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Beach Tennis
Isabella Sella
dirige Mondo BT
em Valinhos
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desde 1968

Josué Roupinha
Confira nosso
especial Dia da
Consciência Negra
p.8

Valinhos está entre as melhores
cidades para se fazer Negócios
Ranking da Urban Systems publicado pela Revista Exame mostra que Valinhos
é destaque nos setores de Comércio, Serviços, Industria e Agro. Página 7

■

ENTRE A DOR E A SUPERAÇÃO

LAZER

Amanhã é dia de
passeio ciclístico
em Valinhos
O trajeto será de 6,5 km,
passando pela Avenida Paulista,
Avenida dos Imigrantes,
Avenida Gessy Lever, Avenida
Joaquim Alves Corrêa e Avenida
dos Esportes. Página 10

■

Natal

Grupo Rosa
e Amor lança
Feira do Bem
p. 10
Audiência
Pública para
discussão no
orçamento 2022

FV

Marcos Medeiros – 50 anos – e Marcos Pereira, 57, após meses de preparo estavam em Minas Gerais para enfrentar os 235 km da Ultramaratona Internacional dos Anjos – UAI – edição 2021 – que teve largada e chegada na cidade de Passa Quatro. Foram três dias e três noites de prova – a maior parte dela sem dormir – disputada nas cidades cortadas pela Serra da Mantiqueira em Minas. Com largada às 8 horas da manhã do dia 13 na
cidade de Passa Quatro. Medeiros, completou a prova em 52 horas e 30 minutos, ficando em 2º lugar na classificação geral. Na foto de camisa verde Marcos Medeiros e ao seu lado Marcos Pereira. Página 12
■

Horários de
natal começam
a partir do dia 8

■ A Câmara realiza na próxima quinta-feira, dia 25 às
9 horas da manhã. Página 4

■ A ACIV divulgou esta semana o
calendário de funcionamento do
comercio no período de festas de
Natal, com início no dia 8 de dezembro. Página 5

Festa do Figo de Valinhos recebe
encontro de carros antigos Página 10
PATRIMÔNIO

Projeto propõe
preservar área
da Fonte Sônia

Construção em contêineres serão
permitidas em Valinhos Página 5
@folhadevalinhos

■ O texto declara o monumento
do Cristo Redentor, o antigo casarão da fazenda, as lagoas e as
nascentes como bens de valor histórico, cultural. Página 4

Folha de Valinhos

Cadastre-se e receba
notícias diariamente

(19) 99417-9593

página 2
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Arquivo Haroldo Pazinato

direto da redação
l FAZENDA ELDORADO Deve acontecer na próxima semana no Tribunal
de Justiça de São Paulo o julgamento de recurso sobre a desocupação da área
da Fazenda Eldorado, localizada na estrada do Jequitibá e que está ocupada
desde abril de 2018 por integrantes do Movimento Sem Terra. No dia 3 de
novembro, o relator do caso desembargador José Tarciso Beraldo apresentou
o relatório sobre o caso. O julgamento vai acontecer na próxima terça-feira,
dia 23, às 14 horas, em sessão telepresencial da 37ª Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
l AUDIÊNCIA ORÇAMENTO 2022 O projeto de Lei que estabelece o
orçamento geral do município para o exercício 2022, passará por Audiência
Pública na próxima quinta-feira, dia 25, às 9 horas. Qualquer cidadão valinhense pode participar. De acordo com o PL encaminhado à Câmara pela
prefeita Lucimara Godoy Vilas Boas (PSD) o Orçamento Geral do Município
para 2022 é de R$ 751,7 milhões. A Audiência também será transmitida pela
TV Câmara (canal 9 da Vivo) e pelas redes sociais do Legislativo.
l AUDIÊNCIA ORÇAMENTO 2022 2 Na divisão do Orçamento Geral de
R$ 751,7 milhões a Prefeitura fica com a maior fatia R$ 598,5 milhões (76%),
sendo que dentro desta fatia está o orçamento da Câmara, que será de R$ 21
milhões; o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos – DAEV fica com
R$ 78,3 milhões (10,41%) e o Instituto de Previdência Social dos Servidores
Municipais de Valinhos – VALIPREV com R$ 74,9 (9,96%).
l AUDIÊNCIA ORÇAMENTO 2022 3 Na fatia do bolo orçamentário da
Prefeitura as Secretarias de Educação e Saúde são as que terão as maiores
fatias. A Educação ficará com R$ 152 milhões e Saúde com R$ 146,5 milhões.
l PASSOU, MAS COM CRÍTICAS Quem acompanhou a Sessão da Câmara da ultima terça-feira, dia 16, deve ter percebido que alguns vereadores
subiram o tom com a atual administração municipal. Durante a votação do
Projeto de Lei que solicitava ‘autorização dos vereadores para abrir um crédito
adicional suplementar no orçamento do Departamento de Águas e Esgotos
no valor de até R$ 2 milhões’, que foi aprovado por unanimidade, alguns
vereadores cobraram mais diálogo e informações da prefeitura.
l PASSOU, MAS COM CRÍTICAS 2 Os recursos serão utilizados para
o contrato com a Sanasa de Campinas para fornecimento de água para Valinhos. Os vereadores entenderam a urgência da aprovação diante da crise
hídrica que Valinhos enfrenta, mas não admitiram que informações de grande
relevância não estivessem presente no projeto. Para o vereador Alécio Cau
(PDT), faltaram informações mais detalhadas, dentre elas de que forma o
município deverá pagar pela água de Campinas.

memória histórica
Nosso registro histórico desta semana é uma homenagem aos 51 anos de fundação do Círculo de Amigos do Patrulheiro de Valinhos comemorados na semana passada. No registro do saudoso Haroldo Pazinato, em 25 de dezembro de 1974, uma foto histórica, Patrulheiros, todos usando uniforme, com a direção da entidade posam para a foto
num dos locais mais icônicos da cidade: a escadaria da Matriz de São Sebastião. Neste ano o Círculo comemorava
seus 4 anos de atividade.

Audiência pública para apresentação e discussão
do orçamento de 2022 será na quinta, 25

l PASSOU, MAS COM CRÍTICAS 3 Para o vereador Gabriel Bueno (MDB)
o projeto deixou os vereadores em uma saia justa, pois o projeto não mostra
quantos mililitros de água serão fornecidos pela SANASA para Valinhos “Qual
o custo? Estamos pagando o valor de mercado? O dobro? O triplo? É um
projeto que, como os outros que já vieram, nos deixa de saia justa”, criticou.
l CRISE HÍDRICA Já o vereador Mayr (Podemos) afirmou que o projeto
aprovado para a compra de água de Campinas é uma medida paliativa e
emergencial e que a atual crise hídrica que Valinhos vive pode se agravar
no futuro caso não seja feito uma nova adutora para captação de água do
Rio Atibaia. Já o vereador Henrique Conti (PTB) disse que Valinhos precisa
de novos reservatórios de água na cidade. “Nós votamos a favor, devido à
situação de crise hídrica que permanece, mas essa não pode ser a solução
definitiva”, afirmou.
l DEFESA DA VIDA E DA FAMÍLIA a Câmara Municipal lança na
próxima segunda-feira, dia 22, a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e
da Família. O vereador André Amaral (PSD) será o coordenador da Frente
e o vereador Alexandre Japa (PRTB) como vice-coordenador. Fazem ainda
parte da Frente Parlamentar os vereadores Fábio Damasceno (Republicanos),
Thiago Samasso (PSD) e Marcelo Yoshida (PT).
l REUNIÕES PLANO DIRETOR A Secretaria de Planejamento e Meio
Ambiente, divulgou nesta quinta-feira, dia 18, que realizará mais 8 reuniões
setoriais para debater as mudanças no Plano Diretor. Os encontros irão
acontecer entre os dias 6 a 10 e de 13 a 15 de dezembro.
l EX-SCRETÁRIO O arquiteto e urbanista Valmir Antunes dos Santos,
que foi Secretário de Planejamento e Meio Ambiente na gestão do prefeito
Vitório Antoniazzi e responsável pela elaboração do atual Plano Diretor do
Município, criticou a morosidade na revisão do Plano que já superou em 7
anos o prazo de revisão, que deveria ter ocorrido em 2014. Para ele, uma das
soluções para o caso seria a instalação do Conselho Municipal de Revisão do
Plano Diretor, instrumento que está previsto na própria Lei do Plano Diretor.
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A Câmara realiza na quinta-feira (25),
às 9h, audiência pública para apresentação e discussão da Lei Orçamentária
Anual 2022. O orçamento geral previsto
para o ano que vem é de R$ 751,7 milhões,
incluindo as receitas da Prefeitura, do
Departamento de Águas e Esgotos e do
Valiprev.
Na mensagem encaminhada pela
prefeita Lucimara Godoy (PSD) aos
vereadores, ela afirma que a retomada
econômica ainda é incerta diante dos
impactos da pandemia, que mesmo com
o avanço da vacinação, ainda são sentidos
nas finanças públicas. Lucimara ressalta

ainda que a previsão de receita está crescendo mais por conta da inflação – que
está acelerada – do que propriamente
pelo aumento das atividades econômicas.
“Dessa forma, avaliamos ser necessária
cautela na condução da gestão pública
diante de um possível cenário econômico
desfavorável”, observa a prefeita.
Dos R$ 751,7 milhões que o município
espera arrecadar no ano que vem, R$
78,3 milhões tem origem nos recursos
do DAEV e R$ 74,9 milhões do Valiprev. O
restante, R$ 598,5 milhões, vem do próprio caixa da prefeitura, com os repasses
de outras esferas do governo, pagamento
de impostos dos contribuintes, entre
outras receitas.
Educação e Saúde são as duas áreas
que devem receber mais recursos do orçamento. Educação com R$ 152 milhões
e Saúde com R$ 146,5 milhões.
A audiência pública poderá ser acompanhada presencialmente no plenário da
Câmara, na Rua Ângelo Antônio Schiavinato, 59, ou pela TV Câmara (canal 9 da
Vivo) e pelas redes sociais do Legislativo.
O edital de convocação da audiência
e o projeto de lei estão disponíveis para
consulta no site da Câmara, em banner
na parte inferior da página.

Projeto do vereador Gabriel Bueno abre possibilidade para
pagamento de tributos e impostos com PIX e cartões
O vereador Gabriel Bueno (MDB) apresentou, na sessão desta terça-feira (16),
projeto de lei que abre a possibilidade aos
contribuintes de Valinhos de fazerem o
pagamento de tributos e impostos com
PIX ou cartões de débito e crédito. O
objetivo, segundo ele, é tornar menos
burocrática a forma como hoje é feita a
cobrança na Prefeitura.
Na mensagem que acompanha o
projeto, o vereador diz que outros
municípios já estão adotando meios
alternativos de pagamento. “Por meio
de operações com cartão de crédito,
será possível realizar o parcelamento de
alguns tributos e taxas que atualmente
precisam ser pagos de uma única vez.
Já as operações de débito instantâneo,
o chamado PIX, e com cartão de débito
facilitam o pagamento do contribuinte,
que não precisa mais pagar boletos ou ter

o dinheiro em mãos, além de garantir o
valor automaticamente para a administração pública”, explica Gabriel.
O projeto está em análise nas comissões permanentes da Câmara e ainda
não tem data definida para ser votado.

numeralha

36ª

cidade no ranking das 100 Melhores Cidades do Brasil para se
Fazer Negócios, elaborado pela
Consultoria Urban Systems, no
indicador comércio

235 km

foi a distância percorrida
por nossos atletas Marcos
Medeiros e Marcos Pereira
durante a Ultramaratona dos
Anjos em Minas Gerais

751 milhões
é o valor previsto para o orçamento geral da Prefeitura de Valinhos,
incluindo DAEV, e VALIPREV

atmosfera
hoje (20.Novembro)
Sol com muitas nuvens
durante o dia e períodos
de céu nublado. Noite
com muitas nuvens.
Máx. 24ºC Mín. 17ºC

DOMINGO (21.Novembro)

Sol com algumas
nuvens. Não chove.
Máx. 27ºC Mín. 14ºC

SEGUNDA (22.Novembro)

Sol com algumas
nuvens. Não chove.
Máx. 30ºC Mín. 15ºC
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editorial
S o f i a Ro d r i g u e s d o Na s c i m e n to

Eu sou negra!!
É cada vez mais notória a importância
da cultura negra na formação da sociedade
brasileira. Por mais que se tente negar, ou esconder essa condição natural, mais forte ela
se faz presente. O Brasil foi construído pelo
suor e dor dos negros. No mês da Consciência Negra, o mínimo que se espera é a valorização da pessoa negra e o reconhecimento
da sua importante contribuição para nossa
sociedade. Um reconhecimento que deveria
estar presente no dia a dia dos brasileiros,
sem precisar criar uma data especial
Infelizmente, negros e negras ainda sofrem com a pouca representatividade, o racismo e o preconceito, muitas vezes velado e
disfarçado de opinião ou brincadeira. A cada
dia temos exemplos do racismo estrutural no
país, e mostra que temos muito a lutar para
que o Brasil alcance um
nível digno de igualdade racial e social.
Antes de tudo, quero
dizer que sou negra,
com muito orgulho, e
me solidarizo com a
vereadora negra Paolla
Miguel, vítima recente
de racismo durante
sessão na Câmara Municipal de Campinas.
Paolla foi xingada de
“preta lixo” em pleno mês que celebra
a Consciência Negra,
mostrando que o racismo continua forte
e presente no Brasil.
Neste contexto, é importante lembrar que
Campinas foi a última
cidade do país a abolir
a escravidão.
A pessoa que cometeu essa violência integrava um grupo que foi à Câmara protestar
contra a vacina anti-Covid-19. O repertório
do grupo incluía também palavras de ordem
como “vacina mata”.
É inadmissível que esse tipo de comportamento ainda exista. No entanto, é compreensível que essas agressões aflorem na gestão
do atual governo federal, que desrespeita
índios, gays, negros ou qualquer um que
contrarie sua ideologia e conservadorismo.
O exemplo mais evidente foi colocar Sérgio Camargo como presidente da Fundação
Palmares, até então, uma instituição símbolo
do movimento negro. Camargo é negro,

mas defende o fim do movimento negro e
já declarou que a escravidão fez bem para
os negros.
Vivemos um tempo de exaltação ao ódio,
racismo e intolerância.
Dói na pele ver as tentativas de destruírem nossas conquistas com tanta ênfase
como vem ocorrendo nos últimos dois anos.
Por isso, é importante aproveitar o mês da
Consciência Negra para refletir, reconhecer
e valorizar a luta dos negros, da cultura negra e suas contribuições na constituição de
nossa sociedade.
O dia 20 de novembro, escolhido em 1978
para marcar o Dia da Consciência Negra,
além de homenagear as culturas e lutas dos
povos negros, reforça a
importância de a sociedade refletir e agir para
combater o racismo
estrutural no país.
Graças ao esforço
do movimento negro,
a data vem sendo cada
vez mais lembrada pela
sociedade brasileira.
Eventos e debates são
realizados Brasil afora
a fim de combater o
racismo e promover
a igualdade racial. O
Sinsaúde, que tem entre os trabalhadores
associados uma grande parcela de negros,
principalmente mulheres, promove sistematicamente a igualdade
social e racial.
Todos temos a mesma cor. E assim devemos ver.
Obviamente, não é em um mês que se
retira preconceitos tão profundamente
enraizados na cultura brasileira, mas é o
ponto de partida para plantar a semente da
transformação. Resistimos à escravidão e
com certeza vamos resistir e triunfar com
nossa cor, com nossa pele, em nossa busca
implacável pela igualdade social e racial.
Eu sou negra!
*Sofia Rodrigues do Nascimento é presidente do Sinsaúde, Sindicato que representa 80
mil trabalhadores em estabelecimentos de
saúde de 172 cidades do interior de São Paulo

Vidas negras importam
Desde o assassinato do afro-americano George Floyd, em 25 de maio de
2020, após ter sido sufocado por um policial branco, as pessoas conscientes
do mundo, soltaram a voz deixando claro que o racismo é uma doença social e
como tal precisa ser banido da sociedade. Há muito o negro vem sofrendo com
o preconceito e o racismo, fruto da cultura de uma sociedade que o escravizou
durante séculos.
No Brasil, último país a pôr fim a escravidão, os resquícios dela ainda
permeiam nossa sociedade e nada mais justo e sério do que utilizar o Dia da
Consciência Negra, celebrado neste sábado dia 20, para educar e conscientizar
as pessoas que nenhum tipo de racismo velado ou declarado em forma de ‘piada’
ou ‘brincadeira’ deve ser aceito ou permitido.
O grito de ‘vidas negras importam’ também precisa ecoar com mais força em
Valinhos. Poucos sabem que a antiga vila de Valinhos, que pertencia a Campinas
(última cidade a abolir a escravidão) também era formada por grandes fazendas
no século XIX e havia nelas centenas ou milhares de escravos que sem o mínimo
direito, eram tratados como objetos ou bichos por seus donos.
Nesta edição, estamos publicando alguns anúncios de venda de escravos ou
de escravos fugidos, publicados no jornal A Gazeta de Campinas e que fazem
referências especificamente a localidades, dentre elas nossa Estação Ferroviária,
de onde hoje conhecemos como Valinhos.
É surreal, mas é importante que todos leiam e reflitam, sobre o que se passava
com o negro na antiga Valinhos que, após a abolição da escravatura, acabaram
simplesmente desaparecendo. Muito de nossa Valinhos de hoje, que tem mais
de 125 anos, se deve a estas pessoas que acabaram sendo negligenciadas pela
história.
Sobre os anúncios publicados nos jornais
desse período, o sociólogo e historiador Gilberto
Freire, autor dos livros “Casa-grande & Senzala”
e “Sobrados e Mucambos”, escreveu um
especificamente tratando desse tema: “O Escravo
nos Anúncios de Jornais Brasileiros do Século XIX”.
Freyre analisa brilhantemente estes anúncios,
revelando neles, dentre outras coisas, as relações
que se estabeleciam entre os escravos e seus
proprietários. Ali o autor revela ‘ser frequente nos
anúncios de escravos fugidos vermos os escravos
doentes e com deformidades físicas: “negros de
pernas cambaias”, com “pernas tortas pra dentro”, “zambos”, uma infinidade
de termos que indicam não só o excesso de trabalho dos cativos, bem como os
maus-tratos que recebiam por parte de seus senhores.
Nos orgulhamos da nossa história contada a partir da chegada dos imigrantes
italianos, que acontece concomitante com o fim da escravidão. É preciso rever
esse lapso em nossa história e corrigi-lo. Inserir o negro no contexto da história
local é um ato de reconhecimento de erros passados e olhar para o futuro com
a crença numa sociedade voltada para a inserção de todos, no contexto social
e com os mesmos direitos e deveres.
Em nossa edição de hoje, trazemos a voz de alguns negros valinhenses que
atuam na comunidade para que o racismo e o preconceito de qualquer natureza
venha a ser banido da nossa convivência. Conversamos com jovem Josué
Roupinha, com a professora Laís Helena Antônio dos Santos, com o senhor
Oswaldo Reiner e com a professora Solange Elizabeth Pereira da Silva. A cada
um foi pedido que respondesse a quatro questões: Na sua opinião porque as
questões raciais e de diversidade ficaram mais evidenciadas nesse momento?
Você já sofreu algum tipo de racismo em Valinhos? O que é preciso fazer para
pôr fim a questão racismo em nossa cidade? Como indivíduo branco ou negro
pode contribuir?
Dar voz aos negros e as minorias é função do jornal. E neste dia da Consciência
Negra, quando também acontece a Marcha Zumbi dos Palmares, a Folha de
Valinhos, quer dar sua contribuição para a ampliação deste debate. Pois, mesmo
com tanta informação, ainda somos surpreendidos diariamente com notícias que
nos deixam estarrecidos pela maneira como racistas, antissemitas, homofóbicos
tratam seus semelhantes. Isso precisa acabar, pois vidas negras importam.

Dar voz...
é função
do jornal
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política

Sob críticas, Câmara autoriza
crédito de R$ 2 milhões no
orçamento para o DAEV

CMV

Da Redação

Os vereadores aprovaram na
noite de terça-feira, dia 16, projeto de lei da prefeita Lucimara
Godoy Vilas Boas (PSD), que pediu autorização dos vereadores
para abrir um crédito adicional
suplementar no orçamento do
Departamento de Águas e Esgotos no valor de até R$ 2 milhões.
De acordo com o texto, parte
do valor será usado no contrato com a Sanasa de Campinas
para fornecimento de água para
Valinhos.
O projeto foi aprovado por
unanimidade, mas recebeu críticas de vereadores. Alécio Cau
(PDT) destacou a falta de informações mais detalhadas no
projeto, como o valor que o
município deverá pagar pela
água de Campinas. “É claro que
o DAEV e a Prefeitura já devem
ter essa informação, mas não
nos passaram. Isso é grave. Até
porque temos uma lei que diz
que esses projetos de suplementação têm que vir com um explicativo bem melhor. Entendendo
a necessidade da população,
principalmente dos bairros mais
afetados com o rodízio de água,
eu votarei favorável, mas vou
ficar em cima”, avisou.
O vereador Gabriel Bueno
(MDB) disse que o projeto deixa
os vereadores em uma saia justa.
“Queremos saber se o que está

suplementando será para resolver essa situação momentânea.
O valor será para fornecer quantos mil litros de água? Qual o
custo? Estamos pagando o valor
de mercado? O dobro? O triplo?
É um projeto que, como os outros
que já vieram, nos deixa de saia
justa”, criticou.
Crise hídrica
Durante a discussão do projeto, os vereadores ressaltaram que
a compra de água da Sanasa para
ajudar Valinhos a enfrentar a crise hídrica é uma solução paliativa e emergencial. Para o vereador
Mayr (Podemos), o problema de
Valinhos só será resolvido, de
fato, quando a cidade tiver uma
nova adutora para captação de

água do Rio Atibaia. “Não podemos parar com o rodízio. Ele só
pode parar quando a obra do Rio
Atibaia estiver pronta. Existem
estudos que dizem que a estiagem de 2022 será igual ou pior a
essa, então vamos ter problema”,
alertou.
O vereador Henrique Conti
(PTB) pontuou a necessidade de
novos reservatórios de água na
cidade. “Nós votamos a favor,
devido à situação de crise hídrica
que permanece, mas essa não
pode ser a solução definitiva”,
discursou.
O vereador André Amaral
(PSD) sugeriu uma ampla discussão na Câmara, trazendo
especialistas para debater as melhores soluções para Valinhos.

Prefeitura divulga locais das reuniões setoriais
e reforça que prazo para envio de sugestões
PMV

da redação ■ A

Prefeitura de Valinhos, por meio da Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente,
reforça que o prazo para que os
munícipes enviem sugestões referentes à revisão em andamento
do Plano Diretor vai até 16 de dezembro. Nesta quinta-feira (18),
foi disponibilizada uma nova
versão da revisão, contemplando
as contribuições enviadas pelos
munícipes até a última terça, 16.

Além disso, foi publicado um vídeo que explica de forma geral os
principais pontos do projeto, facilitando o entendimento dos munícipes. Para acessar o formulário
de participação popular, os detalhes da revisão do Plano Diretor e
o vídeo explicativo, basta visitar o
link (https://bit.ly/3GbBBRh).
Conforme o calendário de
atividades, o grupo de trabalho
Revisão do Plano Diretor III re-

alizará, no dia 22 de novembro,
das 18h às 20h, uma reunião com
todos os Conselhos Municipais
de Valinhos, no Centro Cultural e
Artístico da Terceira Idade Roque
Palácio.
A Secretaria de Planejamento
e Meio Ambiente divulgou os mapas dos setores de Valinhos, juntamente com a lista por divisão
de bairros e os locais das reuniões
setoriais que acontecerão de 6 a
10 e de 13 a 15 de dezembro, das
18h às 20h, para debater os pontos
em revisão do Plano Diretor.
No dia 20 de dezembro, uma
nova versão da revisão do Plano
Diretor será disponibilizada, já
com todas as sugestões, incluindo as que foram enviadas até o
dia 16 de dezembro e também
as contribuições obtidas através
das reuniões com os Conselhos
Municipais e os setores da cidade.
Também no dia 20 de dezembro
será publicado um edital de audiência pública, que já tem data
marcada para o dia 20 de janeiro
de 2022, mas ainda sem local e
horário definido.

Câmara terá lançamento de Frente
Parlamentar em Defesa da Vida e da Família
O vereador André
Amaral (PSD) organiza na Câmara,
na próxima segunda-feira (22), às
19h, o lançamento oficial da Frente Parlamentar em Defesa da Vida
e da Família. O evento é aberto ao
público e terá a presença de autoridades políticas, religiosas e especialistas.
A Frente Parlamentar já fez sua
primeira reunião na Câmara, aprovou o Regimento Interno e elegeu
Alexandre Japa (PRTB) como vicecoordenador da Frente. O coordenador é André Amaral.
O grupo, que ainda conta com
os vereadores Fábio Damasceno
(Republicanos), Thiago Samasso
(PSD) e Marcelo Yoshida (PT), vai
promover discussões e aprimorar
leis e políticas públicas voltadas ao
tema, unindo órgãos públicos e sociedade civil, com o objetivo de debater e refletir sobre as condições
sociais, econômicas e culturais
que desafiam a família no cumprimento de sua tarefa própria de
acolher, educar e promover a vida.
“A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família nasce
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com a visão de instituir no âmbito
da Câmara Municipal de Valinhos
um espaço adequado de diálogo entre Poder Público e instituições da sociedade civil, que possibilite planejar ações e políticas públicas para promover o fortalecimento da instituição familiar, célula básica da sociedade, que, por
sua natureza, deve receber especial proteção do Estado”, explica
André Amaral.
No lançamento oficial, já está
confirmada a presença do diretor
do Departamento de Formação,
Desenvolvimento e Fortalecimento da Família no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Marcelo Couto; da prefeita Lucimara; da secretária de Assistência Social, Tathiane Boldarini; da presidente do Fórum das Entidades Assistenciais de Valinhos,
Eliane Macari; e de lideranças religiosas.
Quem não puder comparecer
presencialmente poderá acompanhar o evento pelas redes sociais
da Câmara e pela TV Câmara (canal 9 da Vivo).

Vereadores apresentam projeto para
preservar área da Fazenda Fonte Sônia
Arquivo

da redação ■ Os vereadores Henri-

que Conti (PTB) e Alécio Cau (PDT)
apresentaram, na sessão desta terça-feira (16), projeto de lei para preservar a área da Fazenda Fonte Sônia, em Valinhos. O texto declara o
monumento do Cristo Redentor, o
antigo casarão da fazenda, as lagoas e as nascentes como bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, estético, pedagógico e turístico.
Caso o projeto seja aprovado em
plenário e sancionado pela prefeita Lucimara (PSD), ficará proibida
qualquer ação que descaracterize qualquer um desses bens. Toda
obra e serviço que precisarem ser
feitos no entorno das áreas tombadas precisarão passar por aprova-

ção do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Valinhos (Condepav).
“A ideia de tombamento vem ao
encontro da necessidade de preservar os bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e
afetivo, impedindo assim a sua destruição ou até mesmo a sua descaracterização. Pois, se não existirem
mecanismos legais de controle e direcionamento destes patrimônios
históricos, culturais e ambientais,
essas belezas naturais ou arquitetônicas estarão fadadas a desaparecer”, justificam os vereadores.
A Fazenda Fonte Sônia foi o
ponto turístico mais famoso da história de Valinhos, movimentando a
economia da cidade e atraindo pessoas de outras regiões. O local era
famoso por suas águas com propriedades medicinais, produção de
doces e por seu hotel fazenda. Em
2013 ela foi fechada para visitação e
entre 2015 e 2016 foi objeto de um
projeto imobiliário.
O projeto está em análise nas
comissões permanentes da Câmara e ainda não tem data definida para ser votado.

Prefeitura de Valinhos tem vagas
abertas para o programa de estágio
da redação ■ A Prefeitura de Valinhos, por meio da Secretaria de
Administração, tem vagas abertas
para o programa de estágio. Os estudantes interessados devem estar
cursando a partir do 2º semestre
da faculdade e, a princípio, não é
necessário ter cadastro no Centro de Integração Empresa-Escola
(CIEE). Caso o candidato se encaixe na vaga, a Prefeitura irá orientá
-lo a efetuar o cadastro.
As vagas de estágio estão abertas nas áreas de:

Administração, Serviço Social,
Psicologia, Jornalismo, Direito, Design Gráfico, Arquitetura, Análise
de Sistemas/Ciências da Computação/Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Pedagogia,
Medicina Veterinária e Educação
Física.
Os candidatos devem enviar o
currículo para o e-mail pjgomes@
valinhos.sp.gov.br, aos cuidados
de Paloma de Jesus Gomes. Dúvidas e mais informações através do
telefone (19) 3849-8057.
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Mudanças no Código
de Obras vai permitir
construção em contêineres

Supermercados promovem
campanha para a FEAV

Divulgação

Mudanças no Código abre caminho para residências e comércios em Valinhos
Imagem da Internet

Os vereadores aprovaram por unanimidade na sessão
desta terça-feira, dia 16, projeto de
lei que faz mudança no Código de
Obras do Município, abrindo a possibilidade do uso de contêineres para residências e comércios em Valinhos. O assunto é discutido na Câmara desde 2018. Nesse período, o
projeto recebeu adequações, novas
proposituras foram apresentadas
e houve audiência pública para receber contribuições da população.
O texto aprovado em definitivo foi
apresentado no ano passado e é de
autoria dos vereadores Mayr (Podemos), Alécio Cau (PDT), César Rocha
(DC), Franklin (PSDB) e do ex-vereador Israel Scupenaro.
Segundo o projeto, aqui em Valinhos, a permissão para uso dos contêineres está condicionada ao atendimento do Plano Diretor, da Lei de
Uso e Ocupação do Solo e demais
legislações pertinentes. Para serem
utilizados, os contêineres deverão
possuir placa de certificação CSC
(Container Safe Convention) e Laudo Técnico de Habitabilidade, certificando a ausência de riscos físicos,
químicos e biológicos, assinado por
profissional regularmente habilitado.
O vereador Mayr afirmou que
duas emendas foram apresentadas
ao projeto: uma diz que construções de habitações de interesse social ou de equipamentos comunitários públicos não poderão usar contêineres, e outra determina que o pé
direito mínimo fica vinculado às dimensões do próprio contêiner. “Várias cidades da região já implantaram
contêineres há muito tempo (...) Va-

Duas campanhas
estão em andamento na cidade,
que irão beneficiar os assistidos
das 11 entidades da FEAV.
No Supermercados Caetano Valinhos é o Natal do Coração: a cada R$70,00 em compras
o cliente ganha um cupom para
concorrer a R$500,00 e o Supermercados Caetano doa o equivalente a R$500,00 por cada um
dos sorteados para a FEAV. Serão 10 ganhadores por loja, sorteio marcado para o dia 20 de dezembro às 17 horas.
Outra campanha que está
acontecendo é no Supermerca-
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do Dalben e também em benefício
da FEAV. A campanha Juntos neste
Natal Dalben, a cada panetone ou
chocotone adquirido da Bauducco,
o Dalben doa outro.
A presidente da FEAV Eliane
Macari está acompanhando as
duas campanhas e fez um agradecimento especial aos dois supermercados por abraçarem a FEAV
neste tempo de Natal. “Toda ajuda é bem-vinda, ainda temos muitas famílias em vulnerabilidade, o
Natal é um tempo de confraternização, solidariedade e presentes,
os nossos assistidos esperam por
isso”.

Horário especial do comércio
para o Natal começa dia 8
linhos está ficando para trás. Muita gente procurou a cidade querendo instalar construções comerciais e
a obra não pode ser executada”, informou.
O vereador César Rocha (DC)
lembrou que vários projetos de
obras ficaram parados na prefeitura. “Chega lá e não tinha legislação.
Os investidores começaram a procurar nós, legisladores, para a gente se
movimentar. Não podemos privar o
cidadão do direito de construir com
contêineres. Ele vai a todas as cidades e vê isso, mas aqui não pode fazer”, afirmou.
O vereador André Amaral (PSD)
discursou dizendo que a lei vai contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade. “Infelizmente,
pelo atraso na aprovação dessa le-

gislação, a cidade deixou de ganhar
novos investimentos, que não empregaram novas pessoas. Quem sabe agora consigamos atrair investidores”, afirmou.
O vereador Franklin (PSDB) destacou que a lei ainda poderá ser aperfeiçoada, até mesmo com a regulamentação que o Poder Executivo está
autorizado a fazer. “Esse projeto ficou muito tempo nesta Casa. No projeto está escrito que a lei pode ser regulamentada. Associações de classe
poderão sentar com o Executivo e regulamentar da melhor maneira possível, pensando na entidade de classe e na população que se beneficiará
com esse projeto”, finalizou.
O projeto segue agora para sanção
ou veto da prefeita Lucimara Godoy
Vilas Boas (PSD).

Shopping Valinhos

A Associação Comercial e Industrial de Valinhos – ACIV – divulgou esta
semana o calendário de funcionamento do comercio no
período de festas de Natal. O
horário especial começa no dia
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8 de dezembro, quando o comércio de Valinhos irá funcionar das
9h às 21h30 de segunda à sextafeira. Aos sábados as lojas funcionarão das 9h as 18h e aos domingos das 9h às 14 horas.
No dia 24, véspera de Natal,
o comercio permanecerá aberto
das 9h às 18h e no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo,
das 9h às 14h.
Nos dias 10, 15 a 17 e 22 a 23
de dezembro, no horário das
19h às 22h, os pais que quiserem levar seus filhos para entregar uma cartinha ao Papai Noel
poderão fazê-lo junto a sede da
ACIV que reservou um local especial – a Salinha do Papai Noel
– para que este momento possa
acontecer.

p.6 Doação de Sangue

sábado, 20 de NOVEMBRO de 2021

PARTICIPANDO DESTA AÇÃO:

A 210ª Campanha Mensal de Doação de Sangue será realizada na próxima
terça-feira, dia 23, das 8:30 às 12:00 h, na sede do Rotary Club de Valinhos.

p.7 Cidades
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Valinhos é destaque no
ranking das Melhores Cidades
do Brasil para se Fazer Negócios
PMV

da redação ■ Com exclusividade
a Folha de Valinhos apresenta o
Ranking das 100 Melhores Cidades
do Brasil para se Fazer Negócios,
elaborado pela Consultoria Urban
Systems e divulgado nesta quintafeira, dia 18, pela revista Exame.
Em sua 7ª edição o ranking leva em
conta seis segmentos econômicos:
Educação, Comércio, Serviços,
Industria, Mercado Imobiliário e
Construção Civil e Agropecuária.
Dos seis, Valinhos de destacou
em quatro. Sendo que, no segmento Agronegócios que, no estudo de
2020, o município sequer aparecia,
nos dados divulgados nesta quintafeira, 18, a Capital Nacional do Figo
Roxo e o maior produtor de goiaba
‘in natura’, conquistou entre as 100
cidades, a 7ª posição.
Para identificar as melhores
cidades para se investir no setor
agropecuário, o estudo levou em
conta 8 indicadores, entre eles: os
empregos agrícolas com alta e média remuneração; crescimento da

produção da lavoura permanente,
Valinhos registrou um crescimento de mais de 13%; crescimento
da produção pecuária – 4,77% e
crescimento na exportação, que
em 2021 é de 20,7% em relação a
2020, que foi de saldo negativo.
Outro destaque importante no
ranking 2021 é que no segmento
Comércio, o município melhora
36 posições em relação ao ranking
2020, saindo da 82ª posição para
a 36ª em 2021. Neste segmento foram levados em conta 11 indicadores, dentre eles: empregos no setor
com média e alta remuneração;
renda do trabalhador do comércio
varejista; estabelecimentos comerciais varejistas, estabelecimentos
comerciais atacadistas; renda do
trabalhador do comércio atacadista; crescimento populacional,
banda larga por habitante, renda
média do trabalhador forma e
pagamento do auxílio emergencial.
Já no segmento serviços, Valinhos melhora quatro posições e

sai da 45ª posição em 2020 para a
41ª em 2021. Neste segmento são
levados em conta os indicadores:
empregos no setor de serviço;
número de estabelecimento de
serviços; Renda do Trabalhador do
Setor de Serviços e Banda Larga de
Alta Velocidade.
Valinhos também melhora no
segmento Indústria, saindo da
48ª posição para a 45ª. Neste setor
foram analisados os indicadores:
Empregos no Setor Industrial;
Renda do Trabalhador da Industria, Empregos no Setor com Alta e
Média Remuneração e Exportação.
Quando o ranking das 100 Melhores Cidades do Brasil para se
Fazer Negócios é recortado para
o estado de São Paulo e para as
cidades da Região Metropolitana
de Campinas – RMC - no segmento
Comércio Valinhos aparece na 13ª
posição entre as cidades paulistas e
4ª na RMC; no segmento Serviços –
16ª posição em SP e 3ª na RMC; na
Indústria aparece na 29ª posição
entre as cidades paulistas e 5ª na
RMC e, no Setor de Agro é a 1ª em
SP e 1ª na RMC.
O estudo 2021 foi elaborado
com base em dados e indicadores de municípios com mais de
100 mil habitantes, totalizando
326 cidades e uma população de
121,9 milhões de habitantes. Um
dos destaques do estudo 2021 da
Urban Systems, buscando deixar
a pesquisa dos segmentos analisados mais próximos da realidade
possível, foi a criação do segmento
Macro Cenário – que não gera um
ranking ou estudo próprio das cidades analisadas – relacionado aos
aspectos pandêmicos, econômicos
e gestão.

Comércio e setor de serviços serão
aquecidos com pagamento do 13º
Depois de um período difícil, por conta da pandemia
e as restrições sanitárias necessárias para o enfrentamento da
doença, os setores de comércio
e serviços de Valinhos esperam
que este final de ano possa ter
um movimento maior do que o
registrado em 2020 e retomar o
andamento da economia local,
mesmo no cenário de crise econômico e da volta da inflação
que vivemos. E, entre esta expectativa, está o pagamento do 13º
salário nestes meses de novembro
e dezembro, além do pagamento
da licença prêmio dos servidores
municipais que a atual gestão da
Prefeitura efetiva, respeitando a
ordem cronológica, fará no final
do mês de novembro, referente ao
período de 2016 e 2017.
“Estamos preparando uma
programação especial de final de
ano para o comércio da cidade,
com decoração de Natal, muita
música, incluindo corais, enfim,
um final de ano com responsabilidade, cuidados sanitários
mas que possamos lembrar, com

FV
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Momentos

Pr. Rui Mendes Faria

O perigo dos vícios – Primeira parte
Querido leitor, nesta semana
quero dar início à reflexão de uma
triste realidade: O perigo dos vícios.
Primeiro, vamos entender o significado do substantivo masculino, vício. No dicionário Aurélio, existem
algumas definições como: Dependência física ou psicológica que faz
alguém buscar o consumo excessivo de algo, de uma substância, geralmente alcoólica ou entorpecente; ou: tendência para provocar o
mal ou ter ações contrárias à moral;
depravação. Talvez você questione
a necessidade de debatermos esse
tema, argumentando que em geral,
o consumo de bebidas alcoólicas e
o uso das drogas já se tornou algo
comum; praticamente um direito
a ser usufruído por aqueles que assim desejam.
Meu objetivo como cidadão, é
chamar a atenção para os malefícios que esses vícios trazem às
pessoas, às suas famílias e a toda a
sociedade.
Tenho certeza de que assim
como eu, você se entristece por
saber que existem muitas pessoas
que diariamente consomem, exageradamente, bebidas alcoólicas
ou algum tipo de substância química, seja o cigarro ou drogas como a
maconha, a cocaína, o crack e outras mais agressivas.
Talvez até mesmo dentro de
nossa família, exista alguém que se
tornou dependente químico e há
muito tempo não consegue ter uma
vida normal. Ao longo de minha
jornada como pastor, acompanhei
muitos casos de pessoas viciadas,
cujas vidas foram totalmente destruídas pelo consumo de álcool e
drogas.
Ultimamente, estou ainda mais
alarmado com a explosão de casos

que vejo, inclusive entre famílias de
crentes, e até mesmo de pastores.
Dentro desse lamentável quadro,
me pergunto: O que nós, os cristãos, estamos fazendo para alertar
as pessoas sobre os malefícios físicos e espirituais causados por esses
vícios?
Nós, que conhecemos as leis de
Deus, sabemos que o uso de qualquer substância que altere nossa
consciência ou tire nossa razão, é
abominável aos olhos de Senhor.
Em Efésios 5.18, lemos: “E não vos
embriagueis com vinho, no qual há
dissolução, mas enchei-vos do Espírito.” O vinho, aqui, pode ser visto
como qualquer tipo de substância
cujo excesso no consumo pode levar ao desentendimento, e por consequência à discussão, à violência e
até mesmo à morte de outrem.
Caros leitores, não quero ser o
dono da verdade, mas ao passar pelas ruas e praças, é fácil constatar a
situação desumana e cruel a que se
submetem os que cultivam tais vícios, e não somente eles, mas todos
ao seu redor.
Quando se inclina para as coisas
erradas, o ser humano, criado à
Imagem e à Semelhança de Deus,
torna-se alvo fácil de satanás, o
inimigo de sua alma, cujo interesse é leva-lo ao completo estado de
abandono, destruição e morte.
É impossível não observar a devastação causada com a degradação dos relacionamentos entre maridos e esposas e o distanciamento
entre pais e filhos.
Além dessas, existem outras
questões sobre este assunto que
desejo abordar, e o farei, se Deus
permitir, na semana que vem. Que
Deus nos afaste do mal.
Tenha uma semana abençoada!

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

respeito e oração, das famílias que
se entristeceram pela perda de
seus entes queridos e, também,
celebrar a Vida e a retomada da
economia da nossa cidade”, afirmou a prefeita Lucimara.
Neste mês de Novembro, a
atual gestão da Prefeitura de Valinhos efetiva os pagamentos das
licenças prêmios, por ordem cronológica de direito de aquisição.

Cerca de 406 servidores serão
contemplados num valor total
aproximado de R$ 5,7 milhões,
referente ao anos de 2016 e 2017.
Nos próximos dias, a Prefeitura de Valinhos deve divulgar
também as ações de final de ano,
incluindo a decoração de natal
pelas ruas e avenidas da cidade,
bem como as apresentações musicais previstas nesta programação.
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Em Valinhos, Dia da Consciência Negra terá a 1ª Marcha Zumbi dos Palmares
Divulgação

ciar que a população preta e parda de
Valinhos existe, luta e exige igualdade
de direitos, bem como o fim do racismo institucional, político, histórico e
cultural”, afirmam.
Dados apresentados pelo Coletivo
mostras que o Brasil foi o último país
do ocidente a abolir a escravatura. Não
foi criada nenhuma condição para a
inserção digna da população negra
na sociedade. O resultado disso nós
vemos no racismo estrutural presente
em alguns dos dados:

da redação ■ O Coletivo Marcha

Zumbi dos Palmares que tem a frente os jovens Josué Roupinha Junior e
Jonatas Caxambu organizaram para
dia 20, Dia da Consciência Negra, a
‘1ª Marcha Zumbi dos Palmares’ de
Valinhos, que tem concentração marcada para as 9h, na Praça Zumbi dos
Palmares, no Bom Retiro II.
De acordo com os organizadores, a

Marcha tem por objetivo “mostrar que
a luta não é de negros contra brancos.
A nossa luta é por justiça social”.
Para o Coletivo Marcha Zumbi dos
Palmares, o racismo é um processo
histórico, político e estrutural, que
afeta diretamente a população negra e
a coloca na condição de subalternização. “É necessário ocupar as ruas e todos os espaços públicos, para eviden-

Negros representam 75,2% do
grupo formado pelos 10% mais
pobres do Brasil (IBGE)
O percentual de jovens negros
fora da escola chega a 19%,
enquanto a de jovens brancos é de
12,5% (IBGE)
Negros têm mais do que o dobro
de chance de serem assassinados
no Brasil, grupo representa 77%
das vítimas de homicídio (Atlas da
Violência)
32% de jovens negras não estudam e nem trabalham (IBGE)

to social e consequentemente vários
atos de preconceito e discriminação.
FV: O que é preciso fazer para por
fim a questões de racismo em nossa cidade? Como cada indivíduo branco ou negro - pode contribuir?
Para que possamos avançar na pauta
racial o município precisa ter um órgão capaz de criar políticas públicas
que garanta a equidade da população
negra na sociedade. A melhor forma
de contribuir é cada cidadão compreender a importância do debate
sobre diversidade e principalmente
buscar formas de obter informações.
Os poderes Executivo e Legislativo
precisam criar mecanismos para que
a população negra possa ser bem assistida nas diferentes áreas de direito
social, seja educação, saúde, segurança pública, áreas que garantem o
genocídio do povo negro.

Sr. Osvaldo Reiner

FV: Na sua opinião porque as
questões raciais e de diversidade
ficaram mais evidenciadas neste
momento?
Acontece um fato bem marcante com o decorrer da convivência humana quer queira ou não,
chama-se conhecimento que em
consequência traz análise e maior
compreensão de entendimento,
então, eis, porque estamos presenciando tais mudanças no comportamento, com grande participação
quer dos grupos ofendidos, bem
como, também, solidariedade e integração de elementos dos grupos
agressores. Esta convivência leva
a uma condição de arrefecimento
da intolerância. Acompanhando
os acontecimentos vemos pelos
mundo, protestos contra o racis-

mo, não somente, negros, mais
brancos, também, tanto acontece
nos Estados Unidos quanto na Europa.
FV: Você já sofreu algum ato de racismo em Valinhos?
Quando para cá mudei, logicamente, que sofri, porém, velado,
tendo em vista que fui morar num
bairro da periferia e comprei uma
casa que causou estranheza aos
moradores, sendo que esse fato
foi a mim relatado, no decorrer da
convivência, por um amigo branco.
FV: O que é preciso fazer para por
fim a questões de racismo em nossa cidade? Como cada indivíduo
- branco ou negro - pode contribuir?
Acontece que o racismo não está
só preso a questão racaial, está,
também, circunscrito, a situação
sócio-economico e cultural, portanto, dentro de minha ótica, sempre irá acontecer, principalmente,
quanto a situação econômica. Com
relação aos seres humanos, na Bíblia, entendo que está a resposta, quando se lê: amar o próximo
como a si mesmo.

Roteiro - R. Ricardo Giusepe Venturine, R. Atílio Tordin, R. Antônio
Nicolau, R. Luís Bissoto, R. João Bissoto Filho, R. Antonio Luiz Gabetta/R.
João Bissoto, Av. Paulista, R. Treze de Maio, R. Barão de Mauá, R. Antônio
Madia Filho e Prefeitura Municipal Valinhos (R. Antônio Carlos)

No dia da Consciência Negra quatro negros
falam sobre a luta contra o racismo

Para marcar o Dia da Consciência Negra, celebrado neste sábado,
dia 20, a Folha de Valinhos conversou com quatro negros, membros da comunidade valinhense, ativistas e defensores dos
direitos humanos, para saber o que pensam a respeitos das
questões raciais e de diversidade que ganharam forma e força nestes últimos anos.
Para eles o racismo aparece na vida do negro de diversas
formas, muitas delas disfarçadas. Os quatro acreditam e defendem que, apenas com políticas públicas voltadas para a
equidade social colocariam fim ao preconceito e ao racismo
estrutural. Quando o assunto é tratado dentro da esfera local,
o sentimento é o mesmo, sendo que alguns deles já sofreram
racismo em Valinhos.
Foram entrevistados o jovem Josué Roupinha, professor universitário, ativista e um dos organizadores do evento. A professora Laís Helena, primeira mulher negra a ser eleita vereadora,
ex-membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e
vice-prefeita na gestão (2017-2020), Oswaldo Reiner, 86 anos,
presidente da Associação Cultural Afro-Brasileira de Valinhos
e a professora Solange Elizabeth Pereira da Silva,
organizadora do livro “Educação Antirracista:
Infâncias, Resistência e Combate ao racismo”.

Professora Laís Helena Antonio dos Santos Aloise

Professora Solange Elizabeth Pereira da Silva:
FV: Na sua opinião porque as questões raciais e de diversidade ficaram mais evidenciadas neste momento?
As questões raciais estão em evidência devido ao aumento dos casos de
racismo.E devido ao movimento negro estar trabalhando a importância
das denúncias e da necessidade urgente da sociedade se posicionar em
relação as desvantagens históricas
que a população negra tem sofrido
desde a abolição da escravatura.
FV: Você já sofreu algum ato de racismo em Valinhos?
Sim, infelizmente o município de
Valinhos assim como outros municípios por não ter uma política antirracista contribui para que nós negros
residentes não tenhamos representatividade nos espaços ou que contribui para o processo de estranhamen-

SERVIÇO:

FV: Na sua opinião porque as questões raciais e de diversidade ficaram mais evidenciadas neste momento?
Com a chegada da pandemia as desigualdades sociais, o desrespeito e
a crueldade ficaram mais evidentes,
a exemplo das diferenças de acesso a
atendimento médico entre ricos e pobres, brancos e negros. A pandemia
deixou isso mais patente. Importante ressaltar que de acordo com o Art.
XXV da Declaração Universal Dos Direitos Humanos “Todo ser humano
tem direito a um padrão de vida capaz
de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação,
vestuário, habitação, cuidados mé-

dicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso
de desemprego, doença invalidez,
viuvez, velhice ou outros casos de
perda dos meios de subsistência em
circunstâncias fora de seu controle.”
FV: Você já sofreu algum ato de racismo em Valinhos?
Tenho histórico diferenciado em
nossa querida Valinhos, o que faz
sentir-me inserida em todos os setores da sociedade Valinhense, até o
presente. Venho de uma família centenária de Valinhos, meu avô paterno
chegou aqui com a família em 1897.
Nossa convivência com os imigrantes
italianos e todos que aqui residiam,
sempre foi muito grande. Eu era a
única menina preta na sala de aula
nada percebia, quanto a racismo. Tornei-me adolescente, adulta e mulher,
sempre muito respeitada por todos.
Lecionei para incontáveis alunos,
fase marcante de minha contribuição, na educação. Segui a vida estudando, chegando ao Mestrado em
linguística e MBA em Gestão Pública
e Administração de Cidades.
Valinhos me fez vereadora por três

legislaturas, sendo a primeira mulher
eleita após 35 anos de emancipação
política de nosso Município. Valinhos tornou-me a primeira mulher
a ocupar cadeira no Executivo como
Vice-Prefeita, após 68 anos de emancipação política do nosso Município,
e a primeira a ocupar cadeira como
Prefeita, por duas ocasiões, com registros em Ata. Se houve racismo, foi
sempre de forma velada.
FV: O que é preciso fazer para por
fim a questões de racismo em nossa cidade? Como cada indivíduo
- branco ou negro - pode contribuir?
Falar em racismo ainda é um tabu,
para uma grande parcela da sociedade. Na verdade as pessoas desconhecem conceitos e não se atentam para
o problema, reproduzindo, enquanto instituições ou individualmente
ações discriminatórias, como por
exemplo contratação de pessoas com
boa aparência, entre outros. Em que
pese o desconhecimento os números
não mentem e trazem à tona a necessidade de medidas em prol da igualdade racial.

Professor e Ativista Josué Roupinha Júnior

FV: Na sua opinião porque as questões raciais e de diversidade ficaram
mais evidenciadas neste momento?
Acredito que, na verdade, as questões raciais e de diversidade sempre
mantiveram a sua militância ali, firme e forte. A diferença é que desde
2016, principalmente, a questão dos
Direitos Humanos passou a ser questionada e reduzida a um discurso de
esvaziamento por parte de setores
conservadores. E nós, enquanto militantes de causas justas (de justiça
mesmo!), tivemos que reagir aos desmontes vividos de lá pra cá. Afinal, o
racismo, a LGBTQIA+fobia, o machismo, a xenofobia e tantas outras formas de violência sempre existiram.
Porém, com essa “reação” que eu ci-

tei acima, os canais de comunicação
passaram a trazer essa pauta mais pra
perto. Mas ainda há muito a ser feito.
FV: Você já sofreu algum ato de racismo em Valinhos?
O racismo aparece na vida de uma
pessoa negra de inúmeras formas.
Dentre as diversas situações que já
vivi, desde questões sobre o meu
cabelo, religião que sigo e etc., um
episódio que me marcou muito foi
quando eu trabalhava em uma determinada empresa, na qual eu tinha
uma posição de gerência. E um dia
chegou uma cliente para falar com o
“gerente”, que no caso era eu. Quando ela me viu, ela disse que não queria
ser atendida por pessoas “desse jeito”
e que se não houvesse outro gerente,
ela voltaria para ser atendida pelo
dono da empresa. Aquilo me marcou
muito, pois no momento em que você
vive o racismo diretamente, você se
sente impotente, sem saber o que falar ou responder… Mas me mantive
firme e de cabeça erguida. Com o passar do tempo, a militância me ajudou

no empoderamento que tenho hoje
para responder a situações como essas e não deixar impune.
O racismo pode nos atingir de forma
estrutural, direta ou indiretamente.
Ambas as formas são violentas.
FV: O que é preciso fazer para por
fim a questões de racismo em nossa cidade? Como cada indivíduo
- branco ou negro - pode contribuir?
Além das políticas públicas que visam
equidade social (e isso é muito importante, pois é preciso deixar claro que
não queremos, enquanto negros e
negras, termos mais “privilégios” do
que as pessoas brancas, mas sim viver
em pé de equidade para batalharmos
por nossos objetivos, sejam eles espirituais, profissionais, educacionais
e pessoais), é necessária a aplicação
efetiva delas. lém disso, para pôr fim
ao racismo, é necessário não apenas
‘não ser racista. É necessário sem antirracista’. E ser antirracista e estar na
luta do povo negro não só no mês de
Novembro, mas todos os dias do ano.

Confira as entrevistas na íntegra em www.folhadevalinhos.com.br
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Rosa e Amor promove o 1º
Desafio Saúde Novembro Azul

Sucesso da Black Friday no
Bazar do Recanto dos Velhinhos
Divulgação

Divulgação

Como prevenção, recomenda-se,
a partir dos 50 anos de idade, procurar um urologista para a realização
anual de exames de sangue (PSA) e
ultrassom da próstata. Com o diagnóstico precoce da doença, as chances de cura passam de 90%.
Para participar do desafio do
Rosa e Amor, que prevê três voltas
de caminhada dentro do CLT, basta
adquirir o kit no valor de R$ 40,00
que é composto por uma camiseta,
duas máscaras e um pin alusivo ao
Novembro Azul.
O uso de máscara será obrigatório. A Prefeitura e a organização do
evento recomendam o distanciamento durante a execução da atividade.
Os kits estão à venda na sede do
Rosa e Amor, diariamente, das 8h
às 17h, e poderão ser adquiridos na
Feira do Bem, no dia 27/11, das 9h às
16h, na sede da associação. No dia
do evento, alguns kits também serão
comercializados na hora.

Reserve o seu kit:
da redação ■ O 1º Rosa e Amor - De-

safio Saúde Novembro Azul, em parceria com a Aeval (Associação dos
Empresários de Valinhos), será realizado domingo (28/11), das 8h às 10h,
no Centro de Lazer do Trabalhador
Ayrton Senna (CLT), que fica na Av.
Dr. Altino Gouvêia, 878, Jardim Pi-

nheiros, em Valinhos.
A caminhada de conscientização
em prol do Novembro Azul tem o
propósito de alertar sobre o câncer
de próstata, o mais prevalente nos
homens, depois do câncer de pele.
Estima-se que no Brasil haja 70 mil
novos casos por ano.

Av. Joaquim Alves Correia,
3.855 – Residencial São Luiz,
Valinhos (SP)

Informações:
(19) 9.9200-5717
(19) 9.8352-0999
recepcao@gruporosaeamor.org.br

A Black Friday, no
Bazar Apenas Diferente do Recanto dos Velhinhos de Valinhos, foi
um sucesso e atendendo a pedidos a promoção continuará no dia
24 de novembro, das 14 às 17 horas, todas as peças com 50% de
desconto.
A promoção é para renovar os
estoques no Bazar Apenas Diferente do Recanto dos Velhinhos, que
tem uma grande variedade de roupas feminina, masculina e infantil,
calçados, acessórios, roupas de fesda redação ■

ta, ternos masculinos. “Tivemos
uma boa procura nos dias de promoção e muitas pessoas não conseguiram aproveitar, então vamos
continuar, as araras estão sendo
repostas para oferecer ainda mais
novidades”, disse Clarisse Aono.
O bazar fica na Rua João Bissoto
Filho, 1889 no Bairro dos Ortizes.
Quem quiser aproveitar para fazer boas compras pagando pouco,
esse é momento! Lembrando que
no bazar só aceita dinheiro, não
passa cartão e nem pix.

Pizza Solidária e Projeto Mão
na Massa em prol da APAE
da redação ■ A realização de
mais uma edição da Pizza Solidária, uma parceria com o Projeto Mão na Massa de Edson Secafin, vai acontecer no dia 4 de
dezembro na APAE, com entrega
de pizzas de mussarela e de calabresa que estão sendo vendidas a
R$30,00.
O Presidente Luís Roberto Roson está numa grande campanha
para vender o maior número de
pizzas possível, cuja renda será
revertida para a entidade.

A venda de pizzas está sendo
feita pelos diretores, colaboradores e amigos da entidade. Todas
as pizzas serão bem recheadas e
na sua montagem vai mais um
ingrediente: uma dose de amor
para quem ajuda a APAE. A entrega será no dia 4 de dezembro, na
sede da APAE das 12 às 16 horas.
Quem ainda não comprou faça a sua reserva pelo fone 33034500 ou na secretaria da entidade na Rua Fioravante Agnello,
1669 Jardim Maria Ilydia.
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cultura&lazer
Confira a programação, deste
domingo, da Feira Arte na Praça
Ju Fuzetto

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

Leveza
Desejo leveza pra voar
alto e força para não deixar
de agradecer, mesmo quando a vida me fizer rastejar.
Quero alto astral para
contagiar as pessoas a minha volta e cotas de alegria
para repartir por aí.
O amor me impulsiona, a
empatia é meu combustível
para um mundo melhor.
Não tenho medo de
nada, porque independente
da minha vontade, coisas
ruins acontecem.
Vivo bem, um dia de
cada vez, uma pausa pro
café, um segundo para enlouquecer e crescer.
Só respiro fundo, não
exijo tanto, amanhã é outro
dia.
Não sigo padrões, sigo
meu coração.
A vida é atrevida, eu sou
muito mais...
#JuFuzetto

Compras para o
Natal com o Grupo
Rosa e Amor

Divulgação

Divulgação

Da Redação

Neste domingo, dia 21, das 9h
às 13h, a Feira Arte na Praça promovida pela Prefeitura de Valinhos, por meios das secretarias
de Cultura, Esportes e Lazer e Desenvolvimento Econômico, tem
uma série de atrações culturais
para todos os gostos que vão animar ao público cada vez mais presente no evento. Entre as atividades, os visitantes da feira poderão
aprender a dançar vários ritmos,
acompanhar uma roda de capoeira, assistir a um show de forró,
apreciar coleções de Playmobil e
conhecer novas e cômicas histórias em quadrinhos.
Os visitantes ainda poderão
fazer compras nas barracas de
artesanatos diversificados, com
boas opções de presentes para
este Natal, aproveitar para lanchar naquelas que oferecem saborosas comidas de rua ou até
mesmo levar para casa legumes,
frutas e verduras oferecidos pelos agricultores locais.
A organização do evento orienta que as pessoas usem máscara e
carreguem álcool em gel para higienização das mãos. “Também é
recomendável levar uma esteira,
almofada, canga ou similar para
que se possa sentar e apreciar as
apresentações e/ou mesmo ficar
mais à vontade na praça, aprovei-

Projeto Portas Abertas Resgate promove
festival “Cartas de Um Lamento”
PMV

O Grupo Rosa e
Amor realiza sua tradicional Feira do Bem. Nesta edição, a novidade fica por conta dos doces deliciosos que os visitantes poderão levar para casa.
No próximo sábado, dia 27,
das 9h às 16h, na sede da associação, em Valinhos (SP), o público participa da feira e ao mesmo tempo antecipa suas compras de Natal.
Entre os itens à venda estão
produtos retidos pela Receita Federal de Viracopos e doados ao
Rosa e Amor.
Este ano, a feira disponibiliza
diversas peças especiais confeccionadas pelo grupo de artesanato das voluntárias da associação.
Os recursos obtidos com a Feira do Bem são fundamentais para
a manutenção do trabalho multidisciplinar oferecido pelo Rosa
e Amor. Atualmente, mais de 570
mulheres e seus familiares contam com profissionais e voluntários capacitados que oferecem
assistência nas áreas de serviço
social, enfermagem, psicologia,
fisioterapia, nutrição e terapias
integrativas. A associação oferece também apoio jurídico às suas assistidas.
da redação ■

Grupo de forró
Maria Lua
tando o espaço ao ar livre. É aconselhável ainda usar protetor solar”, recomenda o secretário de
Cultura, Ricardo do Vale.

Veja abaixo a programação
completa do evento que é realizado todos os domingos na Praça Washington Luiz:

NO PALCO
• Aula de Ritmos com o Professor Bruno Ricardo do Núcleo de
Dança Patrícia Spadaccia – das
9h00 às 10h00
• Roda de Capoeira Associação
Ginga Valinhos Mestres Paulinho
e Cícero – das 10h00 às 11h00
• Grupo de Forró Maria Lua – das
11h00 às 13h00

• Artesãos
• Comida de rua
• Hortifrúti dos agricultores locais
• Doação de pets (caso não chova)
• Slackline (aula gratuita)
• Livraria móvel

ATIVIDADES PERMANENTES
(das 9h00 às 13h00)

NOVAS ATRAÇÕES
(das 9h00 às 13h00)
• GR Comics – Histórias em
quadrinhos
• Brazilian Collectors Playmobil
Club – Exposição de Playmobil

Parque da Festa do Figo de Valinhos recebe
encontro de carros antigos neste domingo

PMV

Quando: 27/11, das 9h às 16h, na
Av. Joaquim Alves Correia, 3.855
Residencial São Luiz, Valinhos
(SP), sede da associação.
Informações:
(19) 9.9200-5717
(19) 9.8352-0999
recepcao@gruporosaeamor.org.br

A Prefeitura, por
meio da Secretaria de Cultura e do
Clube de Carros Antigos de Valinhos, promove neste domingo, dia
21, no Parque de Feiras e Exposições Monsenhor Bruno Nardini
(Parque da Festa do Figo), mais um
novo encontro que reunirá vários
exemplares de carros que marcaram época há décadas.
O evento, com entrada gratuita, tem início às 9h e vai até 13h.
A entrada de acesso aos visitantes
do encontro será pelo portal 7, na
marginal da Avenida dos Esportes.
Os participantes e visitantes da exposição devem usar máscara oficial em prevenção à transmissão
da Covid-19.

da redação ■

da redação ■ Neste sábado, dia 20,
às 19h30 o Projeto Portas Abertas
Resgate - projeto social da Igreja
Resgate - apresentará o festival
Cartas de Um Lamento, cujo objetivo é promover a apresentação
de todos os alunos das diversas
modalidades que o Projeto oferece, nas aulas de português para
estrangeiros, de espanhol, de
inglês, ballet infantil, contemporâneo, hip hop, entre outros.
O Projeto vem sendo desenvolvido em Valinhos há 5 anos
e mesmo com a pandemia, não

parou de servir a comunidade
de forma online ou através da
distribuição de cestas básicas,
também com ajuda na área
empregatícia, promoção de palestras e muitos mais.
Todos estão convidados. Entrada gratuita, Rua Ceará, 622
– Jardim Celani (antigo buffet
Premier) em Valinhos.
Será obrigatório uso de máscara e cumprimento dos demais
critérios da vigilância sanitária.
Informações: (19) 99409774

Saiba mais
O encontro mensal de carros
antigos, promovido em parceria
com o Clube e Carros Antigos de
Valinhos e que retornou em setembro após o período de restrições de eventos em público na

pandemia da Covid-19, integra as
atividades da Federação Brasileira
de Veículos Antigos é já uma tradição no município. Segundo organizadores, em média 50 veículos são expostos no evento que já
conta com um público cativo de
toda a região.
Além de expor seus carros, os
proprietários dos modelos participam com a doação e 2 quilos
de alimentos que este mês serão
destinados à APAE (Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Valinhos.
PMV

Passeio ciclístico
acontece neste
domingo, dia 21
A Prefeitura de
Valinhos, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizará a 17º edição do Passeio Ciclístico na cidade. A
concentração será às 8h, no
Centro de Artes, Cultura e Comércio (CACC), ao lado da rodoviária, com saída às 9h. As
inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no local da
concentração, a partir das 8h.
O trajeto será de 6,5 km,
passando pela Avenida Paulista, Avenida dos Imigrantes, Avenida Gessy Lever, Avenida Joaquim Alves Corrêa e
Avenida dos Esportes. As 200
primeiras pessoas inscritas
ganharão uma camiseta do
evento. Após o passeio, haverá ainda sorteio de brindes
e cinco bicicletas para os participantes.
da redação ■
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PUBLICIDADE LEGAL
Edital
Visita em correição periódica ao Setor das Execuções Fiscais da Comarca
de Valinhos, Estado de São Paulo.
A DRA MARCIA YOSHIE ISHIKAWA, MM° Juíza de Direito da Terceira
Vara Judicial da Comarca de Valinhos e Corregedora Permanente do Setor das Execuções Fiscais, na forma da Lei etc...
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi designado o dia 06/12/2021, às 13h00, a fim de
ser procedida visita em correição periódica ao Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Valinhos, referente aos trabalhos realizados durante
o corrente ano, devendo todos os senhores serventuários, escreventes, e
demais funcionários e servidores, comparecerem à respectiva repartição
munidos de seus títulos de nomeação para que sejam vistados pelo Juízo.
FAZ SABER que durante os trabalhos de correição serão recebidas, por
escrito ou verbalmente, quaisquer reclamações sobre o serviço forense.
FAZ SABER que o horário apontado é meramente indicativo e não vinculativo à atividade correicional, podendo, portanto, ser modificado com a
devida comunicação verbal.
FAZ SABER que, até determinação em contrário da Presidência deste E.
Tribunal de Justiça, somente adentrarão ao prédio do setor aqueles que
apresentarem comprovante de vacinação contra a gripe causada pelo Covid-19 ou atestado médico afirmando a sua contraindicação, bem como,
portar máscara facial de proteção.
E para que chegue ao ‘onhecimento de todos os interessados, expediu-se
este edi que será afix..o no local de costume e publicado no Diário de Justiça Ele õni o (DJE) do ibunal de Justiça do Estado de São Paulo. Valinhos,
10 de novembro de 2021. Eu, Greice Della Rosa Hernandes, Chefe de
Seção Judiciário matrícula n° 96.356-6, digitei e subscrevi.
Marcia Yoshie Ishikawa
Juíza de Direito
Corregedora permanente
Setor das Execuções Fiscais de Valinhos

VC

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados os sócios remidos do VALINHOS CLUBE
para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia
09 de Dezembro de 2021, sito à Rua Máximo Piton, 106 Jd Santa Rosa
nesta cidade de Valinhos, às19:00 horas, a fim de deliberarem sobre os
seguintes assuntos :
° Prestação de contas do período de mandato, pelo Sr. Presidente da
Diretoria Executiva em vigor:
º Eleição dos órgãos diretivos do Clube (Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal);
º Eleição do Conselho Deliberativo
Para conhecimento de todos expede-se o presente edital, que será publicado na imprensa local, no que atende as determinações estatutárias,
inclusive em relação aos seus prazos de publicações. Se não houver número suficiente de presentes para a instalação da primeira convocação
marcada para 19:00 horas, fica desde já convocada uma segunda para
às 19:30 horas, que será instalada com qualquer número de presentes.
Valinhos, 09 de Novembro de 2021.
Antonio Carlos Falsarella
Presidente da Diretoria Executiva

casa em cond.
R$ 280 mil (19) 997118927
Apto 3 dorm, Condomínio 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 Contato
(19) 99771-1451
Apartamento, 2 dorm.
bairro Ortizes, cond.
Tábata R$212 mil (19)
98146-0805
Apartamento VILA
VENTURA - 2 dormitórios c/ AE quitado
e desocupado. Aceita
Financiamento. R$ 340
mil. Contato (19) 997711451
Apartamento lindo 02
dormitorios - Condominio Florata R$240
mil - Contato (19)
98710-8011

CASAS
Vende-se
Casa terrea com 02
domitorios - Sao
Cristovão – R$ 410 mil
Contato (19) 992525093

Casa 02 dormitorios Jardim Jurema – R$535
mil - Contato(19)
98710-8011
Excelente - Térrea
Jardim Pinheiros em
Valinhos, 123 m2/ área
567 m2, 3 d/ 1suíte,
armários emb, copa/
cozinha, sala de estar,
sala de TV, área de serviços, sacada e jardim,
garagem para 6 carros
(2 vagas cobertas) +
quarto sala nos fundos.
R$ 750 mil (19) 982601635
Vende-se Casa
Boa Esperança - R$
290 mil - Não aceita
financiamento/ Aceita
terreno como parte de
pagamento - Contato
(19) 99535-7598
Casa Terrea 03 dorm.
Bairro Vera Cruz R$
620 mil - Contato (19)
99252-5093

oportunidades
VENDE-SE
*Porta de vidro de correr 8mm 1,52 m x 2,20
m, 2 folhas. *Escada
de metalon nova, 6
degraus + 6 expans. e 1
escrivaninha 3 gavetas
de cada lado e 1 central,
cor verde, 1,50m x 70
cm telefone (19) 38491735/ 98244-8090
Vendo guarda-roupas
de casal valor R$100,00
Contato (19) 3871-2662

E D I TAL
(ref. Portaria nº 001/2021)
CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL DO
FORUM DA COMARCA DE VALINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
O DOUTOR GERALDO FERNANDES RIBEIRO DO VALE, MM. JUÍZ DE
DIREITO CORREGEDOR DA SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL,
CONTADOR, PARTIDOR E ARQUIVO, DO FORUM DA COMARCA DE
VALINHOS/SP, na forma da lei,

(1 com armário ) garagem, piscina, quadra R$
240 mil ac financiamento (19) 99865-7130

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

Cobertura em
Vinhedo - Residencial
Splendore R$800 mil.
Troco c/ terreno em
condomínio na cidade
de Valinhos (19) 971037523

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

Apartamento
Parque dos Pássaros, 02
dormts, térreo. Estuda
troca por terreno ou

Vende-se cama de
solteiro madeira maciça
R$180,00 (19) 992493436
Aulas particulares para
os vestibulares. Experimente grátis. Melissa
(19) 98732-1926
Acompanhante de
idosos e babá. R$50,00
dia inteiro ou noite
inteira. Melissa (19)
98732-1926
Meio quilo de palha
italiana, R$ 20,00 –

Aluga-se Sala
Rua Dr. Heitor Penteado,
110 , Centro - Valinhos
(19) 3871-4503/ 996061549

Apartamento 3
dormitórios - Bairro
Morada dos Pinheiros.
Direto c/ proprietário
(19) 99742-5830
Loft, Apartamento IMPERDIVEL!no Vale
Verde Mobiliado, todas
as despesas incluídas,
com estacionamento
interno. Informações:
(19) 98200-8141

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

Semana em Poços de
Caldas, para 4 pessoas
levar roupa de cama e
banho. R$ 300,00 (19)
99309-9775
Aluga-se Quartos Próximo ao Roldão,
R$550,00 com cozinha
e lavanderia compartilhada (19) 997326019
Apartamento em
Campinas - Av.
Amoreiras n.4001,
Cond. Poema 2 qtos,
sl, cz, bh e garagem
coberta (19) 982167270

RIBEIRO IMÓVEIS

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

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

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)

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

Alugo sala comercial Ótima localização Principal
rua da cidade. R. Antônio
Carlos 52 Centro Contato: (19) 99129-1291

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

Contato (19) 3871-6108/ 98139-6031

BARCHESE & BARBOSA ADM. DE IMÓVEIS LTDA.
e-mail: barchesebarbosa@bol.com.br
Creci 05770-J

Fone: 3871.2433 / 996357011

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

R$ 700,00 mais iptu
R$ 710,00 + IPTU + SEGURO 		
R$ 800,00 mais iptu
R$ 800,00 mais iptu

LO C AÇ ÃO A PA R TA M E N TO
02-DORMS.JD.DO LAGO 			
R$ 700,00 	mais cond.mais iptu
02-DORMS.COND.ILHAS GREGAS 		
R$ 1.550,00 INLUSO COND. E IPTU
03-DORMS.COND.CLAYTON A. CORREA -CENTRO R$ 2.100,00 - COND.E IPTU INCLUSO

EDITAL

APARTAMENTOS
Vende-se

JARDINEIRO - limpo
terrenos, chácara, calçada, podas de árvores,
passo mata mato,
máquinas a gasolina Contato (19) 991760516/ 99249-3436

APARTAMENTOS
Aluga-se

COMERCIAL

02-COMODOS -JD.JUREMA - FDS 		
02-COMODOS -JD.UNIVERSO - FDS
03-COMODOS JD.PINHEIROS - FDS 		
03-COMODOS J.D JD.JUREMA 		

GERALDO FERNANDES RIBEIRO DO VALE
Juiz de Direito Corregedor

GERALDO FERNANDES RIBEIRO DO VALE
Juiz de Direito Corregedor

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

Retirar em Valinhos
– Pedidos Gecy (19)

LO C AÇ ÃO C A S A S

FAZ SABER que designou CORREIÇÃO ORDINÁRIA na Seção de Distribuição
Judicial, Contador, Partidor e Arquivo, do Fórum da Comarca de Valinhos/SP, com
início às 17 horas, do dia 9 de dezembro de 2021.
FAZ SABER, outrossim, que durante os trabalhos de correição receberá por escrito
e verbalmente quaisquer informações ou sugestões sobre serviços desenvolvidos na
Seção. O presente é expedido para ser publicado no órgão oficial, na imprensa local,
por uma vez, bem como para ser afixado no lugar de costume.
Valinhos/SP, 16 de novembro de 2021.

CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FÓRUM
DA COMARCA DE VALINHOS ESTADO DE SÃO PAULO. Ref. PORTARIA N°
001/2021
O DOUTOR GERALDO FERNANDES RIBEIRO DO VALE MM. Juiz de Direito
Corregedor Permanente da Seção de Administração Geral do Fórum da Comarca de
Valinhos — Estado de São Paulo.
FAZ SABER, que designou correição ordinária na Seção de Administração Geral do
Fórum da Comarca de Valinhos — SP, às 16:30hs no dia 09 de Dezembro de 2021.
FAZ SABER, outrossim, que durante os trabalhos de correição receberá por escrito
e verbalmente, quaisquer informações, reclamações ou sugestões sobre os serviços
de Administração. O presente edital é expedido para ser publicado e afixado no lugar
de costume. E para que referido edital chegue ao conhecimento de todos e de futuro
ninguém possa alegar ignorância, será afixado no local, de costume e publicado na
imprensa local por uma vez e no órgão oficial, por uma vez, na forma da lei.
Valinhos, 16 de No de 2.021.

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

LO C AÇ ÃO CO M E R C I A L

ELEIÇÃO CRCSP 2021:
VOTAÇÃO SERÁ NOS DIAS 23 E 24
A eleição direta para escolha de conselheiros para
compor 2/3 do Plenário do CRCSP será realizada no
site: https://eleicaocrc.org.br.
Confira no portal do Conselho – www.crcsp.org.br
quem são os componentes da Chapa que concorre à
eleição do CRCSP.
O voto é obrigatório para os que estão com seu
registro ativo e quite. Profissionais com idade igual ou
superior a 70 anos, adimplentes, o voto é facultativo
Quem não votar e não justificar dentro do prazo de
30 (trinta) dias após o pleito receberá uma multa que
corresponde a 20% do valor da anuidade do técnico em
contabilidade em vigor em 2021.
Dúvidas?
O CRCSP criou um CHAT que responde suas
dúvidas sobre a eleição.
Acesse o portal do CRCSP.
Atenção
O sistema eletrônico de votação estará
disponível ininterruptamente
do dia 23 - a partir das 8h,
ao dia 24 - até as 18h.
Exerça seu direito democrático e vote!
27ª CONVECON ONLINE E GRATUITA JÁ ESTÁ
COM INSCRIÇÕES ABERTAS
A 27ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do
Estado de São Paulo (CONVECON) acontecerá nos dias 15 e
16 de fevereiro de 2022, das 18h15 às 20h15, e nos dias 17
e 18 de fevereiro de 2022, das 9h às 18h de forma. As
inscrições já estão abertas e podem ser feitas em
cuboz.com/conveconsp. Não perca tempo e garanta a sua
vaga!
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

SALA ED. PALERMO			
R$ 2.100,00 	mais iptu e conD.
SALA COM 80 MTS2 B. CENTRO 		
R$ 3.500,00
SALÃO B.CASTELO C/45MTS 		
R$ 1.500,00 + MAIS IPTU
SALA 49 MTS B. SANTA GERTURES
R$ 1.000,00
BARRAÇÃO B.JD.PINHEIROS C/ 250 MTS2 R$ 4.500,00 MAIS IPTU 		

v en d a
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.
c/ mts 2
APTOS
02-DORMS. CONDOMINIO ALVORADA II
02-DORMS;.B.JD.UNIVERSO 		
02-DORMS.JD.SAMAMBAIA-CAMPINAS
03-DORMS.JD.BELA VISTA 		
03-DORMS ED.CLAYTON A. CORREA - CENTRO
02-DORMS ED. VERONA 		
03-DORMS JD.AURELIA - CAMPINAS
		
PREDIO COMERCIAL NO CENTRO

classificados

SÁBADO, 20 DE NOVEMBRO de 2021

I MÓ 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 = ALUGUEL + COND. + IPTU) C/ SACADA
TODOS COM ÁRMARIOS

Fone: +55 (19) 3517-8250
Automóveis

VENDE-SE MONTANA
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 metálico (19)
99637-6097

VAGAS

PRECISA-SE
De manicure com experiência. Salão Nelsa
& Cia Cabelereiros
Centro - Valinhos
Contato (19) 38714503/ 99606-1549 ou
Aluga-se a sala
PRECISA-SE: Operador
de Onduladeira. Comparecer a Rua Goiás,
502, de segunda a
sexta-feira, das 0h30
às 17h30

CONTRATA-SE
Auxiliar de cozinha
com experiência e
disponibilidade de
horário das 16h às
24:20. Restaurante localizado em Valinhos.
Salário a combinar.
Mandar currículo para
heltoma@hotmail.

OPORTUNIDADES
e serviços

também.
( 19 ) 99981-1171

(19) 99696-5742
Sandra

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

VENDE-SE TERRENO
1100 m2 com uma
bela vista da cidade
em uma área residencial - Proprietário (19) 98892-9810
(Karina)

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

CASA TERREA - 100
m2, 2 quartos,
banheiro, cozinha,
copa, sala, área serviço, garagem - Bairro
Castelo/ Valinhos
R$ 1.400,00 Contato
(19) 99691-0062 Direto c/ proprietário

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

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

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

Vendo Terreno
residencial e
comercial 333 mts
no JdPinheiros. R$
235mil. Corretor
Angelo Whats (19)
99344-8552

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

Pq das Colinas, R.
Silvio Cesar Ciotto,
2 com grandes e 1
pequeno, com lavanderia e garagem - R$

Caseiro - Procura
vaga de caseiro para
morar . Casal jardineiro. (19) 992493436/ 99176-0516
Diarista - Procuro emprego. Sou
diarista, evagélica e
de confiança. Sandra
3859-1568
COSTUREIRA Faço
consertos em geral
(19) 99372-0819
Faço curriculum
com e sem foto em
PDF pronto para
enviar por e-mail
e imprimir. Atualizo seu curriculum

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 - Valinhos/ SP (19) 988343741 Marcelo Santos
TERRENO - 370m2
com duas casas e
salas de comercio, esquina R$ 450 mil - Jd
Jurema - Contato (19)
99117-5445 Regina/

NECROLOGIA bracalente
SANDRA PINHATA VELARDEZ, FALECEU EM 10/11/2021
COM 50 ANOS. CASADA COM CESAR JOSÉ VELARDEZ, DEIXA
FILHOS GUSTAVO, GABRIEL. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
SEBASTIÃO JOSÉ DE SIQUEIRA, FALECEU EM 10/11/2021
COM 65 ANOS. CASADO COM LEONILDA AP. CAMPOVILLA SIQUEIRA, DEIXA FILHOS KLEBER, KLEITON. SEU FUNERAL DEUSE NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE VINHEDO/ SP.
HIGOR DE BEM SIQUEIRA, FALECEU EM 11/11/2021 COM 20
ANOS. SOLTEIRO, FILHO DE ALEX SANDRO TEIXEIRA SIQUEIRA E DE ROBERTA VIANA DA SILVA SIQUEIRA, NÃO DEIXA
FILHOS. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
MARIA JOSEFA VITOR, FALECEU EM 11/11/2021 COM 82
ANOS. VIUVA DE ANTONIO VITOR FILHO, DEIXA FILHOS WILTON, IVANILDO, JOSÉ VITOR, CELIO, AGENOR, SELMA, SIMONE. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA
DE VALINHOS.
WALKIRIA DA SILVA MONTAURIOL, FALECEU EM 11/11/2021
COM 85 ANOS. VIUVA DE SERGIO CARVALHO MONTAURIOL,
DEIXA FILHOS SUZANA, MARISA, RICARDO (IN MEMORIAN).
SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE
VALINHOS.
OSVALDO POMPEO FILHO, FALECEU EM 11/11/2021 COM 60
ANOS. CASADO COM SONIA MARIA ANGELI POMPEO, DEIXA
FILHO OSVALDO. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO
JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
NEUZA RODRIGUES MACIEL, FALECEU EM 11/11/2021 COM
85 ANOS. VIUVA DE NESTOR MACIEL, DEIXA FILHOS NEUZA
MARIA, NILTON JOSÉ. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO
SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
OLGA DOS SANTOS FAGOTTO, FALECEU EM 12/11/2021
COM 75 ANOS. VIUVA DE CELSO FAGOTTO, DEIXA FILHOS
CELSO, PAULO, ADEMIR, MARCIO. SEU FUNERAL DEU-SE NO
CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
NIVALDO MARQUES CARVALHO, FALECEU EM 12/11/2021
COM 72 ANOS. VIUVO DE MARIA MERCES DE AZEVEDO, DEIXA FILHOS ERONILDO, IRAÍDES, ODAIR, MARCIA. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
JOANA DO VALE EVANGELISTA, FALECEU EM 13/11/2021
COM 66 ANOS. CASADA COM ADEMIR EVANGELISTA, DEIXA
FILHOS CELSO, ALESSANDRA, MARCIO, ADEMIR, JESSICA, LILIAN (IN MEMORIAN). SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO

SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
MOACIR CORRÊA, FALECEU EM 13/11/2021 COM 80 ANOS.
CASADO COM MARIA ISABEL CAPACI, DEIXA FILHOS MARIA
ELIZA, ADRIANA, MARCOS, ANDREA. SEU FUNERAL DEU-SE
NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
MARIA CLARITA RIZZIERI LUGLI, FALECEU EM 14/11/2002
COM 72 ANOS. VIUVA DE RENATO LUGLI, DEIXA FILHOS CARMEN, MARCIA, MARIA RENATA, JOSÉ RENATO. SEU FUNERAL
DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
ELEU HUMBERTO ACCORSI, FALECEU EM 15/11/2021 COM
47 ANOS. SOLTEIRO, NÃO DEIXA FILHOS. SEU FUNERAL DEUSE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
MESSIAS MACHADO DA SILVA, FALECEU EM 15/11/2021
COM 72 ANOS. VIUVO DE EDVALDA DOS SANTOS SILVA,
DEIXA FILHOS HAMILTON, ANTONIO, PATRICIA, ROSANE. SEU
FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
CLAUDIOMAR NOGUEIRA LOPES, FALECEU EM 15/11/2021
COM 69 ANOS. CASADO COM SUELI MORO NOGUEIRA, DEIXA FILHOS ALESSANDRO, FERNANDA. SEU FUNERAL DEU-SE
NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
MARIA ODILA REIGNE ROSA, FALECEU EM 16/11/2021 COM
74 ANOS. CASADA COM ALCIDES ROSA, DEIXA FILHOS MARCIA, CLAUDIA, KELLY. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO
SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
JOSÉ LOPES DA SILVA, FALECEU EM 16/11/2021 COM 78
ANOS. CASADO COM HELENA ALVES DA SILVA, DEIXA FILHOS
ANEZIO, MARIA DE LOURDES, VALDINEI, ROSILENE, VALDIR,
NILSON. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.

CASA
Aluga-se

p.12

750,00 (19) 992962626
Casa nova em Vinhedo, Jd das Nogueiras,
perto da escola Nilza
Ferragut. 2 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
Marcelo (19) 994444772

IMÓVEIS

Av. Independência, 1286 - Sala 2
F: 3871-8830/ 98155-6241 / 98213-5025 / Whatsapp 982135025
email: ademirrezende123@gmail.com

ALUGO

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

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

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

R$ 950

Campinas/Ipaussurama R. Lourenço Zen 3 COM

R$ 750

CAMPINAS
ITATIBA

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

R$130.000,00

R$ 400.000,00

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

ESCRITÓRIO CONTÁBIL
ANSELMI E TROVATTI S/C LTDA
CRC - 2SP014016/0-3

FONE/FAX: (19) 3869-3388

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

MECÂNICA EM GERAL

INDUSTRIES
CONTRATA
Auxiliar de Produção (inclusive para
Pessoa com Deficiência)Requisitos:
Ensino Médio Completo.
Não é necessário experiência.
Residir em Vinhedo/SP ou Valinhos/SP.
Enviar currículo para
recrutamento@cclindsa.com

@automecamicadiniz

Manutenção de Ar Condicionado
- Conserto
- Troca de filtro
- Higienização
- Carga de Gás
- Diagnóstico de Vazamento

Rua Campos Salles, 1680 - Jardim Jurema - Valinhos

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

19

3829-1497

19 99242-3132

p.13 Cidades

SÁBADO, 20 DE NOVEMBRO de 2021

ULTRAMARATONA UAI

Atletas valinhenses falam das dores e sabores
de enfrentar uma Ultramaratona de 235 km
da redação ■ No último final de sema-

na prolongado em função do feriado da
Proclamação da República, enquanto a
maioria dos valinhenses ou descansava
em casa ou curtia um passeio pelas
montanhas ou praia, dois atletas determinados – Marcos Medeiros – 50 anos
– e Marcos Pereira, 57, após meses de
preparo estavam em Minas Gerais para
enfrentar os 235 km da Ultramaratona
Internacional dos Anjos – UAI – edição
2021 – que teve largada e chegada na
cidade de Passa Quatro.
Foram três dias e três noites de
prova – a maior parte dela sem dormir
– disputada nas cidades cortadas pela
Serra da Mantiqueira em Minas. Com
largada às 8 horas da manhã do dia 13
na cidade de Passa Quatro e chegada
prevista para todos os competidores
até as 22 horas do dia 15 também em
Passa Quatro.
Marcos Medeiros, completou a prova em 52 horas e 30 minutos, ficando
em 2º lugar na classificação geral. Já
Marcos Pereira com lesões na coxa e no
joelho optou por deixar a prova na noite
de domingo, dia 14, após ter percorrido
210 quilômetros, pois não tinha mais
condições físicas de enfrentar os 25
km restantes.
Após terem se recuperado da exaustão ocasionada da mãe de todas as
ultramaratonas, Medeiros e Pereira
falaram à Folha de Valinhos sobre a
experiência de colocar o corpo a prova.
Confira as entrevistas.
Marcos Medeiros
FV O que te levou a participar
dessa ultramaratona?

Quando a corrida se torna um vício
a maioria dos corredores querem sempre se superar. Eu já havia participado
de várias Ultras e achei que estava na
hora de encarar a Mãe das Ultras no
Brasil.
FV Em que pese o desgaste físico,
emocional e o cansaço, qual a sensação de cruzar a linha de chegada?
O desgaste físico pode chegar logo
ou pode demorar a chegar, isso vai depender muito de como está a alimentação e hidratação do corredor. O emocional no meu caso é se eu começar a
ver muitos corredores desistindo da
prova, isso abala um pouco. O cansaço
é inevitável mas é nesta hora que você
não pode esquecer que treinou para
estar ali. Sensação de cruzar a linha de
chegada é a pergunta que pra mim não
tem resposta em palavras. É um mix de
emoções misturado com eu consegui,
valeu a pena, só quem completa um
desafio desse sabe a sensação.
FV Qual o momento mais críticodifícil da prova? Chegou a pensar em
desistir?
Nesta prova foram alguns. No Km
60 mais ou menos eu estava tendo
ameaças de câimbras e eram fre-

quentes e seria impossível completar
a prova se a câimbra viesse. Por um
milagre Divino encontrei a Mariana
que é Fisioterapeuta e me atendeu fazendo um procedimento com agulhas
e me colocou de volta na prova. Depois
tive um teste de extrema dificuldade
na subida do Pico do Papagaio que foi
uma subida sem fim. Ali disse pra mim
mesmo, depois da subida. (Tenho que
finalizar essa prova). E graças a Deus
completei.
FV Qual será o próximo desafio?
Próximo desafio será convencer a
minha mulher e os amigos do apoio
deixar eu fazer outra dessa. Brincadeiras a parte eu tenho prova difícil só em
Abril 22, 28 praias 42 km.
FV Que conselho daria a quem
quer começar a correr?
Vá a um médico faça exames e comece a andar e aos pouquinhos dar uns
trotes, não queira chegar ao segundo
km sem antes fazer o primeiro. Corrida
é insistência.

Marcos Pereira
FV O que te levou a participar
dessa ultramaratona?
A acredito que seja me desafiar a
superar, ser diferente.
FV Em que pese o desgaste físico,

emocional, o cansaço e as lesões na
coxa e no joelho. Estava tão perto de
cruzar, como é tomar uma decisão
tão difícil como a que você teve que
tomar?
A lesão acredito que foi no Km 120
na montanha não me lembro o nome
agora. Tenho dificuldade em altura
por ter asma e acredito que o ar fica
mais difícil de filtrar. Devo ter perdido
a concentração e escorreguei. As duas
lesões foram no mesmo momento. Bati
o joelho esquerdo e dei um estiramento
na coxa direita e ainda quebrei a tela do
celular. Tomar a decisão de parar foi por
stress emocional. No km 200 já não
conseguia mais andar sentia as pernas
travadas com tonturas vômitos. Mesmo
assim cheguei no Km 210. Acredito que
a tontura e vômito foi por muito analgésico que tomei no percurso.
FV Tirando a desistência, houve
algum outro momento crítico- difícil
da prova?
Não sei se seria crítico no km 124 já
quase no final da montanha. Eu estava
ofegante sentia meu coração bater
muito rápido. Parei para desacelerar,
deitei e apaguei não sei por quanto
tempo no meio da estrada de pedra.
Quem me acordou foram dois atletas
que estavam no percurso.
FV Quantas horas dormiu dentro
do período de prova?
Eu não dormi tive esse apagamento .
FV Qual será o próximo desafio?
O próximo desafio será Maresia
Bertioga 75 km, dia 11 de dezembro.
FV Que conselho daria a quem
quer começar a correr?
Nao sei dar conselhos.

Beach Tennis vai
contar com novo
espaço em Valinhos
Divulgação

Está chegando novidade para Valinhos. A Mondo BT será o novo Complexo de
Beach Tennis em nosso município. Localizado no Trevo de Valinhos/ Campinas o Complexo será dirigido por uma atleta profissional de Beach Tennis valinhense, Isabella Sella. Ela que começou
sua carreira no tênis depois de fazer parte do Projeto Social no CLT
(Centro de Lazer do Trabalhador)
aos 13 anos de idade; se profissionalizou no Beach Tennis em 2019
e hoje está entre as 100 melhores
colocadas no ranking mundial da
modalidade.
A Mondo BT será inaugurada no
próximo dia 27, a partir das 14h onde as quadras serão liberadas. Às
18h haverá um Happy Hour com a
apresentação do Chris Rasta.
O início das atividades no espaço estão programadas para dezembro.
da redação ■

Serviço:

Inauguração: 27/11/21
Abertura das Quadras: 14h
Happy Hour Chris Rasta: 18h
Rua Frede Madsen, lote 13,
quadra 2 – Valinhos/ SP
@mondo.bt
@isa.sella

