro de Valinhos. 
A organização sem fins lucrativos 
iniciou suas atividades na cidade em 
1970, abrindo oportunidade para os 
jovens entrarem no mercado de tra-
balho. Mais de 22 mil adolescentes já 
passaram pela entidade.

No encontro, autoridades e em-
presários puderam conhecer os pro-
jetos desenvolvidos e a história dos 
patrulheiros. O presidente da Câma-
ra, vereador Franklin, representando 
os ex-patrulheiros, deu um depoi-
mento emocionado dizendo que era 
grato por ter feito parte de uma insti-
tuição que transforma a vida dos jo-
vens. “O meio transforma a vida das 
pessoas e eu sou fruto desse meio. 
Destaco que é importante dar opor-
tunidade aos jovens. Ao longo da mi-
nha trajetória, muitas pessoas passa-

Max Gehringer participa do lançamento 
do PED Circulo de Amigos do Patrulheiro 

O evento de lançamento Progra-
ma Ensinar e Desenvolver – PED 
aconteceu com um Café com Em-
presários e Ex-Patrulheiros espe-
cialmente convidados e com a pre-
sença de Max Gehringer.

O PED vai proporcionar a 18 jo-
vens do Círculo de Amigos do Pa-
trulheiro, a oportunidade de passar 
pelas diversas áreas de atuação na 
Associação do Senhor Jesus e TV 
Século 21.

A iniciativa é da FEAV, Fórum das 
Entidades Assistenciais de Valinhos 
e Círculo de Amigos do Patrulheiro 
com apoio da ACIV, AEVAL e BNI e 
realização da Associação do Senhor 
Jesus e TV Século 21.

O treinamento dos jovens teve 
início esta semana e será uma gran-

de oportunidade para que eles co-
nheçam outras áreas de atuação e 
assim busquem a profissionalização 
e oportunidades que poderão surgir.

A Presidente da FEAV, Eliane 
Macari tem trabalhado para criar 
condições de inserção dos jovens no 
mercado de trabalho e o PED será 
esse caminho que está acontecendo 
em Valinhos, para as novas gera-
ções.

O palestrante Max Gehringer 
abordou sobre protagonismo de 
forma humorada, com muitos 
exemplos da vida prática, falou dos 
avanços tecnológicos que os jovens 
precisam estar atentos e experi-
mentar. “ O mundo está cheio de 
oportunidades, importante é apro-
veitar cada uma delas”.

ram pela minha vida e contribuíram 
para o meu crescimento pessoal e 
profissional, me dando oportunida-
des”, afirmou.

O vereador Mayr acompanhou 
o evento e defendeu o engajamento 
dos empresários no projeto para que 
mais jovens tenham oportunidade 
de trabalho.

Para o vereador Marcelo Yoshida, 
que é professor, a inserção no merca-
do de trabalho feita pelos patrulhei-
ros é uma oportunidade importante 
para os jovens, principalmente agora 
em momento de crise. “Tenho vários 
alunos que foram patrulheiros e hoje 
estão empregados”, destacou.

Simone Bellini, André Amaral e 
Alexandre Japa também destacaram 
a transformação social e econômica 
alcançada por muitos jovens graças 
ao trabalho dos patrulheiros.

No evento, também houve pales-
tra com Max Gehringer, autor de di-
versos livros sobre carreira e gestão 
empresarial.

Dia Municipal do Patrulheiro de Valinhos
Na sessão desta terça-feira (9), os vereadores aprovaram projeto de 
lei que institui no Calendário Oficial de Eventos do Município uma 
data para celebrar e valorizar o trabalho dos patrulheiros da cidade. 
Caso a lei seja sancionada pela prefeita Lucimara Godoy (PSD), em 
todo dia 5 de novembro será comemorado o Dia Municipal do Patru-
lheiro de Valinhos. Nessa data deverão ser desenvolvidas e incenti-
vadas ações educativas por meio de eventos, palestras, seminários 
e conferências, com a atuação e participação do Poder Público, de 
instituições e de autoridades em geral.
 
O projeto é de autoria do vereador e ex-patrulheiro Franklin. 
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Casa da Criança lança 
novo projeto este mês 

Vem aí o Show de Prêmios 
de Natal da Valinhos FM

DA REDAçãO  ■  Quem nunca ouviu 
uma fábula com histórias mágicas 
de fada madrinha ou mesmo os sig-
nificados religiosos ou financeiros 
de apadrinhamento? A realidade de 
se tornar um padrinho ou madri-
nha afetivo no acolhimento é dife-
rente, mas não menos importante 
e gratificante para todos os envol-
vidos, como registra o novo projeto 
da Casa da Criança e do Adoles-
cente de Valinhos. A partir deste 
mês de novembro, os moradores 
da cidade de Valinhos, maiores de 
25 anos, interessados em realizar 
o apadrinhamento afetivo devem 
procurar a instituição para realizar 
a inscrição, participar da seleção, 
capacitação e acompanhamento 
com suporte integral.

A oportunidade de receber o 
Apadrinhamento Afetivo será 
apresentada a todos os acolhidos 
do Serviço de Acolhimento Ins-
titucional (abrigo) que tiverem o 
perfil previsto. O Apadrinhamento 
Afetivo é previsto no Estatuto da 

DA REDAçãO ■  No próximo dia 5 de 
dezembro às 14 horas, no salão 
de festas da Paróquia São Cris-
tóvão, a sensacional tarde, com 
show de prêmios em dinheiro e 
outras prendas,da Rádio Valinhos 
FM, para conseguir os recursos, 
visando  atender a exigência da 
ANATEL, com troca da frequên-
cia e a necessidade de troca de 
antena, transmissores e outros 
equipamentos. 

Os convites estão sendo ven-
didos a R $30,00 com direito 
a quatro rodadas e podem ser 
adquiridos na Rádio Valinhos, 
na secretaria paroquial ou após 
as missas, também tem ponto 
de venda na Elétrica Avenida, na 
Paróquia São Cristóvão e com os 
voluntários da rádio.

1ª rodada, cartela cheia, prêmio 
de R$ 500,00
2ª rodada, cartela cheia, prêmio 
de R$ 500,00

Criança e Adolescente e é realiza-
do em todo o país com apoio dos 
Tribunais locais e do Conselho 
Nacional de Justiça. O objetivo é 
proporcionar as crianças e adoles-
centes a vivência de vínculos afeti-
vos individualizados e duradouros 
e a ampliação de suas experiências 
sociais, culturais e de convivência 
familiar e comunitária. 

Para a implementação do Apa-
drinhamento Afetivo, a instituição 
precisou desenvolver durante 
mais de um ano todas as etapas 
do projeto. Os responsáveis são 
os mesmos que compõe a equipe 
técnica do serviço de acolhimento 
institucional, composta por uma 
coordenadora, um psicólogo, um 
assistente social e uma pedagoga. 
Esta equipe é responsável pelo 
planejamento, implementação e 
acompanhamento do projeto, além 
de prestar contas das atividades 
realizadas à Vara da Infância e da 
Juventude do foro deste município. 
O desenvolvimento dos trabalhos 

prevê reuniões, encontros lúdicos, 
documentação, dinâmicas coleti-
vas, observação, visita domiciliar 
e entrevistas individuais.

“As crianças e adolescentes que 
vivem uma situação excepcional, 
afastadas de suas famílias, têm bio-
grafias singulares, interesses e ca-
pacidades a serem desenvolvidas; 
são protagonistas de suas histórias. 
O benefício da convivência é sem-
pre gratificante e mútuo. Construir 
uma relação de Apadrinhamento 
Afetivo é algo engrandecedor para 
todos os envolvidos. ”, afirma 
Adriana Simões, coordenadora da 
Casa da Criança de Valinhos. 

O início da convivência acontece 
de forma gradual, com possibi-
lidades de desenvolvimento de 
atividades dentro do serviço de 
acolhimento, apoiar na elaboração 
de registros da história de vida da 
criança ou adolescente; passear 
em parques e praças; ir a cinemas, 
teatros, museus e outros espaços 
culturais da cidade; acompanhar 
em passeios organizados pelo ser-
viço de acolhimento; participar de 
comemorações: festas de família 
e datas comemorativas como Na-
tal, Ano Novo e festas no serviço 
de acolhimento. A participação 
do padrinho na vida escolar das 
crianças e adolescentes também é 
uma das oportunidades de apoio 
destacadas no projeto. Os afilhados 
também poderão eventualmente 
viajar e conviver com os familiares 
dos padrinhos.

O Serviço de Acolhimento Insti-
tucional da Casa da Criança é reali-
zado em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Valinhos, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social. Os interessados em apoiar 
os projetos da instituição devem 
ligar 19 3871-0546 ou acessar o site 
casadacriancadevalinhos.org.br.

Momentos Pr. Rui Mendes Faria

Meu querido leitor, recen-
temente fomos surpreendidos 
com a notícia de uma tragédia: 
o falecimento de uma conheci-
da cantora de música sertaneja, 
que estava no auge de sua car-
reira. 

Ela fazia muitos shows pelo 
Brasil e tinha uma multidão de 
fãs, mas tudo isso não impediu 
sua repentina morte. Você já pa-
rou para pensar que isso pode-
ria ter acontecido contigo? 

A vida é frágil! Num momento 
estamos bem, e no seguinte, po-
demos descer à sepultura. Por 
isso, precisamos viver na terra 
com a mente no Reino de Deus. 

Diariamente devemos reno-
var a nossa fé. Eu quero crer 
que Marília Mendonça foi salva 
e está junto de Jesus, mas, e se 
fosse comigo ou com você? O 
que diriam os que nos conhe-
cem? Será que poderiam afir-
mar o mesmo sobre nós? Além 
da cantora, haviam mais quatro 
pessoas a bordo, infelizmente, 
todas morreram. Se nós estivés-
semos naquele avião, qual seria 
nosso destino eterno? Será que 
realmente seríamos salvos? 

Temos que viver para Deus 
como se hoje fosse nosso último 
dia. Quero aproveitar esse fato 
para dizer o quanto é importan-
te estarmos em paz com Deus. 

A pandemia do Covid-19 en-
sinou a todos que a morte bate 
à nossa porta quando menos 
esperamos. 

Diante da eternidade, somos 
um lampejo, uma faísca que 
logo se apaga. Somente man-
teremos o brilho se estivermos 
no centro da vontade de Deus, 
ou seja, caminhando nos passos 
de Jesus, guiados pelo Espírito 
Santo. 

Se assim vivermos, estaremos 
juntos do Senhor na terra ou no 
céu. Caro leitor, sugiro que você 
se acerte com Deus! 

Ajuste o rumo de sua vida e 
viva em paz com o Senhor Je-
sus; cuide de sua família; ame o 
próximo e priorize as coisas do 
Alto, porque, como diz a Bíblia 
em Mateus 12.20: “Mas Deus lhe 
disse: louco! Esta noite te pedi-
rão a tua alma; e o que tens pre-
parado, para quem será?” Jesus 
afirma que está à porta e bate, 
Ele quer entrar no seu coração, 
ser o Senhor e Salvador de sua 
vida aqui e na eternidade. Seu 
maior desejo é consertar o que 
o inimigo lhe tomou; trazer de 
volta a paz, a alegria e a comu-
nhão com Deus. Jesus quer te 
dar vida em abundância! 

Mas para que isso ocorra, só 
depende de você. Ore! Busque 
ao Senhor! Abra a porta do seu 
coração para o infinito e gratui-
to amor de Jesus Cristo. Confie, 
sua vida vai mudar e você se 
surpreenderá com o que Jesus 
vai fazer se você se render a Ele. 
Uma boa semana.

Deus te abençoe!

Que fatalidade!

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

da redação ■ Atendendo a pedi-
dos, a APAE está trazendo o Pro-
jeto Mão na Massa, uma iniciati-
va de Edson Secafim, para con-
feccionar a melhor Pizza Solidá-
ria da cidade. Serão apenas dois 
sabores: Mussarela e Calabresa, 
mas muito bem recheadas e com 
uma dose de carinho dos volun-
tários que montarão pizzas deli-

reserve a sua e ajude a aPae Valinhos
PIZZA SOLIDÁRIA

ciosas, no dia 4 de dezembro, com 
entrega das 12 às 16 horas.

As vendas estão a todo vapor, 
com voluntários, colaboradores 
e amigos da APAE, reserve a sua 
pelo fone 3303-4500. A entrega 
será na sede da entidade, na Rua 
Fioravante Agnello, 1669 Jardim 
Maria Ilydia.

3ª rodada, cartela cheia, prêmio 
de R$ 1.000,00
4ª rodada, cartela cheia, prêmio 
de R$ 2.000,00

Compre seu convite antecipado. 
Lugares limitados com distanciamen-
to social, uso de máscaras e higieniza-
ção das mãos.

Haverá venda de rodadas extras no 

dia do evento com prêmios variados. 
Participe e Colabore!

O Salão de Festas da Paróquia de 
São Cristóvão fica na Rua Sumaré, 
50 – Bairro São Cristóvão – Valinhos, 
local amplo e arejado. 

Mais informações pelo telefone 
3871-1523 ou WhatsApp (19) 9 9609-
1059.

APADRINHAMENTO AFETIVO 
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Colisão
Enfiei o pé no freio pra não 

colidir com a perversão huma-
na, desviei a rota num movi-
mento brusco, mesmo assim, 
a colisão com a tropa dos que 
não sentem foi inevitável. 

Sorte minha que fui res-
gatado pelos enfermeiros do 
bem. Permaneci desacordado 
no leito dos oprimidos,  me 
alimentavam com fé direto na 
veia, todos os dias.

O problema eram as visitas 
repentinas dos desmotivados 
e mal amados.

Inconsciente, eu po-
dia ouvi-los sussurrar: 
- Ele não sobreviverá. Eram 
enfáticos com as palavras, não 
imaginavam que eu os ouvia.

Iam embora satisfeitos, dei-
xando toda negatividade no ar. 
Um belo dia despertei,  a Dona 
Sensatez segurava minha mão 
direita, sorri bobo.

Ela retribuiu o riso com 
uma piscadela carinhosa.  
Chamou o Doutor das Letras, 
que me examinou com seu 
medidor de poesia arterial  e 
exclamou:

- Coloquem os cintos, o 
amor vai pilotar o mundo 
novamente,  dessa vez, sem 
freios.

A jovem Anabel Soto, 14 anos, mo-
radora do Jardim Paraiso e estudante 
da EMEB Professora Cecília Meirelles 
é semi-finalista da competição Nacio-
nal da “Change the Game” do Google, 
onde estará representando sua esco-
la e Valinhos.

O “Change The Game” é uma ma-
ratona 100% online – só para me-
ninas – de desenvolvimento de jo-
gos, e tem como objetivo incentivar 
e apoiar a presença feminina na in-
dústria de games.

Anabel conseguiu chegar a semi-
final da competição de forma indi-
vidual. Ela se inscreveu por vontade 
própria na competição e desenvolveu 
um jogo mobile (para Smarthphone) 
com o nome ‘Skyler Round’ disponí-
vel no link. Segundo ela, a cada etapa 
da competição ia prototipando o jo-
go do começo ao fim. “Daí eles ana-
lisavam tudo o que entregávamos e 
selecionavam quais passariam para 
as fases seguintes, quer equipes ou 
individuais”.

“Durante a quarentena deu tem-
po para aprender mais sobre tecno-
logia, uma área que sempre gostei, 
assim como também gosta das ciên-
cias biológicas”, disse. Questionada 
se a família a apoiou nesta imersão 
tecnológica, afirma que  sempre re-
cebeu o apoio. “Minha mãe sempre 
me influenciou muito e foi a que mais 

Valinhense é semifinalista do 
“Change the Game” do Google
Da Redação

Divulgação

PMV

DA REDAçãO ■ Após tomarem conhe-
cimento da possibilidade de encer-
ramento das transmissões da Rádio 
Valinhos FM em razão da mudança 
de frequência exigida pela ANATEL, o 
produtor cultural Zé Ramos e a canto-
ra Ana Person tiveram a ideia de usar 
a música para sensibilizar a popula-
ção sobre o problema e assim arre-
cadarem doações financeiras para a 
aquisição de nova antena e transmis-
sor, necessários para a continuidade 
das transmissões da rádio.

A ideia inicial de uma live com a 
compositora e cantora Ana Person, 
ganhou a adesão de outros músicos 
da cidade e evoluiu para a realiza-
ção de uma Mostra Musical Online, 
cujo lançamento será no Youtube, 
dia 9 de dezembro, às 19 horas com 
a participação de Ana Person, André 
Filipe Violin, Bruno Coppini, Gabrie-
la Person, Isa Pagnota, Marina Ma-
fra, Martina Marana, Pansi, Renato 
Casacio, Rinaldo de Paula e Rodolfo 
Postal, será uma coletânea com ví-
deo canções de 11 músicos premia-
dos no Festival Aldir Blanc de Va-
linhos em 2020 e que gentilmente 
abriram mão de direitos autorais em 

DA REDAçãO ■ A Prefeitura de Va-
linhos, por meio da Secretaria da 
Cultura, juntamente com a Ó1É 
Cia de Dança, produzirá a mos-
tra local do Programa de Quali-
ficação em Artes 2021, nos dias 
26 e 27 de novembro. A mostra 
é uma parceria com a Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo, através 
da POIESIS/Oficinas Culturais. 
O evento será totalmente gratui-
to e oferecido de forma remota, 

prol da campanha.
A população valinhense, sensibi-

lizada pelo conteúdo de valor ofere-
cido pela Mostra, será convidada a 
ajudar na campanha, depositando 
sua contribuição financeira na conta 
da rádio ou compartilhando as pos-
tagens nas suas redes sociais, con-
vidando e incentivando os amigos 
para, também se engajarem na ação.

Para o presidente da Associação 
Comunitária de Comunicação e Cul-
tura de Valinhos, Reginaldo Jesus Flor, 
mantenedora da Rádio Valinhos, a 
mudança pegou a todos de surpre-
sa, mas a população está acolhen-
do e ajudando para que a troca seja 
feita e a emissora continue sendo a 
Voz da nossa gente. “Fico muito fe-
liz e agradecido com o engajamento, 
tenho certeza que vamos conseguir 
ultrapassar esse momento e chegar 
em janeiro de 2022 com a nova fre-
quência de 87,9 FM”.

Para ajudar a Rádio Valinhos FM a 
conta disponível é: Banco Bradesco, 
Agência 0214, conta Corrente 50612-
5, CNPJ 02.130.718/0001-28, também 
pode ser PIX chave com o mesmo nú-
mero do CNPJ.

por meio da plataforma Zoom 
e das mídias sociais da Prefei-
tura, a partir de inscrições pré-
vias, que terão início no dia 16 
de novembro.

O objetivo é disseminar, dis-
cutir e estimular a prática e for-
mação de políticas e propostas 
de fomento à dança, tanto para 
a formação artística, quanto para 
a formação de público, tornando 
mais próximo o envolvimento da 
comunidade local no programa.

Mostra Musical Valinhos 
acontece em prol da rádio FM

Prefeitura e Ó1É Cia de Dança 
produzem mostra gratuita do 

me apoiou a participar do concurso”, 
explicou.

Em relação a escola, Anabel quis 
dividir o feito com a professora Fabí-
ola, de biologia, com quem aprendeu 
a desenvolver o gosto pela ciência. 

“A ciência faz parte da nossa vida 
e nos ajuda em tudo, porque é através 
dela que conseguimos as vacinas pa-
ra combater a pandemia. E, para vi-
vermos bem, sempre vamos depen-
der da ciência”, esclarece.

Em seu jogo, Anabel tratou de uma 
questão que impactou a vida de mi-
lhares de pessoas mundo afora ao lon-
go da pandemia: o negacionismo e o 
desrespeito à ciência. 

Skyler – a protagonista - é uma 
cientista que trabalha para proteger 

Abertas inscrições 
para concurso de 
rainha e princesas 
da Festa do Figo

DA REDAçãO ■ As inscrições pa-
ra integrar a corte de uma das 
mais tradicionais festas cul-
turais do país, a 72ª Festa do 
Figo e 27ª Expogoiaba de Va-
linhos, foram abertas nesta 
sexta-feira (12). A comissão 
organizadora dos festejos, por 
meio de uma comissão espe-
cial criada para a finalidade, 
escolherá a rainha e as duas 
princesas que serão as repre-
sentantes do evento progra-
mado para ser realizado en-
tre os dias 11 e 27 de março 
de 2022.

“O concurso de rainha e 
princesas da Festa do Figo e 
Expogoiaba é uma tradição em 
nossa cidade. A corte, sempre 
muito bem representada pe-
las jovens participantes abri-
lhantam o evento com mui-
ta simpatia e cordialidade ao 
público visitante, neste que é 
um dos eventos mais tradicio-
nais do Brasil”, destaca a pre-
feita Lucimara.

O evento de coroação da 
rainha e princesas será no dia 
29 de janeiro de 2022, às 20h, 
no Clube Fonte Santa Tereza 
seguindo todos os protoco-
los sanitários em prevenção 
à Covid-19.

Link de inscrição
As moradoras interessadas 

em participar podem se ins-
crever até o dia 12 de dezem-
bro. O formulário de inscrição 
pode ser acessado pelo link ht-
tps://forms.gle/QSA7ArPS-
dHXsVkHm8 e traz todas as 
regras para fazer parte do con-
curso e concorrer às vagas de 
rainha e princesas. Entre as 
normas estão ser moradora 
do município de Valinhos, ter 
mais de 18 anos e nunca ter 
feito parte anteriormente da 
corte nas edições passadas.

Também pelo regulamen-
to será necessário apresentar 
3 fotos atualizadas no tama-
nho 10x15 no tamanho 10x15 
(meio corpo, rosto e corpo in-
teiro), além de uma foto do do-
cumento de identidade (RG) e 
foto do comprovante de ende-
reço na cidade de Valinhos.

“De acordo ainda com o re-
gulamento, as concorrentes 
podem fazer sua inscrição de 
forma independente ou como 
representantes de clubes, en-
tidades de classe, empresas 
recreativas, comerciais e in-
dustriais”, destaca o presiden-
te da comissão organizadora 
da Festa e secretário de Cul-
tura, Ricardo do Vale.

o planeta Terra, pois infelizmente o 
mundo foi infectado por um vírus pro-
duzido por uma vilã. O vírus é uma 
corrente de falseabilidade e certo ce-
ticismo em relação à ciência, que se 
espalhou por todo planeta. 

Vale ressaltar que esse não é o pri-
meiro jogo que a adolescente desen-
volve. Aos 13 anos em 2020 assinou 
contrato com a G4C Latin América 
por participar no desenvolvimento 
do jogo Defenders4Change (Jogo de 
tabuleiro).

Anabell começou a fazer cursos 
gratuitos de forma online de progra-
mação em meados do ano de 2019, 
por curiosidade e por gostar de jogos. 
A final do ‘Change The Game’ deve-
rá acontecer no dia 8 de dezembro. 

Programação:

Inscrições:

26 de novembro:
19h00 – Fórum – Fomento à dança e formação de público: dificuldades e 
possibilidades. 90 vagas disponíveis.
20h15 – Mostra do videodança CAXOLA.
20H30 – Bate-papo com Ó1É Cia de Dança.
 
27 de novembro:
10h00 às 12h00 – Ação Cultural: Dança Indiana – fluxo entre o tradicional 
e o contemporâneo. 25 vagas disponíveis.
14h00 às 15h00 – Oficina Dança para Crianças: abrindo a CAXOLA – O (re)
inventar na pandemia. 15 vagas disponíveis.
15h15 - Mostra do videodança CAXOLA.
15h30 - Bate-papo com Ó1É Cia de Dança.
Os vídeos serão exibidos pelo canal do YouTube da Secretaria da Cultura da 
Prefeitura de Valinhos (https://bit.ly/3D6ca1w).

As inscrições para participar da mostra abrem 
no próximo dia 16 e vão até o dia 22 de novem-
bro, através dos links:
Fórum e Oficina de Dança Indiana: 
https://forms.gle/HJaa3wGwdtkjiZiaA
Oficina Dança para Crianças: 
https://forms.gle/YZhykmAgvpb2tH4K7

Link para o jogo - https://underedere.itch.io/skylerround
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Diabetes em cães: como 
identificar e tratar a doença

Novo gatil da Coordenadoria do Bem 
Estar Animal está em fase de finalização

Novembro é o mês da prevenção 
e controle do diabetes, doença co-
mum em humanos e que também 
pode atingir os cães. Por isso, é im-
portante conscientizar tutores so-
bre a prevenção e tratamento da do-
ença nos pets.

Nos cães, a doença está associa-
da à deficiência na produção de in-
sulina, hormônio responsável pela 
regulação da glicose, que é a princi-
pal fonte de energia do organismo.

“A principal característica do dia-
betes são os níveis elevados de açú-
car no sangue, e os sintomas mais 
comuns em animais são sede exces-
siva, maior produção de urina, au-
mento do apetite e perda de peso”, 
aponta o médico-veterinário Flavio 
Silva, mestre em nutrição de cães e 
gatos e supervisor de capacitação 
técnico-científica da PremieRpet®.

De acordo com Flavio, podem 
ocorrer ainda cansaço, fraqueza, 
problemas de visão e desidratação, 
dependendo do estágio da doença 
e de suas complicações. Mas ape-
nas os sintomas não bastam para o 
diagnóstico, que deve ser feito após 
exames clínicos e laboratoriais, co-
mo a glicemia de jejum.

Embora não haja cura para o dia-

da Redação ■ A Coordenadoria do 
Bem Estar Animal da Prefeitura de 
Valinhos segue trabalhando em 
melhorias na sede, para melhor 
atender os animais que vivem no 
alojamento. Entre as ações, está a 
construção do gatil, que encon-
tra-se em fase de finalização, fal-
tando apenas a pintura de prate-
leiras e a aquisição de brinquedos 
para os felinos.

betes, uma vez identificado o proble-
ma, o médico-veterinário irá pres-
crever um tratamento que inclui, 
além de aplicação de insulina, al-
teração na dieta do pet.

Alimentação é importante e de-
ve ser prescrita pelo médico-vete-
rinário.

O diabetes exige, entre outros cui-
dados, uma atenção especial com a 
alimentação. “O manejo nutricional 
com os alimentos coadjuvantes irá 
fornecer não apenas os nutrientes e 
calorias necessárias ao animal, mas 
também minimizar as oscilações do 
açúcar no sangue e ajudar no con-
trole do peso”, afirma Flavio.

Os alimentos específicos para 

A sede terá nova ampliação no 
alojamento, com mais quatro baias, 
que já estão em processo de cons-
trução, além de um almoxarifado 
para a estocagem de rações. A Co-
ordenadoria está orçando também 
a aquisição de alarmes e monito-
ramento do prédio.

Também foi finalizada a insta-
lação de grades nas baias e ferra-
gens em todas as portas do prédio, 

cães com diabetes contêm formu-
lação equilibrada, com teor reduzi-
do de carboidratos, amido de diges-
tão lenta e rico em fibras, que auxi-
liam no controle glicêmico. Tam-
bém são ricos em proteínas e apre-
sentam teor de gordura moderado, 
contribuindo para a manutenção da 
massa muscular e o controle do pe-
so corporal ideal.

Os alimentos de alta qualidade 
também devem sempre fazer par-
te da vida do pet para os cuidados 
preventivos. “Um alimento de baixa 
qualidade pode impedir um bom de-
senvolvimento da imunidade e faci-
litar o surgimento precoce da doen-
ça”, conclui o médico-veterinário.

garantindo a segurança da equi-
pe, principalmente do cuidador 
dos animais.

Diversas melhorias na estrutu-
ra da Coordenadoria do Bem Es-
tar Animal já vêm sendo realiza-
das desde o início deste ano, co-
mo pinturas, aumento e sinaliza-
ção das baias, construção do esta-
cionamento e jardim, além da ins-
talação de internet de fibra ótica.

Da Redação

Suplementação alimentar na 
qualidade de vida dos pets

da Redação ■ “Além de auxiliar nos 
cuidados com a saúde, a suplemen-
tação também interfere na estéti-
ca dos pets, pois as vitaminas e mi-
nerais presentes nos suplemen-
tos deixam os pelos mais brilhan-
tes e fortes, por exemplo”, afirma 
a médica veterinária Patrícia Gui-
marães, responsável pelo depar-
tamento técnico de marketing da 
Syntec do Brasil.

O Brasil ocupa atualmente o ter-
ceiro lugar em população de pets 
no mundo. Segundo dados da 
ABINPET, são 54,2 milhões de ca-
chorros e 23,9 milhões de gatos nos 
lares brasileiros. Dentro desse ce-
nário, os cuidados com os bichos 
de estimação têm ocupado parte 
considerável da economia nacio-
nal, afinal quem não gosta de ver 
seu pet feliz, brincando, cheio de 
saúde? Os tutores têm a cada dia 
que passa mais opções para cui-
dar da saúde dos pets e garantin-
do o bem-estar deles.

A suplementação alimentar 
se tornou uma grande aliada pa-
ra o bem-estar e qualidade de vida 
dos pets. Patricia explica que além 
de suprir a carência de alguns nu-
trientes e vitaminas, a “suplemen-
tação também oferece elemen-
tos que são capazes de otimizar o 
funcionamento do metabolismo e 
assim: trabalhar na prevenção de 
doenças; auxiliar no tratamento e 
prognósticos médicos; melhorar a 
qualidade de vida; aumentar a dis-
posição, a energia e a força; com-
bater o estresse; ajudar fêmeas na 

amamentação ou gestação; e pro-
mover a longevidade dos pets”.

Mas é preciso lembrar que a su-
plementação, bem como qualquer 
tratamento médico, deve ser acom-
panhada por um veterinário, afinal 
o processo deve ser individualiza-
do para cada fase da vida, peso, tipo 
da patologia e porte dos pets.

“Alguns suplementos deverão 
ser usados apenas durante uma fa-
se da vida ou em ocasiões de debi-
lidade. Outros, no entanto, servem 
como coadjuvantes no tratamento 
e manutenção da saúde do pet por 
toda a vida”, explica Patrícia.

Para auxiliar nesse processo de 
cuidado com o bem-estar dos pets, 
a Syntec oferece o Nutrepack, su-
plemento alimentar palatável com 
vitaminas, aminoácidos e minerais 
em sua fórmula. O produto é indi-
cado para cães e gatos de todas as 
raças e portes. O Nutrepack é im-
portante para a melhora da qua-
lidade nutricional e, também, su-
pre necessidades em diversas fa-
ses, como: crescimento, gestação, 
lactação e recuperação de proble-
mas de saúde.

Sobre a Syntec
A Syntec é uma indústria de 

produtos para saúde animal 100% 
brasileira, com foco em medica-
mentos e suplementos veteriná-
rios de alta complexidade. O seu 
portfólio é amplo, incluindo tera-
pêuticos, especialidades, produtos 
para higiene e saúde, suplementos 
e, agora, vacinas animais.

Imagem da Internet

Imagem da Internet

PMV
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Anélio Zanuchi, Presidente da Casa da Criança e do Ado-
lescente de Valinhos – Grupo Gente Novo Rumo “CCAVA”, 
convoca todos os associados para ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, a ser realizada na quadra da sede da entida-
de, na Rua Campos Salles, 2188 – Jd. América II, Município 
de Valinhos – SP no dia 18 de novembro de 2021, às 19:30 
horas, em primeira convocação, e às 20:00 horas, em segun-
da convocação, para eleição de diretoria e conselheiros para 
o mandato do biênio 2022 – 2024 as chapas que pretendam 
concorrer deverão ser inscritas na secretaria da entidade, na 
forma estabelecida no Estatuto Social. Para que não se alegue 
ignorância, o presente edital será afixado na sede da entidade. 
 
Valinhos, 10 de novembro de 2021.  

Anélio Zanuchi 
Presidente

APARTAMENTOS
Vende-se

CASAS
Vende-se

 

 

  

e-mail: barchesebarbosa@bol.com.br

Rua Sete de Setembro nº 229 - 1º andar - salas 2 e 3 - Valinhos/SP

LOCAÇÃO CASAS

Creci 05770-J Fone: 3871.2433 / 996357011

LOCAÇÃO APARTAMENTO

02-DORMS.JD.DO LAGO     R$ 700,00  MAiS cOnD.MAiS iptu 
02-DORMS.cOnD.iLHAS GREGAS    R$ 1550,00 inLuSO cOnD. E iptu 
03-DORMS.cOnD.cLAYtOn A. cORREA -cEntRO R$ 2.100,00  - cOnD.E iptu incLuSO

SALA ED. pALERMO   R$ 2.100,00  + iptu  E cOnDOMiniO
SALA cOM 80 MtS2 B. cEntRO   R$ 3.500,00  
SALÃO B.cAStELO c/45MtS   R$  1.500,00 + MAiS iptu  
SALA 49 MtS  B. SAntA GERtuRES    R$ 1.000,00
BARRAÇÃO B.SAO cRiStOVÃO  c/ 250 MtS2   R$ 2.700,00  MAiS iptu    
BARRAÇÃO B.JD.pinHEiROS  c/ 250 MtS2   R$ 4.500,00  MAiS iptu  

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

TERRENOS
cOnDOMiniO AGuA DA SERRA c/300 MtS2 
BAiRRO pALMARES ii             200 c/ MtS 2 
BAiRRO JD.SÃO LuiZ     337. cOM   MtS 2

APTOS
02-DORMS. cOnDOMiniO ALVORADA  ii   
02-DORMS;.B.JD.uniVERSO   
03-DORMS.JD.BELA ViStA    
03-DORMS ED.cLAYtOn A. cORREA - cEntRO 
02-DORMS ED. VEROnA   
03-DORMS JD.AuRELiA - cAMpinAS   

PREDIO COMERCIAL NO CENTRO  

02-cOMODOS -JD.JuREMA  - FDS   R$ 700,00  MAiS iptu 
02-cOMODOS  -JD.uniVERSO - FDS   R$ 710,00 + iptu + SEGuRO    
03-cOMODOS JD.pinHEiROS - FDS   R$ 800,00  MAiS iptu 
03-cOMODOS J.D JD.JuREMA   R$ 850,00  MAiS iptu 
03-cOMODOS B. cEntRO    R$ 1.200,00 

vENdA

LOCAÇÃO COMERCIAL

BARCHESE & BARBOSA ADM. DE IMÓVEIS LTDA.

APARTAMENTOS
Aluga-se

COMERCIAL

OPORTuNIDADES

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

ALUGA-SE - pré-
dio comercial no 
centro,  terreno 
de 150m2, 4 salas, 
2 banheiros,  

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Brasil, a educação financeira ainda está longe de 
alcançar um patamar considerado satisfatório, especialmente 
quando comparada com a situação em países mais 
desenvolvidos. Assim, adultos sem educação financeira têm 
grandes chances de se endividar das mais diversas 
maneiras: cheque especial, cartão de crédito, boletos 
bancários, entre outros, principalmente durante um período 
de recessão econômica.  

O panorama da educação financeira no Brasil é o tema 
da edição de outubro do podcast “Contabilidade: essencial 
hoje, amanhã e sempre”, do CRCSP, que vai ao ar 
mensalmente trazendo os desafios, oportunidades e os 
grandes experts da área de Contabilidade. O entrevistado 
desta edição é o contador e professor Bruno Meirelles 
Salotti, doutor em Contabilidade pela USP e autor do canal 
Contabilidade Financeira no YouTube. Ele fala sobre as 
causas e efeitos da falta de educação financeira na vida dos 
brasileiros, principalmente dentro do contexto da pandemia. 

“O investimento em educação é fundamental. Quanto 
mais conhecimento a pessoa adquire, seja por meio de 
cursos de curta ou longa duração, ou até mesmo por meio de 
materiais gratuitos, mais ela tende a melhorar de vida”, diz 
Bruno Salotti. 

Segundo o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-
SFB) criado pela Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), em conjunto com o Banco Central, quase a 
metade da população do país corre o risco de atingir uma 
situação financeira crítica: endividamento crônico ou falta de 
controle financeiro. E outros 10,1% encontram-se com o 
equilíbrio financeiro no limite, com pouco espaço para erro. 

O podcast do CRCSP vai ao ar mensalmente com os 
principais desafios e oportunidades da área contábil. O 
programa está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple 
Podcasts, RadioPublic, Pocket Casts, Breaker e no portal do 
CRCSP (www.crcsp.org.br).   
 

 
 

  

PODCAST DO CRCSP É SOBRE COMO DÉFICIT 
EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA POTENCIALIZOU 

MAZELAS DA PANDEMIA 
 

 
 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
Presidente: José Donizete Valentina – Gestão 2020-2021 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 
 

Apartamento  no 
condominio Brisa 265 
mil - contato (19) 
99252-5093

Apartamento 3 dor-
mitórios, 96m2 em 
Vinhedo. tratar (19) 
99205-4008

Apartamento parque 
dos pássaros - 2 quar-
tos (1 com armário 
) garagem, piscina, 
quadra R$ 240 mil ac 
financiamento (19) 
99865-7130

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

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

Apto 3 dorm, con-
domínio Morada dos 
pinheiros, R$ 215 
mil, excelente custo 
benefício, Jd Bom 
Retiro – 
Valinhos/ Sp. Direto 
com proprietário (19) 
99742-5830

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

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

Apartamento  
ViLA VEntuRA - 2 
dormitórios c/ AE 
quitado e desocu-
pado. Aceita Finan-
ciamento. R$ 340 
mil. contato (19) 
99771-1451

Apartamento lindo 
02 dormitorios - 
condominio Florata  
R$240 mil - contato 
(19) 98710-8011

Oportunidade!
Apartamento Alta 
Vista, 2 dormitório, 
garagem coberta, 
varanda, R$230 mil 
+ parcelas. Aceito 
troca c/ chácara (19)  
99769-1568

Apartamento – Edi-
fício iris – 2 dormitó-
rios, sala, Wc, móveis 
planejados – R$ 260 
mil contato (19) 
3871-6515

Casa terrea com 02 
domitorios   - Sao 
cristovão  – R$ 410 
mil - contatos (19) 
99252-5093

Casa 02 dormitorios 
- Jardim Jurema  – 
R$535  mil - contatos 
(19) 98710-8011

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

Vende-se Casa 
Boa Esperança - R$ 
290 mil - não aceita 
financiamento/ 
Aceita terreno como 

Apartamento 
3 dormitórios - 

parte de pagamento 
- contato (19) 99535-
7598 

Casa Terrea 03 dorm. 
Bairro Vera cruz  R$ 
620  mil - contato 
(19) 99252-5093

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

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

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

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

JARDINEIRO - limpo 
terrenos, chácara, 
calçada, podas de 
árvores, passo mata 
mato, máquinas a 
gasolina - contato 
(19) 99176-0516/ 
99249-3436

Vende-se cama de 
solteiro madeira ma-
ciça R$180,00  (19) 
99249-3436

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

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

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

PUBLICIDADE LEGAL

Edital

VENDE-SE APARTAMENTO:
Jardim do Lago, 2 dorm, térreo,  alugado. R$ 140 mil
Recanto dos Pássaros, 2 dorm. armários R$ 260 mil 
Centro, 3 dorm e 2 wc,  Área de 100m2. R$ 600 mil

VENDE-SE CASA:
Jardim das Palmeiras, próximo ao CLT , 3 dormitórios, 
suíte, edícula. Aceita Financiamento R$ 600 mil
Casa Cond. Alto Padrão, 3 dorms,  2 suítes , piscina,  
garagem 6 carros,  Área de 305 m2. R$ 1.800.000,00

VENDE-SE ÁREA:
 prox. Colégio Porto Seguro, fundos com o Condomínio 
Sans Souci. Área 7500 m2 R$ 900 mil 

RIBEIRO IMÓVEIS

Contato (19) 3871-6108/ 98139-6031

cozinha, 4 vagas 
de garagem - R$ 
3600,00 contato 
(19) 99691-0062 
com proprietário

ALUGA-SE - Sala 
comercial no cen-
tro, terreno 40m2, 
1 vaga garagem 
R$ 1280,00 (19) 
99691-0062 Direto 
c/ proprietário

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

Bairro Morada dos 
pinheiros. Direto 
c/ proprietário 
(19) 99742-5830 

Loft, Apartamen-
to - IMPERDIVEL!-
no Vale Verde 
Mobiliado, todas 
as despesas incluí-
das, com estacio-
namento interno. 
informações: (19) 
98200-8141

Aluga-se - Final 
de Semana em 
poços de caldas, 
para 4 pessoas 
levar roupa de 
cama e banho. 
R$ 300,00 (19) 
99309-9775
Aluga-se Quar-
tos - próximo ao 
Roldão, R$550,00 
com cozinha e 
lavanderia com-
partilhada (19) 
99732-6019
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VAGAS

NECROLOGIA bRACALENtE
MARIA BROLASI NALLIN, FALECEU EM 04/11/2021 COM 
89 ANOS. VIUVA DE VALTER NALLIN, DEIXA FILHOS MARLI 
APARECIDA, SONIA REGINA, MARIA DE LOURDES, MARIA DO 
CARMO, MADALENA. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO 
SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
MARIA HELENA DO NASCIMENTO GOMES, FALECEU EM 
04/11/2021 COM 71 ANOS. VIUVA DE HERMENEGILDO DE 
SOUZA GOMES, DEIXA FILHOS CARLOS ROBERTO, LUCIANO, 
JULIANA. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA DE VALINHOS.
JOSÉ ALBINO FILHO, FALECEU EM 04/11/2021 COM 77 ANOS. 
CASADO COM JULIA RODRIGUES ALBINO, DEIXA FILHOS SUE-
LI, IRACI, LEONICE, CIRLEI, SIDNEY, SERGIO. SEU FUNERAL 
DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
LEONILDA DE OLIVEIRA, FALECEU EM 05/11/2021 COM 63 
ANOS. DEIXA FILHA MILENA. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMI-
TÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
MARCOS BELARMINO DE JESUS, FALECEU EM 05/11/2021 
COM 57 ANOS. SOLTEIRO, NÃO DEIXA FILHOS. SEU FUNERAL 
DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
JOSÉ DE SIQUEIRA, FALECEU EM 05/11/2021 COM 83 ANOS. 
CASADO COM APARECIDA FILOMENA RIBEIRO SIQUEIRA.  DEI-
XA FILHOS EDMAR, ANA CRISTINA, LUCIANA. SEU FUNERAL 
DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
MARIA BROCANELLI BERTARELLO, FALECEU EM 05/11/2021 
COM 97 ANOS. VIUVA DE JOSÉ LUIZ BERTARELLO, DEIXA FI-
LHOS JOSÉ CARLOS, ANTONIO ROBERTO, LUIS GILBERTO, MA-
RIA APARECIDA. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO 
JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
OLIVIA PALOMBI, FALECEU EM 05/11/2021 COM 93 ANOS. 
VIUVA DE ELYDIO CANEVASSI, DEIXA FILHOS NEUSA, ALCEU. 
SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE 
VALINHOS.
MARCELO APARECIDO GALDINO DOS SANTOS, FALECEU 
EM  06/11/2021 COM 42 ANOS. DEIXA FILHA MARCELA. SEU 
FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VA-
LINHOS.
IZAURA GRANDEZOLI MOMESSO, FALECEU EM 06/11/2021 

COM 85 ANOS. VIUVA DE PASCHOAL ANTONIO MOMESSO, 
DEIXA FILHOS MARIA JOSÉ, SUELI APARECIDA, MARCIA. SEU 
FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VA-
LINHOS.
RENATO LUGLI, FALECEU EM 07/11/2021 COM 85 ANOS. 
CASADO COM MARIA CLARITA RIZZIERI LUGLI, DEIXA FILHOS 
CARMEN SILVIA, MARCIA APARECIDA, MARIA RENATA, JOSÉ 
RENATO. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BA-
TISTA DE VALINHOS.
WANDA DE OLIVEIRA BORIN SPADACCI, FALECEU EM 
07/11/2021 COM 93 ANOS. VIUVA DE PEDRO SPADACCI, 
DEIXA FILHOS MARCO ANTONIO, PEDRO, BRUNO (IN ME-
MORIAN). SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA DE VALINHOS.
INACIO POGETTE VIEIRA, FALECEU EM 08/11/2021 COM 
64 ANOS. CASADO COM MILENA DE FREITAS VIEIRA, DEIXA 
FILHO GEOVANE. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO 
JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
JOSÉ CARLOS DAMIÃO, FALECEU EM 08/11/2021 COM 60 
ANOS. DEIXA FILHO CARLOS HENRIQUE. SEU FUNERAL DEU-
SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
ANDRÉ FERNANDO DA TRINDADE, FALECEU EM 08/11/2021 
COM 37 ANOS. DEIXA FILHOS EMILI, KAUANI. SEU FUNERAL 
DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.

ESCRItÓRIO CONtÁbIL
ANSELMI E tROVAttI S/C LtDA

CRC - 2SP014016/0-3

FONE/FAX: (19) 3869-3388

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

OPORTUNIDADES
e serviços

CASA
Aluga-se

IMÓVEIS
Av. Independência, 1286 - Sala 2

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

ALUGO

LITORAL

PRAIA GRANDE Praia Venda/Troca Kitão já mobiliado com 
segurança 24hs                  R$150.000,00
PRAIA GRANDE Kit Net Aluguel mensal com as mobilias  
Kitnetão”   1COM    R$ 850

Valinhos/ C. Club (disponivel dia 06/11)  3 COM R$ 780
Valinhos/ Pq Portugal  R. Braga, 278 3COM R$ 780
Valinhos/S.Jorge 2 COM  R$ 750
Valinhos/ São Marcos    R 5,  423  3COM  R$ 890
Valinhos/ Apartamento 4 COM R$ 1.180
Valinhos/ Pq. das Colinas 4 COM  R$1.200
Valinhos/ Apartamento  PONTE ALTA  4 COM R$ 1.250

VINHEDO  
Vinhedo/Apartamento
R. Joao Edueta, 1650  incluso cond e IPTU 4 COM R$ 950
CAMPINAS 
Campinas/Ipaussurama R. Lourenço Zen 3 COM                 R$ 750

ITATIBA
TERRENO Á VENDA:  área nobre                                        R$130.000,00

CHACARA Á VENDA/ TROCA
Sitio em Pedreira  57.000 m2                                     R$ 400.000,00

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

Ensino Médio Completo.
Não é necessário experiência. 

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

recrutamento@cclindsa.com

CONTRATA
INDUSTRIES

MECÂNICA EM GERAL @automecamicadiniz

19 3829-1497                 19 99242-3132Rua Campos Salles, 1680 - Jardim Jurema - Valinhos

Manutenção de Ar Condicionado
- Conserto
- Higienização
- Diagnóstico de Vazamento 

Higienização c/gerador de ozônio 
mata bactérias, virus e fungos

- Troca de filtro
- Carga de Gás 

Aluga-se Chácara
para fim de semana 
com Churrasqueira 
estacionamento e 
piscina maravilhosa 
Mais informações 
(19) 9278-2132 

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

TERRENO
Vende-se

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

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

TERRENO - 370m2 
com duas casas e 
salas de comercio, 
esquina R$ 450 mil - 
Jardim Jurema - Con-
tato (19) 99117-5445 
Regina/ (19) 99696-
5742 Sandra

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

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

COSTUREIRA Faço 
consertos em geral 
(19) 99372-0819
 
Faço curriculum 
com e sem foto em 
PDF pronto para 
enviar por e-mail 
e imprimir. Atuali-
zo seu curriculum 

CHÁCARAS
Aluga-se

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

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

CASA TERREA - 100 
m2, 2 quartos, ba-
nheiro, cozinha, copa, 
sala, área serviço, 
garagem - Bairro 

AUTOmóVEIS

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

VENDO ONIX 2017
1.0 LT verde metáli-
co (19) 99637-6097

PRECISA-SE
De manicure com ex-
periência. Salão Nel-
sa & Cia Cabelereiros 
Centro - Valinhos 
Contato (19) 3871-
4503/ 99606-1549 
ou Aluga-se a sala 

PRECISA-SE: Opera-
dor de Onduladeira. 
Comparecer a Rua 
Goiás, 502, de segun-
da a sexta-feira,  das 
0h30 às 17h30

Castelo/ Valinhos
R$ 1.400,00 Contato 
(19) 99691-0062 Dire-
to c/ proprietário

Casa Nova Valinhos 
Fds - 01 dorm, quintal 
e garagem. Casal, sem 
Pets. (19) 99216-
1435/ 99164-6682

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

Casa nova em 
Vinhedo, Jardim das 
Nogueiras, perto da 
escola Nilza Ferra-
gut. Dois quartos, 
lavanderia, sala e 
cozinha conjugada e 
garagem. Água e IPTU 
responsabilidade do 
proprietário. Valor 
R$1.100,00. Contato 
(19) 97414-1273

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

Casa Fundos, Jd. São 
Francisco, 3 comodos; 

R$800,00 Fone: 99741-
9749 Tratar: Adalgisa

Casa - Bairro São Jor-
ge, 2 dorm. com quin-
tal na frente e atrás 
- R$ 1300,00 - Contato 
(19) 99647-5680

Casa – 2 comodos, no 
Vale Verde, preferen-
cia casal/ rapaz sem 
animal e criança - R$ 
500,00 (19) 99131-
7032

Casa – Parque Portu-
gal – Inde pendente – 
(19) 3869-5843/ (19) 
98354-1929

CONTRATA-SE  
Auxiliar de cozinha 
com experiência e 
disponibilidade de 
horário das 16h às 
24:20. Restauran-
te localizado em 
Valinhos. Salário a 
combinar. Mandar 
currículo para helto-
ma@hotmail.com ou 
(19) 98109-3698

também. 
( 19 ) 99981-1171

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

VENDE-SE TERRE-
NO 1100 m2 com 
uma bela vista da 
cidade em uma área 
residencial - Tratar 
com o proprietário 
(19) 98892-9810 
(Karina)

Vendo Terreno, 300 
m2 Loteamento 
Residencial Mont’Al-
cino, em Valinhos - 
R$ 240 mil, Contato 
(19) 99182-0011

Vendo Terreno
residencial e co-
mercial 333 mts no 
Jardim Pinheiros. 
R$ 235mil.  Corretor 
Angelo creci 45.235 - 
Whats (19) 99344-
8552

I m ó V E I S  -  A L U G A - S E

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

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

FONE: +55 (19) 3517-8250
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DA REDAçãO ■   A promoção Bla-
ck Friday para renovar os esto-
ques no Bazar Apenas Diferen-
te do Recanto dos Velhinhos, 
com roupas feminina, masculi-
na e infantil, calçados, acessó-
rios, móveis e utensílios, conti-
nua neste sábado, dia 13, das 9 

às 13 horas. Todos os ítens se-
rão vendidos com 50% de des-
conto. O bazar fica na Rua João 
Bissoto Filho, 1889 no Bairro 
dos Ortizes.

Quem quiser aproveitar pa-
ra fazer boas compras pagando 
pouco, esse é momento!

DA REDAçãO ■ Para aproveitar as 
belezas, os vinhos e as comi-
das tradicionais do Sul do Bra-
sil, além das belezas naturais, a 
Associação dos Aposentados e 
Pensionistas de Valinhos pro-
gramou uma viagem para Curi-
tiba, Morretes e São José dos Pi-
nhais, no período de 15 a 18 de 
setembro de 2022. As reservas 
já estão abertas no Departamen-
to de Passeios da AAPV, mais in-
formações poderão ser obtidas 
pelo WhatsApp (19) 99510-6305 
ou pelo telefone (19) 3871-0092.

O início da viagem reserva 
um almoço no Restaurante Ita-
liano “Madalosso”, depois um 
passeio pela loja dos Vinhos 

Durigan para compras e uma 
parada obrigatória no bairro 
Santa Felicidade até chegar no 
Hotel San Juan Executive em 
Curitiba.

No dia seguinte, passeio até a 
cidade de Morretes para um al-
moço no Restaurante Madalozo, 
e para quem quiser provar tem o 
famoso” Barreado”, prato típico 
daquela região.

Ainda no roteiro um passeio 
pela Rota do Turismo Rural “Ca-
minho do Vinho” em São Jo-
sé dos Pinhais. A viagem se en-
cerra em Curitiba, com um City 
Tour pelos atrativos da cidade.

Aproveite a oportunidade e 
faça já a sua reserva.

DA REDAçãO ■ Com um público ca-
da mais cativo, a Feira Arte na Pra-
ça de Valinhos, promovida pe-
la Prefeitura na Praça Washing-
ton Luiz, apresenta neste domin-
go (14) novidades em sua progra-
mação que passa a contar com au-
la gratuita de slackline, dentro do 
projeto Slike Vive do professor 
Tiu Junior, como é mais conheci-
do o valinhense Edvaldo Fernan-
des da Silva Junior. A modalidade, 
uma forma de exercício físico que 
consiste em movimentos estáticos 
ou dinâmicos sobre uma fita flexí-
vel, será oferecida como atividade 
permanente na feira, sempre das 
9h às 13h, para pessoas de todas 
as idades. 
Os visitantes da feira também po-
derão fazer uma aula gratuita de 
zumba com a professora Mara, da 
Secretaria de Esportes e Lazer da 
Prefeitura, das 9h às 10h; apreciar 

boas músicas de raiz na apresen-
tação do violeiro Robson Furiozo, 
das 10h às 12h; e ainda prestigiar 
uma roda de capoeira, das 12h às 
13h, com os alunos do mestre Pin-
go e apoio da Associação Netos do 
Mestre Canjiquinha.

A feira em sua 5ª edição conta 
com doação de pets, barracas de 
artesanato diversos, exposições, 
comida de rua, além de hortifruti 
de qualidade e preço justo ofereci-
do pelos agricultores locais. 

“A Feira Arte na Praça está 
um sucesso, com vários segmen-
tos culturais se apresentando e a 
presença de famílias inteiras que 
aproveitam as manhãs de domin-
go para bons momentos de lazer e 
prática de esportes. Vá você tam-
bém e leve sua família para conhe-
cer esta nova atração cultural em 
nossa cidade”, convida a prefeita 
Lucimara Godoy.

Black Friday continua neste 
sábado no bazar do Recanto 

AAPV abre reservas para passeio até 
Curitiba, Morretes e São José dos Pinhais

Feira Arte na Praça de Valinhos tem aula 
gratuita de slackline e outras atrações

Exposição itinerante do 
projeto “O que der na telha” PMV

Ar2

Conheça a história de João Dias

DA REDAçãO  ■ Nascido em Minas 
Gerais, João Dias, veio para São 
Paulo ainda bem pequeno. Quando 
jovem começou a trabalhar em uma 
metalúrgica onde foi convidado por 
um colega a aprender a pintar. 

Ganhou uma lata de tinta e uma 
pistola de compressão de ar e, rapi-
damente, descobriu seu talento e 
estilo para pintura. 

Durante um tempo continuou 
seu trabalho e com muito incentivo 
começou a estudar mais sobre Arte 
Contemporânea, no centro da cida-
de de São Paulo. Depois de quatro 
anos de curso já foi considerado 

apto a dar aulas e trabalhar por 
conta própria. Foi quando resolveu 
se dedicar realmente as artes. 

Foi para cidade Embu das Ar-
tes onde começou a expor suas 
obras, por nove anos, aos finais 
de semana. Montou um studio em 
sua casa, de desenho e pintura, e 
por longos anos com habilidade 
e criatividade conseguiu sempre 
vender suas obras. 

Com entusiasmo progrediu e 
criou sua família. Após o casa-
mento de sua filha, que junto com 
o marido, vieram para Valinhos 
resolveu tentar a vida no interior 

com a esperança de sucesso e bons 
negócios. 

Infelizmente não conseguiu 
o reconhecimento que espera-
va. Mas nem a decepção e pan-
demia tiraram sua capacidade 
criativa e durante esse período 
de reclusão conseguiu produzir 
inúmeras obras que podem ser 
apreciadas e adquiridas no Largo 
São Sebastião, semanalmente.  
Vale a pena conferir! 

Saiba mais e confira suas obras 
expostas na praça do Coreto próxi-
ma a igreja Matriz, WhatsApp (19) 
99618-8856.

DA REDAçãO  ■  Para promover o 
Projeto “O que der na telha” e 
assim conseguir as doações ne-
cessárias para troca do telhado 
do Pronto Socorro e áreas ad-
jacentes, visto que toda UTI já 
foi trocada, Pr. Hiran Pimentel, 
da Captação de Recursos da 
Santa Casa, está realizando uma 
exposição itinerante das Obras 
de Arte que ainda não foram 
vendidas.

Aos domingos elas estão sen-
do levadas para um posto de 
gasolina da Rede Rattis, que há 
anos auxilia a Santa Casa, e a 
próxima exposição será no Posto 
RRC, domingo dia 14, Rodovia 
Flávio de Carvalho, 149 das 8 às 
18 horas.

Durante a semana a exposição 
está colocada na Santa Casa, 
inicialmente junto ao relógio 
ponto, más também em outros 
ambientes do hospital com aces-
so ao público e quem desejar 
saber mais do projeto é só ligar 
para (19) 99299-3640.

ARTE NO SANGUE


