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CAMINHADA
Neste domingo tem
Caminhada por
Valinhos

10 ANOS
Relógio do Sol
no CLT foi
revitalizado
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MAIS EMPREGOS

Valinhos ganha nova
Rede de Supermercados
■ Representantes da rede de Supermercados Pague Menos estiveram reunidos com a prefeita Lucimara (PSD) para assinar o termo
de compromisso para a implantação da nova unidade da empresa, que irá gerar cerca de 250 novos empregos mo município. Página 5

PAIXÃO PELA MATA ATLÂNTICA

SANGUE

Rotary Club
realiza última
Campanha de
doação de 2021
P6

Divulgação

■ O artista plástico Alexandre Filiage, responsável pelas artes que estampam as latas de panetone da Casa da Criança de Valinhos
deste ano e de diversos murais espalhados pela cidade com a temática Mata Atlântica, dentre eles o muro da Avenida Paulista e
uma das colunas do Viaduto Laudo Natel, agora ganhou as ruas e muros de Campinas. Página 9

Vereadores terão mais
participação no orçamento 2022

LUZES DE NATAL

■ Os 17 vereadores terão mais participação no orçamento municipal
do ano que vem com a possibilidade de indicarem obras, serviços e
ações, por meio das chamadas emendas individuais. Página 4

Hoje tem mutirão
de vacinação
contra Covid-19
A Secretaria da Saúde abre mais
uma oportunidade para as pessoas
que precisam ser vacinadas. Página 8

■

Novembro tem
chuvas abaixo da
média esperada
■ Pela nona vez em 2021 Valinhos
fechou com chuvas abaixo do
previsto. Em novembro, a cidade
registrou só 105,60mm de chuva
acumulada, representando apenas
68,20%. Página 5

@folhadevalinhos

O centro da cidade de Valinhos está desde quarta-feira, dia 8, iluminado e
decorado para as festas de fim de ano. A Secretaria de Cultura colocou os
personagens decorativos, entre eles, renas de trenó, Papai e Mamãe Noel,
bonecos de neve, entre outros. Este clima já traz a alegria do Natal para as
famílias valinhenses. Página 10

Folha de Valinhos

Cadastre-se e receba
notícias diariamente

(19) 99417-9593
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Arquivo Folha de Valinhos

direto da redação
l ÚLTIMA SESSÃO Fechando o ano Legislativo de 2022 os 17 vereadores
realizam na próxima terça-feira, dia 14, a última sessão ordinária do ano. Na
pauta dois projetos importantes que precisam ser votados antes do final do
ano: o PL 192, que trata do Orçamento Municipal para 2022 e o PL 176/21,
que trata do Plano Plurianual do Município de Valinhos para o período de
2022 a 2025.
l ÚLTIMA SESSÃO 2 Também está na pauta da última sessão o PL 200/21,
de autoria dos vereadores Henrique Conti (PTB) e Luiz Mayr (Podemos) que
torna obrigatória a autorização legislativa para que a Prefeitura se manifeste
à adesão à Unidade Regional de Saneamento, disciplinada pela Lei Estadual nº 17.383/2021, que dispõe sobre a criação de unidades regionais de
saneamento básico. O tema é de grande importância para Valinhos, pois irá
impactar diretamente nos serviços hoje desenvolvidos pelo Departamento
de Água e Esgotos de Valinhos – DAEV.
l ÚLTIMA SESSÃO 3 Um dos pontos polêmicos 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 – URAEs – 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, Jacareí, São Caetano do Sul, Jundiaí e outras 14 cidades da
Região Metropolitana de Campinas – RMC. O prazo para a adesão vence
no dia 1º de janeiro.
l NA TRIBUNA Quem estará usando a Tribuna da Câmara na próxima
terça-feira, dia 14, é o Secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Eduardo
Galasso Calligaris, que estará falando sobre a situação da lagoa da antiga
Rigesa. A vinda do secretário à Câmara atende requerimento do vereador
Henrique Conti, aprovado no final de novembro.
l BUSCANDO UMA SOLUÇÃO Esta semana a prefeita Lucimara Godoy
Vilas Boas (PSD), visando encontrar uma solução para o problema da lagoa
da antiga Rigesa se reuniu com representantes do proprietário da área para
buscar um caminho que possa preservar a lagoa e ao mesmo tempo, respeitar os procedimentos legais e administrativos que envolvem o local. De
acordo com o Departamento de Comunicação da Prefeitura, a proposta em
desenvolvimento, está alinhada às diretrizes do Plano de Governo que busca
planejar uma Valinhos com foco no desenvolvimento sustentável, que respeita o meio ambiente, os recursos hídricos e excelência na gestão pública.

memória histórica

Nosso registro histórico desta semana é uma homenagem a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos que ontem,
dia 10, completou 61 anos de fundação. Foi numa assembleia realizada no dia 10 de dezembro de 1960, no salão Paroquial da
Matriz São Sebastião, que reuniu 246 valinhenses, liderados por José Spadaccia, o Bepe, para tratar de um tema de grande importância para a saúde pública do município: a construção, instalação e funcionamento de um hospital para atender principalmente as pessoas menos favorecidas. Aquela assembleia marcou a fundação de uma das principais instituições do terceiro setor
do município. Os abnegados irmãos fundadores criaram uma instituição que impactou e ainda hoje impacta e auxilia a vida de
milhares de famílias valinhense. Naquela ocasião Valinhos dependia muito de Campinas e a criação da Irmandade da Santa Casa
mudou toda uma realidade. O registro desse momento histórico não poderia deixar de ser do saudoso Haroldo Pazinatto.

Alexandre Japa pede empenho da prefeita
para que determine o retorno dos ônibus

l ISSQN 2 Ainda de acordo com Franklin alguns moradores o procuraram
nas últimas semanas por estranhar o lançamento imposto. E foi através de
um requerimento encaminhado por ele à Prefeitura, que algumas descobertas foram feitas. Segundo ele, a própria Prefeitura, se refere ao ISSQN das
construções identificadas no levantamento aerofotogramétrico realizado
em 2018 no município. Na época, nenhuma cobrança foi feita e agora, quase
4 anos depois, 14.402 lançamentos e cobranças estão sendo efetivadas.
l ISSQN 3 Se todos os lançamentos forem pagos a Prefeitura deve arrecadar mais de R$ 35 milhões. Contudo, Franklin alerta que muitas dessas
cobranças podem ser indevidas. “Existe o artigo 173 do Código Tributário
Nacional que diz que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício. Então
aquelas pessoas que construíram antes de 2016, e que foi constatado só em
2018 nesse levantamento aerofogramétrico, não devem, mas a Prefeitura
mandou. Vai que cola, né? Será que as pessoas vão saber disso? Isso é um
absurdo”, explicou.
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105,60 mm
de chuva acumulada foram registrados na cidade durante o
mês de novembro. Média segue
abaixo do esperado

l PROTESTO A sessão da última terça-feira, dia 7, novamente foi marcada
por protestos de ativistas contra a drenagem e o aterramento da Lagoa do
antigo Rigesa. Um grupo de 30 pessoas esteve na Câmara portando cartazes
com os dizeres: ‘Salve a Lagoa’ ‘Sanciona Prefeita’, fazendo referência a Lei,
aprovada pelos vereadores e que ‘declara a lagoa da antiga Rigesa como bem
de valor histórico-cultural de Valinhos’, ainda não sancionada pela prefeita
Lucimara Godoy Vilas Boas (PSD).
l ISSQN Usando a Tribuna na sessão de terça-feira, dia 7, o vereador
Franklin, que também é presidente da Câmara, fez uma séria denúncia ao
apontar que a Prefeitura ao fazer o lançamento de mais de 14 mil guias de
ISSQN (Imposto sobre Serviços de Quaisquer Natureza) referente à construção civil, teria cometido irregularidades em vários casos, vez que chegou
ao seu conhecimento o lançamento de cobranças sobre obras residenciais
realizadas antes de 2016, o que segundo ele fere o princípio da prescrição.

numeralha

250

novos empregos para os
munícipes
serão
gerados
pela nova unidade da rede de
Supermercados Pague Menos

O vereador Alexandre Japa
(PRTB) apresentou moção na
Câmara pedindo à prefeita Lucimara Godoy (PSD) que empenhe
esforços junto à Secretaria de
Mobilidade Urbana e à empresa
Sou Valinhos para que os ônibus
voltem a circular normalmente na
cidade. Segundo ele, a população

reclama de superlotação.
Japa diz que usuários do transporte público questionam a falta
de ônibus, uma vez que as aulas presenciais já retornaram e
muitos também já voltaram a
trabalhar.
A moção foi aprovada e encaminhada à prefeita.

Projeto aprovado prevê instalação de
câmeras de segurança nas escolas
Foi aprovado na sessão desta
terça-feira, dia 07, projeto de lei do
vereador Tunico (DEM) que prevê a
instalação de câmeras de segurança
em todas as escolas públicas municipais de Valinhos. Segundo ele, as
unidades instaladas em regiões com
maior índice de violência deverão ter
prioridade.
O projeto estabelece a instalação de no mínimo duas câmeras,
que registrem a área de acesso e
principais instalações internas. No
entanto, o número de equipamentos será definido de acordo com as
características e dimensões de cada
escola, respeitando normas técnicas.
As câmeras deverão ter recurso de
gravação.
O vereador Tunico afirmou que
a ideia é que a proposta se estenda
também a outros prédios públicos
futuramente, e não só às escolas.
“Nós tivemos recentemente a inva-

são da creche do Parque Portugal e,
se tivesse monitoramento, iria inibir
a ação de vândalos (...) Hoje mesmo
recebi a informação de que entraram
no vestiário da quadra do Jardim
Paraíso, arrombaram o cadeado de
acesso ao quadro de iluminação e
mexeram. Que esse projeto possa
se estender para os demais prédios
públicos”, disse.

10

anos da inauguração do Relógio
de Sol, localizado no Centro de
Lazer do Trabalhador Ayrton
Senna da Silva (CLT)

atmosfera
hoje (11.Dezembro)
Sol com algumas
nuvens. Não chove.
Máx. 33ºC Mín. 17ºC

DOMINGO (12.Dezembro)
Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à
tarde e à noite.
Máx. 33ºC Mín. 19ºC

SEGUNDA (13.Dezembro)
Sol com muitas nuvens
durante o dia. Períodos
de nublado, com chuva
a qualquer hora.
Máx. 28ºC Mín. 19ºC
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Fa b i a n a Ja r u s s i

Alimentação na Menopausa
Para muitas mulheres passar pelo período
de menopausa é um grande desafio! Com a
queda do hormônio, muitos sintomas chegam. Os fogachos (aqueles famosos calorões),
dores musculares, cansaço, ansiedade, alterações no humor, mudança na pele e nos
cabelos, etc, fazem parte da rotina.
Para ajudar a aliviar esses incômodos, bons
hábitos de saúde são fundamentais, como o
consumo dos alimentos adequados em uma
dieta equilibrada.
Nessa fase da vida também muito importante manter a prática regular de atividades
físicas. Combinando os exercícios com uma
boa alimentação, os sintomas da menopausa
aparecem com muito menos intensidade.
Para que você consiga escolher os alimentos mais adequados, separei alguns que não
podem ficar de fora da sua lista de compras:

1. Cacau
O cacau é um alimento rico em polifenóis,
um composto que ajuda a reduzir o estresse.
Escolha as versões com alta porcentagem de
cacau (acima de 70%). Acrescente em vitaminas ou saboreie um pedaço pequeno de
chocolate amargo.

2. Iogurte
Cálcio e vitamina D são essenciais para as
mulheres na fase da menopausa. Mas nem
todos os derivados do leite são bons o bastante para a saúde feminina, já que o leite e a
manteiga são ricas em gorduras que podem
prejudicar a mulher ao invés de ajudá-la. Por
isso, o melhor derivado nesse caso é o iogurte
natural, que conta com baixo teor de gordura e
mantém os nutrientes benéficos. Outra opção
inclui os probióticos naturais como o kefir.

3. Mel
É usado há anos para acalmar as pessoas
e, por trás de sua doçura, contém muitos
nutrientes. Também é rico em antioxidantes e flavanóides que, juntos, amenizam os
sintomas de menopausa.

4. Ovo
Rico em proteína e nutrientes, o ovo
deve fazer parte do cardápio. Faça omeletes protéicos com duas claras e uma gema.
Assim, você obtém uma quantidade maior
de proteína com menos gordura.

5. Peixe
É rico em proteína, vitamina D e ômega
3, três ótimos nutrientes para agir no corpo
das mulheres em menopausa. Além de benefícios para a saúde do coração, as pesquisas
apontam que o consumo regular de peixes
gordurosos, pode diminuir os sintomas da
menopausa.
Invista em sua saúde e na sua alimentação, e passe por essa fase com mais tranquilidade. Para conhecer as quantidades dos
alimentos adquados para você, consulte
sempre um Nutricionista.
Fabiana Jarussi é Nutricionista ClínicoFuncional Facebook: Nutri Fabiana Jarussi
Instagram: @Nutrifabianajarussi

Como fica o Condepav?
Nos últimos meses temos acompanhado uma série de aprovações de
projetos de Lei, de autoria dos vereadores, referentes ao tombamento ou
declaração de patrimônio histórico- cultural material ou imaterial.
Embora entendamos que possa estar acontecendo um vício de iniciativa –
também entendemos a preocupação dos nobres edis no tocante a estabelecer
meios legais como forma de se evitar um mal maior e preservar determinado
bem, como foi o caso da Lagoa da antiga Rigesa.
Contudo, é necessário lembrar que em Valinhos existe o Conselho
Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Valinhos – CONDEPAV –
criado através da Lei 5276/2016 que, dentre suas competências está: propor
diretrizes para a política municipal de defesa e proteção do patrimônio
cultural, o qual compreende os patrimônios histórico, artístico, estético,
arquitetônico, arqueológico, documental, ambiental, imaterial ou qualquer
outro termo que venha surgir no contexto cultural do Município.
Mais ainda, é função do Condepav, colaborar nos estudos e na elaboração
dos planos e programas de defesa e proteção do patrimônio cultural”, ou seja,
há um órgão no município criado e capacitado para apontar os caminhos
da defesa do nosso patrimônio. Entendemos que é prerrogativa do vereador
apresentar e aprovar projetos de Leis. Contudo, acreditamos que nestes casos,
o Condepav deveria ao menos ser consultado.
É necessário respeitar o papel do Conselho uma vez que não se trata
apenas de aprovar uma Lei Ordinária e passar a acreditar que referido bem
tombado estará resguardado e protegido no
futuro. Ao contrário, muitas vezes – como
acontece Brasil afora – o bem é perdido, por
falta de planejamento e orçamento para que
ele possa ser de fato protegido e mantido após
seu tombamento.
Ao criar o Condepav em 2016, Valinhos
também se inseriu no Sistema Nacional
de Cultura, ao criar concomitante a ele o
Conselho Municipal de Políticas Culturais
e o Sistema Municipal de Cultura. E, é esse
sistema que precisa ser gerido e municiado
com informações, dentre elas o inventário de
bens históricos ou não tombados.
Efetivamente Valinhos tem quatro patrimônios históricos tombados:
Conjunto Ferroviário de Valinhos; Casa Modernista do Artista Flávio de
Carvalho – Fazenda; Sede da antiga Fazenda Calcutá e Edifícios da Antiga
Fábrica da Companhia Gessy pelo Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT – ligado à
Secretaria de Cultura do Estado; a capoeira como patrimônio imaterial de
Valinhos e as Casas da Rua 12 de Outubro na Vila Santana (processo aberto
pelo Condepav).
Excetuando a Capoeira – bem imaterial – os demais bem, embora
não tombados pelo município através do Condepav, já foram discutidos
e debatidos internamente e até já se cogitou o tombamento desses
bens na esfera municipal. Mas, a ideia esbarrou num simples detalhe: a
responsabilidade do gestor, bem como a previsão e a definição de dotação
orçamentária para ao menos dar manutenção nos referidos bens, visto que,
dos quatro apenas os prédios da antiga Cia Gessy recebem manutenção
preventiva por parte da Unilever, o que já não ocorre com a Casa de Flávio
de Carvalho e a Fazenda Calcutá, que são propriedades privadas e, no caso
da antiga estação Ferroviária, atual Museu Municipal “Fotógrafo Haroldo
Pazinatto”, cabe a prefeitura realizar essa manutenção, sem descaracterizar
o bem.
Talvez os vereadores não saibam, mas há uma responsabilidade muito
grande que envolve o tombamento de patrimônios culturais, históricos,
estético, arquitetônico, arqueológico, documental, ambiental, imaterial, pois
é preciso estabelecer projetos de gestão e recursos para mantê-los. Neste
sentido, é de fundamental importância a legitimação do Condepav como
instância responsável pela definição de ações que visem o tombamento
de bens tombados ou que precisam passar pelo processo de tombamento.

É necessário
respeitar
o papel do
Conselho
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Vereadores terão mais participação
no orçamento para o ano de 2022

Manifestantes voltam ao
plenário da Câmara em defesa
da lagoa da antiga Rigesa

CMV

O orçamento de 2022 deve ser votado na próxima sessão ordinária, no dia 14
CMV

Cerca de 30 pessoas
portando cartazez com os dizeres: ‘Salve a lagoa’ e ‘sanciona prefeita’, numa alusão ao projeto de
Lei aprovado no dia 23 de novembro, por unanimidade, e que declara a ‘lagoa da antiga Rigesa como bem de valor histórico-cultural de Valinhos’, estiveram na Câmara Municipal na noite da última terça-feira, dia 7.
Passados quase um mês da
aprovação da Lei, a prefeita Lucimara Godoy Vilas Boas (PSD) ainda não sancionou e nem vetou. O
projeto de Lei, apresentado pelos vereadores Alécio Cau (PDT)
e Henrique Conti (PTB), foi aprovado rapidamente após denuncia de que a lagoa estaria sendo
drenada. Na prática, a medida deve preservar essa área, evitando
a sua destruição, aterramento e
qualquer tipo de obra que venha
modificar sua característica.
A prefeita Lucimara esteve
com proprietários da área da antiga Rigesa na tarde da terça-feira, dia 7. Na pauta da reunião: a

da redação ■

Da Redação

Os 17 vereadores de Valinhos
terão mais participação no orçamento municipal do ano que
vem com a possibilidade de indicarem obras, serviços e ações,
por meio das chamadas emendas
individuais. A prefeita Lucimara
Godoy V. Boas (PSD) encaminhou
à Câmara uma alteração na Lei
Orçamentária Anual de 2022 prevendo a destinação de recursos e
cumprindo o que determina a Lei
Orgânica do Município.

Na sessão da última terça-feira, dia 7, o presidente da Comissão
de Finanças e Orçamento, vereador Tunico (DEM), usou a tribuna
para agradecer o Poder Executivo
por ter atendido ao pedido da
comissão, que já havia percebido
a ausência da reserva financeira
para atendimento das emendas
na peça orçamentária.
De acordo com a norma das
emendas individuais, 1,2% da
receita corrente líquida do município deve ser reservada para
os vereadores, em partes iguais.
Cada parlamentar terá direito

a destinar valores para obras,
serviços e ações específicas,
aumentando a participação do
Legislativo na aplicação de recursos para melhorias na cidade.
Obrigatoriamente, metade dos
valores aprovados por vereador
será destinada a ações e serviços
públicos de saúde.
Será a primeira vez na história
da Câmara que os vereadores poderão indicar ações no orçamento
municipal. A medida foi aprovada
em fevereiro de 2020 e foi vista
como uma conquista pelos vereadores da legislatura passada.

Câmara aprova projeto que obriga informações
detalhadas sobre contrapartidas no site da Prefeitura
Os vereadores aprovaram por unanimidade na sessão desta terça-feira, dia 07, projeto de lei que obriga a Prefeitura
a divulgar informações detalhadas
sobre as contrapartidas recebidas
pelo município de empreendimentos imobiliários. O texto, de autoria dos vereadores Henrique Conti
(PTB) e Alécio Cau (PDT), determina que os dados sejam atualizados
mensalmente no site oficial da Prefeitura e disponibilizados em formato simples, que facilite a pesquisa.
O projeto diz que deverão ser
publicados dados do empreendimento, termo de compromisso de
dívidas, fórmula de cálculo com
os valores, forma de pagamento e
número do processo de que trata
cada contrapartida. Quando o
pagamento for realizado em obras,
deverão ser divulgadas informações como descrição do serviço
realizado, valores, data de início e
término e número de processo de
acompanhamento da obra.
Em discurso na tribuna, o vereador Conti defendeu mais transparência na divulgação de informações. “Existem muitas dúvidas
com relação às contrapartidas. No
ano passado foi montada uma CPI
nesta Casa de Leis justamente para
investigar possíveis irregularidades
na aplicação dessas contrapartidas
e foram contatadas, tanto que o
relatório foi enviado ao Ministério
Público (...) A partir do momento

CMV
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preservação da lagoa e, ao mesmo tempo, o respeito aos procedimentos legais e administrativos
que envolvem a área.
“Pela preservação da Lagoa,
estamos estudando um projeto
viável do ponto de vista jurídico
e técnico que possa alcançar esta meta principal, já que a lagoa
é, sim, um patrimônio da cidade
e, portanto, merece todos os esforços para equacionar esta questão”, afirmou a prefeita.
Acompanhada do secretário
de Assuntos Jurídicos e Institucionais, dr Argeu Alencar da Silva, do secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Eduardo
Galasso e da chefe de Gabinete,
Claudineia Vendemiatti Serafim,
a prefeita ressaltou que esta proposta, em desenvolvimento, está alinhada às diretrizes do Plano de Governo que busca planejar
uma Valinhos com foco no desenvolvimento sustentável, que respeita o meio ambiente, os recursos hídricos e excelência na gestão pública.

De olho nas eleições de 2022 exprefeito Clayton se reúne com
líderes do Republicanos

Divulgação

da redação ■ O ex-prefeito e pre-

que você tem o empreendimento,
foi definida a contrapartida, aquilo
tem que estar no site. As pessoas
têm que saber para que haja total
transparência e acompanhamento
desde o início até o fim do processo”, afirmou.
Alécio Cau também lembrou
da CPI das Contrapartidas. “Nós
aprovamos o relatório, que indicava
a necessidade de revisão do decreto
[que trata do tema]. O decreto deve
estabelecer que o dinheiro tem de
ser depositado na conta do Fundo
Municipal de Desenvolvimento
Urbano. E se a Prefeitura quer fazer
alguma obra, alguma melhoria na
cidade, que ela use esse dinheiro,

mas terá um acompanhamento do
Tribunal de Contas”, discursou.
O vereador Edinho Garcia (PTB)
adiantou que vai apresentar projeto de lei no ano que vem, determinando que toda verba de
contrapartida seja depositada no
fundo muncipal. “Vai ser melhor
para sabermos onde foi investido
o dinheiro. A Administração vai
ter que investir onde realmente o
município tem necessidade. Vai ser
uma forma muito mais fácil de nós
examinarmos e fiscalizarmos onde
foi empregado o dinheiro”, disse.
O projeto segue agora para sanção ou veto da prefeita Lucimara
(PSD).

sidente do Republicanos de
Valinhos, Clayton Roberto Machado, se reuniu nesta quartafeira, dia 8, com o presidente
estadual do Republicanos, Sergio Fontellas, e com o coordenador regional do Republicanos na RMC, Saulo Rodrigues,
para traçar novas diretrizes
para atuação do partido em
nossa cidade. O encontro foi
realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na capital paulista.
De acordo com Clayton, entraram em pauta temas como a
nova lei eleitoral e as eleições
de 2022. O partido visa o aumento da representatividade
na Alesp e no Congresso Nacional. Atualmente, o Republicanos tem em atividade 31 de-

putados federais e 6 estaduais.
Com perfil conservador,
o Republicanos está entre os
seis partidos que aparecem
com saldo positivo de filiações, ocupando, portanto, a
10ª posição entre as legendas
com maior número de filiados
no Brasil.
“Estamos trabalhando incansavelmente pelo crescimento de nosso partido em
Valinhos, na RMC e em todo
o país. Convidamos você a se
juntar a nós para que, unidos,
possamos construir um Brasil
cada vez melhor para todos”,
afirma Clayton.
Mais informações sobre o
Republicanos em Valinhos podem ser obtidas pelo e-mail
re p u b l i ca n o s va l i n h o s 1 0 @
gmail.
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Rede de Supermercados
irá gerar mais de 250
empregos para valinhenses

Câmara recebe prefeita e Secretária
Nacional para assinatura de acordo

PMV

PMV

A Câmara sediou na
terça, 7, a assinatura de acordo de
cooperação técnica entre o Governo Federal e o município de Valinhos para a implementação do
Programa Reconecte junto à Secretaria da Educação.
O acordo foi assinado durante a reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família pela prefeita Lucimara Godoy V.
Boas (PSD) e a Secretária Nacional
da Família, Dra. Ângela Gandra. O
evento foi presidido pelo coordenador da frente, vereador André
DA REDAÇÃO ■

Diretores da rede de
Supermercados Pague Menos estiveram reunidos com a prefeita Lucimara Godoy Vilas Boas (PSD) na última segunda-feira, dia 6, com o objetivo de assinar o termo de compromisso para a implantação da nova unidade da empresa, que irá gerar cerca de 250 novos empregos mo
município. O termo de compromisso assinado assegura a contratação
de cidadãos valinhenses por inter-

DA REDAÇÃO ■

médio do Posto de Atendimento ao
Trabalhador de Valinhos (PAT) para
as novas vagas.
“A geração de empregos no município é um dos principais compromissos da nossa gestão, e com essa
nova parceria buscamos trazer ainda
mais oportunidades profissionais para nossos munícipes, além do desenvolvimento econômico de Valinhos”,
destacou a prefeita.
A rede de supermercados já pos-

sui o terreno na cidade e estava
aguardando a assinatura desse termo de compromisso para dar continuidade às obras. Estiveram presentes na reunião os diretores da rede de Supermercado Pague Menos,
a prefeita Lucimara, a chefe de gabinete Claudinéia Vendemiatti Serafim, o secretário de Planejamento e
Meio Ambiente Eduardo Galasso e o
secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Agostinho.

Novembro tem chuvas abaixo da
média esperada para Valinhos

PMV

DA REDAÇÃO ■ Pela nona vez em
2021 Valinhos fechou com chuvas abaixo do previsto. Em novembro, a cidade registrou só
105,60mm de chuva acumulada,
representando apenas 68,20%
da média que era estimada ao período (154,82mm). Para dezembro são esperados 195,29mm de
chuva, mas o acumulado até esta
segunda-feira, 6 de dezembro de
2021, é de 11mm, correspondendo
apenas a 5,60% do total estimado.
Apenas em janeiro e outubro
deste ano é que choveu mais que a
média histórica na cidade. No primeiro mês do ano o acumulado foi
de 319,60mm (150,60% da média
histórica), enquanto que no oitavo
mês foi de 158,80mm (188,80%).
Nos demais meses o acumulado foi abaixo do estimado historicamente: em fevereiro foi de
121,60mm (64,70% da média), em

março foi de 41,60mm (27% da
média), em abril foi de 12,60mm
(18,20% da média), em maio foi
de 29mm (54,70% da média), em
junho foi de 20,40mm (34,90% da
média) e em julho foi de 26,40mm
(76,50% da média). Já em agosto
foi de 20mm (54,20% da média) e
em setembro foi de somente 9mm
(14,10% da média).
A falta de chuvas não é realida-

de concreta somente em Valinhos.
A insuficiência também tem sido
realidade no Sistema Cantareira
em novembro de 2021. A média de
chuva esperada ao mês de novembro para o local é de 149mm, mas
somente choveu 111,6mm (25% a
menos do que o esperado). Desta
forma, o Sistema Cantareira opera nesta segunda-feira (6) com
25,30%, na faixa de restrição.

Amaral (PSD) e contou com a presença dos vereadores Alexandre Japa (PRTB), Simone Bellini (Republicanos) e Thiago Samasso (PSD),
além de representantes do governo
federal e da Prefeitura.
O Programa Reconecte usa tecnologias digitais para fortalecer relações sociais, especialmente os laços familiares. O objetivo é ajudar as
famílias a lidarem com o uso imoderado de tecnologias como celulares
e redes sociais. Para isso, o programa
federal disponibiliza campanhas, vídeos, cartilhas e cursos.

Operação Verão prossegue até 31 de março
de 2022 com coordenação da Prefeitura
A Coordenadoria de
Defesa Civil do Município, ligada à
Secretaria de Segurança Pública e
Cidadania, manterá até 31 de março de 2022, na cidade, a Operação
Verão, iniciada no último dia 1º, visando ações de caráter preventivo
a ocorrências que podem ser provocadas pelas chuvas de verão. Por
meio da Operação, pode-se prevenir e até impedir que diversas situações críticas aconteçam, como
acidentes com enchentes, deslizamentos de terras, quedas de árvores e acidentes de trânsito.
A operação, iniciada no último dia 1º, será promovida até o
dia 31 de março, mas seu período
pode sofrer alterações caso ocorram futuras mudanças nas condições meteorológicas.“ A nossa
equipe da Defesa Civil é altamente qualificada e preparada para colocar em prática o Plano de Contingência, que é um planejamento de caráter preventivo e alternativo com a finalidade de atender
determinado evento inesperado
e identificar as ações necessárias
para que impacte o mínimo possível a oferta dos serviços à população, em parcerias com as secretarias municipais”, explicou a prefeita Lucimara que instituiu a OperaDA REDAÇÃO ■

ção Verão 2021/2022, no dia 19 novembro, através do Decreto Municipal n°11.011.
Segundo a Defesa Civil, durante
este período, o Plano de Contingência será executado conforme quatro
níveis de atuação a partir de medições do índice de chuvas em um período de 24 horas, das 7h00 de um
dia até às 7h00 do outro, que podem
identificar as condições locais.
De acordo com a coordenadora,
as áreas do Ribeirão Pinheiros, Invernada, Capuava, Bosque dos Eucaliptos, Parque Portugal, o final da
Avenida Paulista, pontos da Vila
Santana e em frente ao Fórum, são
consideradas de risco devido a grade possibilidade de deslizamentos
de terras e alagamentos e recebem
constante monitoramento.
A operação conta com a participação do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do Estado de São Paulo e
todas as secretarias municipais, caso necessário, para ações preventivas, urgentes ou emergenciais, disponibilizando maquinário, equipamentos, serviços e pessoal. Em caso de desastre natural ou acidentes
ocorridos por conta das chuvas, os
moradores podem acionar a Defesa Civil pelos telefones: 199 e 38592055.

p.6 Doação de Sangue
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Rotary Club realiza a última Campanha de Doação de Sangue de 2021
Acontece na próxima terça-feira, dia
14, na sede do Rotary Club de Valinhos a
edição 212ª Campanha Mensal de Doação de Sangue, a última de 2021.
A Campanha de Doação de Sangue
do Rotary é realizada em parceria com
o Hemocentro da Unicamp com apoio
Secretaria de Saúde de Valinhos.
Para o presidente do Rotary Clube,
Jarbas Lopes Cardoso Jr., com a aproximação das férias de verão e a flexibilização da medidas para conte a pandemia
reforça ainda amis a importância das
campanhas de doação de sangue. “Nossos hospitais precisam estar com os
bancos de sangue em ordem para atender a demanda que sempre aumenta em
períodos de férias. Doar sangue é um ato
de amor ao próximo, pois cada bolsa de
sangue coletada pode beneficiar a vida
de até quatro pacientes”, disse.

Para ser um doador de sangue é preciso ter idade entre 16 e 69 anos, estar
em boas condições gerais de saúde;
descansado, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos de
idade; pesar no mínimo 50 kg, estar alimentado e não fumar até 2 horas antes
e 2 horas depois da doação. Além disso,
deve-se evitar consumir alimentos gordurosos antes da doação e, após o almoço, o voluntário deverá aguardar 3 horas
para doar.
O Rotary Club também ressalta a
obrigatoriedade de apresentar documento de identificação com foto, preferencialmente RG ou CNH, e informar
o endereço completo, incluindo o CEP,
para realizar a doação. Para pessoas menores de 18 anos, também é necessário
apresentar um formulário de autorização dos responsáveis.

Intervalo entre doações

Homem: 60 dias - (máximo 4 vezes
nos últimos 12 meses)
Mulher: 90 dias - (máximo 3 vezes
nos últimos 12 meses)
Idade entre 60 e 69 anos: 180 dias (máximo 2 vezes nos últimos 12 meses)
Horário: 8:30 às 12 horas
Local: sede do Rotary Club de Vali-

nhos
Rua Doze de Outubro, 635, Vila Santana
O Rotary Club também disponibiliza
os telefones: 3871-2821/ 3871-2505
para esclarecimento de demais dúvidas.
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AEVAL promove encontro
para balanço das atividades
Prefeita Lucimara Godoy se reúne com Associação dos Empresários
PMV

Momentos

Pr. Rui Mendes Faria

Cura Interior – Parte 2: Tratando a alma!

da redação ■ Na manhã desta sex-

ta-feira, 10, a prefeita Lucimara Godoy (PSD) se reuniu com os
empresários que participam da
AEVAL – Associação dos Empresários de Valinhos para, ao mesmo tempo, prestar contas das
ações realizadas em 2021, primeiro ano de mandato, assim como ouvir as demandas e apresentar as propostas previstas para os próximos meses, em investimentos na área de desenvolvimento econômico. O secretário
de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Agostinho,
acompanharam a prefeita. O vereador André Amaral também esteve presente no evento.
Logo no início, a prefeita fez
questão de ressaltar o ano de desafios que foram enfrentados,
pela pandemia, em primeiro lugar e, também pela estrutura da
Prefeitura. “A pandemia foi o desafio maior. Muitas famílias, in-

felizmente, passaram um ano difícil pela tristeza da perda de familiares, e muitos também pelos
prejuízos financeiros. Porém, felizmente, avançamos muito no
processo de vacinação, tivemos
redução no número de casos, óbitos e internação ao mesmo tempo
em que a vacinação, em Valinhos,
se coloca como uma das mais eficientes do Estado e do Brasil, com
índices de cobertura superiores a
média dos países da Europa”, comentou.
Em relação à estrutura administrativa destacou o planejamento como chave principal das
ações em andamento que terão
resultados práticos e eficientes
nos próximos anos para a cidade.
Área por área, a prefeita foi
apresentando aos empresários
os principais avanços de 2021.
Um material produzido pela Prefeitura, com 250 ações positivas
no ano, foi entregue à AEVAL pa-

ra ser compartilhada com os empresários.
A prefeita, também, destacou
as ações na área de desenvolvimento econômico, com a vinda
de novas empresas, o trabalho
para a implantação do Poupatempo, o processo de revisão do Plano Diretor, a política de ações na
área de mobilidade urbana, segurança, enfim, pontos importantes para, nas palavras da prefeita,
“resgatar a credibilidade dos investimentos dos empresários em
Valinhos, cidade que tem um povo trabalhador, capacitado e interessado em projetar o município como um centro de Tecnologia e Inovação”.
O debate sobre a questão hídrica e as ações em andamento,
para obras a curto, médio e longo
prazo, também foram apresentadas pela prefeita, com um mateFV
rial também compartilhado com
os empresários.

Feira do Produtor permanece no seu
espaço e promove a feira de Natal

Querido leitor, na semana
passada iniciei uma série de
textos sobre equilíbrio emocional, abordando mais especificamente a questão da cura
interior.
Hoje, eu gostaria de conversar
com você sobre algo que te ajudará a conhecer um pouco mais
sobre o centro de suas emoções:
a alma.
Você sabia que a alma é o lugar onde nascem as emoções?
Talvez você não consiga identificá-la ou mesmo distinguir
onde são geradas as suas emoções. Existem textos bíblicos
onde podemos ver que as emoções nascem dentro da alma.
Por exemplo, o Salmo 43.5 diz:
“Por que estás abatida, ó minha
alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus,
pois ainda o louvarei, a Ele, meu
auxílio e Deus meu.”
A alma é o depósito de nossas
características pessoais; onde
habitam o nosso temperamento
e a nossa personalidade. Por vezes, a Bíblia usa o termo “alma”
para se referir ao próprio ser
humano, como ocorre em Mateus 11.29: “Tomai sobre vós o
meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde
de coração; e achareis descanso
para a vossa alma.”
Sabemos que o ser humano é
constituído por um espírito, um
corpo e uma alma (1 Tessalonicenses 5.23), mas existem diferenças físicas entre as pessoas,
não é verdade? Algumas tem
baixa estatura, enquanto outras
alta; algumas possuem cabelo
preto, outras loiro; há pessoas
cuja cor da pele é mais clara e
outras mais escura.
Não é assim? Da mesma for-

ma, existem diferenças em
nosso temperamento. Há pessoas mais tranquilas e aquelas
que são mais coléricas; existem
aquelas que agem e reagem de
maneira mais emotiva e outras
de maneira mais racional.
Essas diferenças emocionais nascem dentro da alma. É
importante entendermos esse
aspecto, porque as raízes da
dor, da tristeza, da amargura e
da ansiedade, que pode lavar à
depressão e até mesmo a morte,
residem na alma.
Querido, não há outra saída!
Se desejamos resolver nossos
problemas emocionais, precisamos ir fundo na alma, e, como
já escrevi na semana passada,
uma alma enferma não pode
curar-se a si mesma.
A única forma é buscar ajuda
de outro componente que possa intervir e curar nossa alma.
Esse alguém é o nosso espírito.
É através dele que o homem
pode ter contato com Deus e
obter auxílio. Somente o nosso
espírito, conectado ao Espírito
Santo é capaz de tratar e curar
nossa alma enferma.
A partir do momento em que
nossa alma passa a ser corretamente tratada, o Espírito agirá
poderosamente para livrá-la de
todo mal.
Querido, é fundamental que
você tenha consciência dessa verdade para que a cura das
suas emoções seja completamente alcançada.
Você precisa de ajuda? Procure seu líder espiritual ou venha
até nós.
Ficaremos felizes em ajudá-lo.
Que Deus derrame da Sua paz e
de Seu amor sobre todos.
Boa semana!

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

Atendendo a solicitação dos produtores da Feira do
Produtor que acontece aos sábados no Parque Municipal “Monselhor Bruno Nardini”, no Pavilhão de venda de frutas, duas importantes reivindicações foram
atendidas.
Neste sábado, dia 11, a Feira
da redação ■

será realizada no local de costume das 6 às 10 horas. Já no dia
24 de dezembro, vépera de Natal,
será realizada na sexta, 24, possibilitando a compra de frutas,
verduras e legumes para a ceia.
O pedido dos produtores foi
prontamente atendido pela prefeita Lucimara Godoy V. Boas e

pelos respectivos secretários
das pastas de Esportes, José Felipe Zani e Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Agostinho, que entenderam a importância da atividade para os produtores e para os clientes que semanalmente visitam a feira.
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UBS’s passam a oferecer
mais doses da Pfizer

HORÁRIO DE NATAL

GCM e Agentes de Trânsito reforçam
prevenção da segurança
CMV

UBS’s atendem aos moradores especificamente para a vacinação

FV

As Unidades Básicas
de Saúde da Prefeitura de Valinhos vão oferecer a partir do próximo dia 13, mais doses diárias,
exclusivamente da vacina Pfizer,
contra a Covid-19, passando de
30 para 45 doses do imunizante,
para a aplicação da 1ª e 2ª doses e
também dose de reforço (3ª dose),
e mediante a entrega de senhas.
Com maior oferta de doses nas
unidades de saúde, a Prefeitura,
por meio da Secretaria da Saúde,
busca ampliar o atendimento
à população na Campanha Nacional de Imunização Contra a
Covid-19. As UBS’s atendem aos
moradores especificamente para
a vacinação, conforme cada localidade em que vivem, em dias
diferenciados, sempre das 13h às
15h, de acordo com o cronograma
de cada UBS.
Além da vacinação nas UBS’s, a
Prefeitura mantém outros pontos
fixos na cidade sem a necessidade
de agendamento, por demanda
espontânea. Basta comparecer
aos locais indicados nos horários
estabelecidos, para receber a 1ª,
2ª ou dose de reforço. Veja abaixo pontos de vacinação, horário,
intervalos dos respectivos imunizantes conforme cada faixa etária:
da redação ■

- UBS’s: aplicação apenas de
doses da Pfizer entre 13h e 15h,
de 2ª a 6ª feira, com a entrega de
45 senhas, sendo:
De 2ª feira: UBS Bom Retiro,
UBS Jardim Jurema, UBS São Marcos, UBS Parque Portugal, UBS
Pinheiros e UBS Vila Santana;
De 3ª feira: UBS Paraíso, UBS
Jardim Pinheiros, UBS Jardim
Jurema e UBS Imperial;
De 4ª feira: UBS Maracanã,
UBS Macuco, UBS Imperial e UBS
Portugal;
De 5ª feira: UBS Maracanã,
UBS São Marcos, UBS Bom Retiro,
UBS Vila Itália e UBS Frutal;
De 6ª feira: UBS Frutal, UBS
Paraíso, UBS São Bento, UBS Vila
Itália e UBS Vila Santana;
- Posto fixo da Vigilância Epidemiológica: o posto funciona na
Avenida Brasil nº 144 (em prédio
anexo à UBS da Vila Santana) com
aplicação de doses da Sinovac Butantan (Coronavac), AstraZeneca
e Pfizer, de 2ª a 6ª feira, das 16h
às 18h30;
- CETS: localizado na Rua Bahia
snº, Vila Santana, com aplicação
das doses da Sinovac Butantan
(Coronavac), AstraZeneca e Pfizer, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 11h
e das 13h às 15h.

Hoje tem mutirão de
vacinação contra Covid
A secretaria de Saúde, abre
mais uma oportunidade neste
sábado, dia 11, para as pessoas
que precisam ser vacinadas
com 1ª, 2ª ou 3ª dose de vacinas
contra a Covid. Das 8h às 12h,
no prédio da Vigilância Epidemiológica, que fica na Av. Brasil, na Vila Santana, 144, haverá
um mutirão de vacinação, sem
necessidade de prévio agendamento, por ordem de chegada.
Em Valinhos não há mais
necessidade de prévio agendamento para a vacinação contra
a Covid.
Através do link abaixo é possível acessar detalhes inclusive dos locais que de segunda a
sexta tem oferecido a vacinação
na cidade. Para a vacinação, é
importante levar os documentos pessoais e a carteirinha de
vacinação.
https://www.valinhos.sp.gov.
br/portal/noticias/0/3/51085/
covid-19-ubss-de-valinhos-passam-a-oferecer-mais-doses-da
-pfizer-para-vacinacao/

PMV / Divulgação
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cita-se aos munícipes que não
seja descartado materiais em
frente aos Ecopontos nos dias
em que eles estiverem fechados,

como vem ocorrendo, pois os
responsáveis estarão sujeitos a
multa conforme lei municipal
2953/1996.

no período de extensão do horário, além das rondas pelas regiões
do município e áreas de comércio, haverá o reforço do patrulhamento a pé em alguns pontos
da cidade, assim como aumento
dos pontos de paradas das viaturas, principalmente na área central. “No comércio do Centro vamos intensificar o patrulhamento durante a operação com o reforço dos gcm’s nas ruas e o objetivo de coibir roubos e furtos.
E embora a segurança esteja bem
reforçada, orientamos a população, os consumidores que forem
às compras ou visitantes, a ficarem atentos ao uso de celular
nos deslocamentos, respondendo mensagens, por exemplo, pois
isso pode facilitar furto ou roubo de aparelhos”, alerta o secretário Cruz.
Ele também orienta para que
os consumidores não andem com
grandes quantias em dinheiro em
bolsas ou bolsos de calça. “É mais
comum em nossa cidade, especialmente nesta época do ano,
ocorrerem pequenos furtos. Dê
preferência ao uso de cartões de
banco, mais fáceis de serem bloqueados diante de furto ou roubo, e cuide das sacolas de compras. Todo cuidado é pouco! E
diante de qualquer suspeita ligue para o 153 da Guarda ou 190
da PM”, orienta o secretário.

Amanhã tem Caminhada por Valinhos
no Projeto Musculação ao Ar Livre
A Secretaria de Esportes e Lazer com o apoio da
APHV (Associação de Preservação Histórica de Valinhos), Associação de Guias e Monitores
Amigos do Vali e Fonte Sônia
Renova promoverá amanhã,
dia 12, a Caminhada por Valinhos, que faz parte do Projeto
Musculação ao Ar Livre.
A atividade terá início às 7
horas, com aula de Musculação ao Ar Livre, e na sequência
será dado início as caminhadas
que serão monitoradas, ou seja, a atividade acontecerá com
o acompanhamento de guias e
monitores turísticos da Associação Amigos do Vale pelo interior da Fazenda Hotel Fonte
Sônia, a previsão é realizar as
visitas em locais distintos como o Hotel, o Cristo deitado e
o Cristo no alto do morro.
“A iniciativa das caminhadas em grupo é de extrema importância para o nosso município, visto que utiliza o esporte
como instrumento de saúde, e
teve uma aceitação e participação gigantesca do público, fator que nos mobilizou a realizar essa nova edição”, ressalda redação ■

Coleta de lixo e dos Ecopontos não
funcionarão nas datas de final de ano
A Secretaria de
Obras e Serviços Públicos informa que não haverá coleta seletiva e coleta de lixo domiciliar
nos dias 25 de dezembro e 1º de
janeiro. Já nos dias 24 de dezembro e 31 de dezembro serão antecipadas as coletas noturnas para
as 17h, sendo solicitado que os
munícipes disponibilizem o lixo
para recolhimento mais cedo.
Nas datas de 27 a 30 de dezembro as coletas serão realizadas em horários normais, sendo
disponibilizado o telefone da
Corpus (3881 4150) para dúvidas
dos munícipes, pois o Departamento de Limpeza Pública estará fechado durante o período do
final de ano.
Os Ecopontos também estarão fechados nos dias 25 de
dezembro e 1º de janeiro, e
funcionaram nos dias 24 e 31 de
dezembro até o meio dia. Soli-

da redação ■ As secretarias de
Segurança Pública e Cidadania e
Mobilidade Urbana, a partir da
última quarta-feira, dia 8, promovem a Operação Natal, em
parceria com a Polícia Militar e
ACIV (Associação Comercial e
Industrial de Valinhos), quando
o comércio passou a abrir no horário estendido para as compras
de Natal e fim de ano.
A Guarda Civil Municipal e agentes de trânsito atuarão na prevenção da segurança e orientação no
trânsito neste período com o objetivo de promover mais tranquilidade aos consumidores, motoristas, pedestres e visitantes.
“Esperamos que tudo transcorra bem para as compras de
Natal, especialmente neste período do ano quando há grande movimentação no comércio da nossa cidade. A GCM e os agentes de
trânsito, em conjunto com a Polícia Militar e a ACIV, vão reforçar suas atuações na prevenção
de crimes e também para a garantia da mobilidade dos motoristas
e pedestres na Operação de Natal. A região central também deve
atrair muitos visitantes que irão
para apreciar a decoração natalina e a programação cultural especial de Natal que a Prefeitura
preparou”, diz a prefeita.
De acordo com o secretário de
Segurança Pública, Osmir Cruz,

tou a prefeita Lucimara Godoy.
Os Portões da Fonte Sônia
ficarão abertos das 7h às 18h,
com acesso livre ao público nas
áreas do lago e subida ao Cristo no alto do morro que foi revitalizado para receber os visitantes, já a visita ao cristo deitado e ao hotel serão feitas de
forma monitorada para maior
segurança do público. A região
dos lagos ainda contará com
a presença de food trucks para que os visitantes possam se
alimentar e desfrutar do lazer
no local.
“Devido ao grande sucesso
da primeira caminhada realizada no local e aos inúmeros pedidos de uma nova oportunidade de rever a Fonte Sônia, não
medimos esforços para proporcionar esse evento de forma
estruturada e segura aos nossos munícipes, nosso intuito é
oferecer mais que uma prática
de atividade física, a qual sem
dúvida deve fazer parte da rotina diária das pessoas, a ideia
é oferecer também um domingo de lazer”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Felipe Zani.
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Casa da Criança

MUROS DA MATA ATLÂNTICA

Divulgação

Alexandre Filiage ganha as
ruas e muros de Campinas
Da Redação
O artista plástico Alexandre Filiage, responsável pelas artes que estampam as latas de panetone da Casa da
Criança de Valinhos deste ano e de diversos murais espalhados pela cidade
com a temática Mata Atlântica, dentre eles o muro da Avenida Paulista e
uma das colunas do Viaduto Laudo
Natel, agora ganhou as ruas e muros
de Campinas.
No final de novembro o artista finalizou um painel de aproximadamente 180 metros quadrados pintado em um dos paredões laterais da
avenida Aquidabã, próximo ao Bosque dos Jequitibás, situado em uma
área remanescente de Mata Atlântica no município. O painel virou atração para motoristas e pedestres que
passam pela via.
Viabilizado pela Lei de Incentivo
à Cultura, do Ministério do Turismo
– Secretaria Especial da Cultura, Muros na Mata Atlântica tem o patrocínio da AkzoNobel, por meio da Coral
e do movimento Tudo de Cor, iniciativa sociocultural sustentável do grupo para o fomento de ações voltadas
a colorir e restaurar áreas urbanas.
A produção executiva do projeto é
da Track Comunicação e Eventos, de
Campinas, com parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
O Projeto Muros na Mata Atlântica, foi concebido, segundo Filiage,
com a proposta de trazer a exuberância da natureza para o espaço urbano das metrópoles. “O propósito do
projeto é presentear as comunidades
com murais que, além de valorizar e
impactar o entorno das áreas onde
serão pintados, celebram a biodiversidade, animal e vegetal, e chamam a
atenção para a urgência de preservação do que resta de Mata Atlântica”,
afirma Filiage.
Natureza é a inspiração
Filiage trabalhou como ilustrador
publicitário em São Paulo e viveu nove anos na Espanha. Lá, tomou contato com o trabalho de muralistas que
o inspiraram a seguir a trajetória da
pintura mural. De volta ao Brasil, fez
vários trabalhos, desenvolvendo uma
técnica de pintura multicolorida e de
formas estilizadas, utilizando nas imagens plantas e animais típicos dos locais onde as obras são realizadas, com
influência da Pop Arte e da ilustração
norte-americana.
“A Mata Atlântica, que originalmente cobria quase todo o litoral brasileiro, hoje está reduzida a menos de
10% de sua cobertura original. Na região antes coberta por sua exuberante vegetação e lar de centenas de espécies de animais, hoje moram cerca
de 70% da população brasileira, que

Casa da Criança participa da
premiação do Prêmio VOL
Na última segunda-feira, dia 6, foi apresentado
oficialmente o resultado do Prêmio
VOL, do Instituto Dadivar, do qual
a Casa da Criança e do Adolescente
de Valinhos foi uma das entidades
vencedoras.
A cerimônia de premiação, realizada de forma híbrida (presencial
e digital), na cidade de São Paulo,
foi transmitida pelas plataformas
digitais, contou com a presença
do fundador e presidente da Casa
da Criança, Anélio Zanuchi e da
coordenadora da da instituição,
Adriana Simões.
O prêmio VOL visa valorizar
e incentivar as melhores práticas
de gestão de programas de voluntariado no Brasil.
No Brasil, são mais de 20 milhões de voluntários que desenvolvem o trabalho social de forma
gratuita. Para os organizadores,
o Prêmio VOL nasce com a perspectiva de incentivar mais pessoas
a buscarem oportunidades para
doarem seu tempo e talento, para
diferentes causas, de forma estruturada, eficiente e comprometida.
“O Prêmio VOL vem suprir
uma lacuna no terceiro setor, a
valorização, incentivo e prioridada redação ■

são convidados a participar do esforço fundamental de preservação e recuperação desse inigualável patrimônio natural”, enfatiza.
Muros na Mata Atlântica é, portanto, uma alusão à expansão urbana para o interior do bioma. “São os
muros que colocamos dentro da mata.
De forma poética, ao pintar os murais
trago a mata de volta ao seu lugar de
direito”, conceitua o autor do projeto.
Ele nota que as finalidades do projeto estão em sintonia com a Agenda
2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização
das Nações Unidas (ONU), e em particular com os compromissos que estipulam o uso sustentável dos ecossistemas terrestres.
Além de Campinas, os outros mu-

Latas de Panetone
2021 da Casa da
Criança de Valinhos
Arte de Alexandre
Filiage

nicípios que receberão os painéis dos
Muros na Mata Atlântica são Mauá,
São Paulo (dois murais) e São José do
Rio Preto, em São Paulo; Curitiba (dois
murais) e Foz do Iguaçu, no Paraná;
Joinville e Florianópolis (dois murais),
em Santa Catarina; e Gramado e Porto Alegre (dois murais), no Rio Grande do Sul.
“A arte tem o incrível poder de
transformar um simples muro em
uma obra artística. Por isso, além de
levar beleza às ruas e valorizar o talento do artista por meio de intervenções que proporcionarão mais cor e
relevância ao espaço urbano, o projeto também contempla ações formativas para o público”, explica a produtora cultural Silvia Maria Track, diretora da Track Comunicação.

de ao trabalho voluntário, que é
tão importante às organizações
sociais de todos os portes. O trabalho voluntário organizado e bem
gerido, tem resultados positivos
para todos envolvidos. Por isso,
também as empresas passaram
a incentivá-lo, pois sabem que
as pessoas melhoram quando se
doam um pouco”. relata Roberto
Ravagnani, CEO do VOL e da RR
Desenvolvimento e Transformação Humana.
O voluntariado faz parte da
idealização e da história de 28
anos da Casa da Criança. Desde os
trabalhos iniciados pelo fundador
Anélio Zanuchi, a instituição
reúne a força do voluntariado
para atuar em diversas frentes de
trabalho como em eventos, cozinha, diretoria, bazar, yoga, artes,
nota fiscal paulista, voluntariado
corporativo e artesanato, com o
Grupo Margaridas.
“O voluntariado da Casa da
Criança representa a nossa força
motriz. Nossos voluntários são
altamente comprometidos com
a causa e propostas de trabalhos
realizados”, relata Adriana Simões,
coordenadora da Casa da Criança e
do Adolescente de Valinhos.

Valinhos comemora 10 anos do Relógio
de Sol do CLT com manutenção e pintura

PMV

No dia 14 de dezembro, a cidade de Valinhos
comemora 10 anos da inauguração
do Relógio de Sol, localizado no
Centro de Lazer do Trabalhador
Ayrton Senna da Silva (CLT). Em
valorização a esse patrimônio tão
importante que foi inaugurado
em 2011, a Secretaria de Obras e
Serviços Públicos, realizou a manutenção e pintura do equipamento.
A obra é resultado de um projeto
iniciado pelo Prof. Paulo Sergio Bretones junto à Prefeitura nos anos
de 2008 e 2009, com atividades de
ensino e divulgação de Astronomia
nas escolas municipais de Valinhos.
“Atividades de construção de relógios de Sol nas escolas têm um
grande potencial e podem motivar
os alunos para o estudo de várias
da redação ■

disciplinas como História, Geografia, Ciências e Matemática.
Fico muito honrado pela existência do relógio de Sol, que certamente é considerado um patrimônio da cidade e, esperamos que
seja conservado e considerado
um legado por futuras gerações”,
destacou o professor e criador do
relógio, Paulo Sergio Bretones.
O professor explica que desde
o Egito antigo, há cerca de 1500
anos antes de Cristo, relógios de
Sol foram construídos ao longo da
história e até hoje são verdadeiras
obras de arte instaladas em praças
e parques de muitas cidades do
mundo. Os tipos mais comuns são
o horizontal, o vertical e o equatorial, dependendo da posição do
mostrador das horas.
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Iluminação e decoração no Centro de
Valinhos atraem visitantes em clima de Natal
Ju Fuzetto

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

De repente
De repente, você percebe
que nada está fazendo sentido, que o perfume preferido já não faz mais sua cabeça, que bolo de chocolate
já não te deixa com água
na boca, que os sonhos da
noite anterior viraram pesadelos.
De repente, os gostos
mudam, os projetos antigos
já não te motivam mais.
De repente, um olhar
diferenciado pra dentro do
peito, uma luz distante chamando pra perto.
De repente, um pontapé
inicial, um chute certeiro
na sorte, a fé trazida pelo
vento.
De repente, a gente se
vira, revira, revida e se pinta de forte.
De repente, dá gosto de
ser quem a gente é.

O centro da cidade de
Valinhos está desde esta quarta-feira (8) iluminado e decorado para as
festas de fim de ano. A Secretaria
de Cultura colocou os personagens
decorativos, entre eles, renas de
trenó, Papai e Mamãe Noel, bonecos de neve, entre outros. Este
clima já traz a alegria do Natal para
as famílias valinhenses. Em um dos
pontos enfeitados, na frente do
Paço Municipal, encontra-se uma
árvore com estrutura de 12 metros
de altura e um grande pacote de
presente onde as pessoas podem
entrar para tirar fotos.
A iluminação e decoração integram as ações da Prefeitura que
inclui programação cultural inédita e diferenciada de Natal. “Está
muito bonito e alegre. Gosto muito
quando nossa cidade fica decorada
para este mês de Natal”, contou a
comerciante Aline Mauro, além da
mãe, Valdelice Mauro, de 60 anos.
“Vamos trazer as crianças mais
vezes e voltar à noite para ver as
luzes acesas. Está tudo muito bonito”, elogiou.
A prefeita destacou que as atividades de Natal de 2021 foram
preparadas para a população e
visitantes de Valinhos com muito

PMV

da redação ■

PMV

carinho, cheia de atrações para todos os públicos, além da decoração
e iluminação que dão um toque especial à região central. Os locais ornamentados compreendem, além
do Paço Municipal, o Largo São
Sebastião; Praça Prefeito Jerônimo
Alves Corrêa (antiga Praça dos Três
Poderes) em frente à Prefeitura,
nas vias centrais, ruas Antônio
Carlos e Sete de Setembro, além do
Portal de acesso ao município, na

Rodovia Comendador Guilherme
Mamprim.
O secretário de Cultura, Ricardo
do Vale, destacou que a iluminação
e decoração natalinas foram lançadas na noite desta quarta-feira
(8), no mesmo momento quando
o comércio passou a funcionar em
horário especial para as compras
de fim de ano. “Venham conhecer
tudo de perto”, convidou o secretário.

Feira Arte na Praça traz novas
atrações neste domingo

PMV

Coreto do Largo São Sebastião

11/12 – sábado
Das 9h às 12h e das 15h às 18h - Papai Noel da Secretaria de Cultura
Escadaria da Matriz de São
Sebastião

17/12 - sexta-feira
20h - Concerto de Natal com a
Orquestra Jazz Sinfônica de Valinhos
e Coral da Secretaria da Cultura
Comics GR

Bazar do Recanto
dos Velhinhos
estará com
promoção de natal

Divulgação

Prefeitura e movimento Fonte Sônia Renova
avançam na revitalização do Cristo
da reda ç ã o ■ Dentro de uma
parceria entre a Secretaria de
Cultura da Prefeitura de Valinhos
e o movimento Fonte Sônia Renova, as obras de revitalização da
estátua do Cristo, localizada no
interior da área, estão concluídas
com a instalação de iluminação
da estrutura de concreto. Numa
próxima etapa, estão previstas
melhorias no acesso à estátua
para que as pessoas possam
chegar mais próximas e registrar
o momento em fotos e vídeos da
bela paisagem local.
“É mais um item de compromisso da nossa gestão com
a cidade de Valinhos, respeitar
os patrimônios históricos e, em
parceria, revitaliza-los para que
a história possa ser valorizada
e, ao mesmo tempo, tornem-se
espaços de visitação e ganhos na
área turística”, afirmou a prefeita
Lucimara Godoy.
De acordo com o secretário de
Cultura, Ricardo do Vale, a Pre-

feitura, por meio da Secretaria,
fez todo o projeto de revitalização da estátua do Cristo. Ele
destaca que o movimento Fonte
Sonia Renova, está promovendo
a execução das obras sem ônus
para os cofres públicos.
“O objetivo é revitalizar por
completo o monumento que há
muito tempo está esquecido e
mal tratado, dando condições
para que a população possa
admirá-lo e, porque não, regar a
sua fé sendo este um dos maiores
símbolos cristãos”, destacou o
secretário.
Fases das obras
Segundo o idealizador do
movimento Renova Fonte Sônia,
Fábio Bailune, novo responsável
pela área da Fonte Sonia, as
obras de revitalização do Cristo
incluíram a limpeza do entorno
da estátua, reparos na estrutura
em concreto, pintura e implantação da nova iluminação.

da redação ■ A Feira Arte na Pra-

ça, promovida nas manhãs de
domingo pelas secretarias de
Cultura, Esportes e Lazer e Desenvolvimento Econômico, traz
neste mês festivo ao Natal uma
programação recheada, com
atrações para diversos públicos.
Neste domingo, dia 12, além de
prestigiar outras várias atividades do evento, os visitantes
da feira poderão participar de
uma aula aberta de Zumba às
9h, com a professora Mara da
Secretaria de Esportes e Lazer, e também assistir ao show
da dupla sertaneja, Zé Viola e
Joãozinho e convidados, às 10h.
A feira é promovida sempre
aos domingos, das 9h às 13h, e
tem levado um bom público à
Praça Washington Luís a cada
edição. Além das atrações culturais e esportivas, os visitantes podem adquirir artesanatos, incluindo peças para presentear no Natal, consumir alimentos e comprar hortifrúti diretamente dos agricultores locais.
A prefeita Lucimara Godoy,
que sempre faz questão de ver

de perto a programação da feira
e confere a realização do evento, destaca que a programação
especial de Natal é um presente
à população voltado a bons momentos de lazer e cultura.
A organização do evento pede que as pessoas usem máscara facial 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 ou mesmo ficar mais à
vontade na praça, aproveitando
o espaço ao ar livre. É aconselhável ainda usar protetor solar.

da redação ■ Chegando próxi-

mo às festas de final de ano, o
Bazar Apenas Diferente também quer oferecer oportunidades para boas compras. No
dia 15, quarta-feira, das 14 às
17 horas, o bazar estará com
20% de desconto em todos
os departamentos: feminino, masculino, infantil, calçados e acessórios.
O Bazar está repleto de novidades e será uma boa oportunidade de renovar o guarda
roupa da família toda. Aproveite, Rua João Bissoto Filho
1889, Ortizes.
Também neste dia acontece o Bazar de móveis e utensílios que funciona ao lado
do bazar de roupas, acessórios e calçados.
Toda renda vai para o Recanto dos Velhinhos de Valinhos que hoje atende 50
idosos.
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Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1002998-55.2016.8.26.0650 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Valinhos, Estado de São Paulo, Dr(a).
Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Rafael
Souza Abreu, Brasileira, CPF 334.943.958-61, com endereço à Avenida Independencia, 5016, Santa Rosa, CEP 13289-038, Vinhedo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Consignação em Pagamento por parte de Multipensions Bradesco - Fundo
Multipatrocinado de Previdência Privada, objetivando o depósito judicial da quantia
de R$109,17 (16.08.16), oriundo do Plano de Previdência Privada denominado
Multipensions Bradesco. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
K-11e18/12
nesta cidade de Valinhos, aos 03 de dezembro de 2021.

APARTAMENTOS
Vende-se

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

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

Apartamento 3
dormitórios, 96m2 em
Vinhedo. Tratar (19)
Excelente - Térrea
99205-4008
Jardim Pinheiros em
Valinhos, 123 m2/
Apartamento Parque área 567 m2, 3 d/
dos Pássaros - 2 quar1suíte, armários emb,
tos (1 com armário
copa/cozinha, sala de
) garagem, piscina,
estar, sala de TV, área
quadra R$ 240 mil ac
de serviços, sacada e
financiamento (19)
jardim, garagem para
99865-7130
6 carros (2 vagas cobertas) + quarto sala
Cobertura em
Vinhedo - Residencial nos fundos. R$ 750
Splendore R$800 mil. mil (19) 98260-1635
Troco c/ terreno em
condomínio na cidade
de Valinhos (19)
97103-7523
Apartamento
Parque dos Pássaros,
02 dormts, térreo.
Estuda troca por
terreno ou casa em
cond. R$ 280 mil (19)
99711-8927
Apto 3 dorm, 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) 99771-1451
Apartamento lindo 02
dormitorios - Condominio Florata R$240
mil - Contato (19)
98710-8011
CASAS
Vende-se

Vende-se Casa
Boa Esperança - R$
290 mil - Não aceita
financiamento/
Aceita terreno como
parte de pagamento Contato (19) 995357598

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

Vendo Geladeira
Brastemp, Linha Ative, frost free 432 litros
cor branca, duplex,
R$600,00 (19) 38490886 - Miriam

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

EXTENSIVA, metálica,
6 degraus. Contato
3849-3646
Vende-se Bicicleta 21
marchas - IMPECÁVEL. Quadro Alumínio, suspensão prata.
Contato 3849-3646

Prédio - Rua 21
de dezembro, 15,
para comércio. 6
salas, 4 banheiros
(R$4.500,00 - a
conversar). Tratar:
Moacir (3871-0771)
ou Fernanda (996511101)

Alugo sala comercial Ótima
localização Principal
rua da cidade. R.
Antônio Carlos 52
Aluga-se Sala Rua Dr. Centro Contato: (19)
Heitor Penteado, 110 99129-1291
, Centro - Valinhos
VENDE-SE
(19) 3871-4503/
*Porta de vidro de
99606-1549
correr 8mm 1,52 m
APARTAMENTOS
x 2,20 m, 2 folhas.
Vende-se cama de
Aluga-se
ALUGA-SE
Prédio
*Escada de metalon
solteiro madeira maComercial
no
Centro,
nova, 6 degraus + 6
ciça R$180,00 (19)
Terreno de 150m2,
expans. e 1 escrivani- 99249-3436
4 salas, 2 banheiros, Aluga-se apartanha 3 gavetas de cada
cozinha, 4 vagas
mento Condominio
lado e 1 central, cor
Aulas particulares
de garagem - R$
Valença, Terreo. R$
verde, 1,50m x 70 cm para os vestibulares.
3600,00
Contato
1400,00 aluguel.
telefone (19) 3849Experimente grátis.
(19) 99691-0062
Tratar c/ Justino
1735/ 98244-8090
Melissa (19) 98732(19) 99276-2054
1926
ALUGA-SE - Sala
Vendo guarda-rouComercial no Centro, Apartamento 3 dorpas de casal valor
Acompanhante
Terreno 40m2, 1
mitórios. Morada
R$100,00 Contato
de idosos e babá.
dos Pinheiros. Di(19) 3871-2662
R$50,00 dia inteiro ou vaga garagem R$
noite inteira. Melissa 1280,00 (19) 99691- reto c/ proprietário
0062 Direto c/
(19) 98732-1926
(19) 99742-5830
proprietário
VENDE-SE – Bicicleta Meio quilo de palha
feminina com maritaliana, R$ 20,00 –
chas – NOVA
Retirar em Valinhos
R$ 180,00
– Pedidos Gecy (19)
(19) 3327-9339
3849-7543
JARDINEIRO - limpo
terrenos, chácara,
calçada, podas de
árvores, passo mata
mato, máquinas a
gasolina - Contato
(19) 99176-0516/
99249-3436

COMERCIAL

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

Contato (19) 3871-6108/ 98139-6031

BARCHESE & BARBOSA ADM. DE IMÓVEIS LTDA.

PRESTAÇÃO DE

e-mail: barchesebarbosa@bol.com.br

Vende-se ESCADA
Creci 05770-J

Fone: 3871.2433 / 996357011

Rua Sete de Setembro nº 229 - 1º andar - salas 2 e 3 - Valinhos/SP
LO C AÇ ÃO C A S A S
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 GRAT UITA JÁ EST Á
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
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br

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

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

LO C AÇ ÃO A PA R TA M E N TO
02-DORMS.JD.DO LAGO 			
R$ 1.050,00 incluso cond. e iptu
02-DORMS.COND.ILHAS GREGAS 		
R$ 1550,00 INLUSO COND. E IPTU
03-DORMS.COND.CLAYTON A. CORREA -CENTRO R$ 2.100,00 - COND.E IPTU INCLUSO

LO C AÇ ÃO CO M E R C I A L
SALA ED. PALERMO			

R$ 2.100,00 mais iptu e condominio

SALA COM 80 MTS2 B. CENTRO 		

R$ 3.500,00

SALÃO B.CASTELO C/45MTS 		

R$ 1.500,00 + MAIS IPTU

SALA 49 MTS B. SANTA GERTURES

R$ 1.000,00

BARRAÇÃO B.JD.PINHEIROS C/ 250 MTS2

R$ 4.500,00 MAIS IPTU

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

classificados

SÁBADO, 11 DE DEZEMBRO de 2021

mail.com ou (19)
98109-3698

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) 992911162
VENDO ONIX 2017
1.0 LT verde metálico (19) 99637-6097
VAGAS

PRECISA-SE
De cabeleireiro
dirigir-se a Rua

Treze de Maio, 516
Centro/ Valinhos
ou pelo telefone
(19) 99189-8817
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@hot-

OPORTUNIDADES
e serviços

Diarista
Procuro emprego,
falar com Sandra
3859-1568
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
também.
( 19 ) 99981-1171
Formatação de
Computadores e
Notebooks, Instalação Windows
XP, Windows 7 ou
Windows 10 pacote
office, R$60,00.(19)

98915-5916 Tratar
com Rodrigo

TERRENO
Vende-se

VENDE-SE TERRENO 1000m2
Country Club – R$
265mil (19) 993704070
TERRENO Bairro Ana Carolina
300m2 – R$
200mil (19) 993704070
TERRENO COMERCIAL – JD
Palmares – 200m2
– R$190mil (19)
99370-4070
TERRENO 1100
m2 com uma bela
vista da cidade em
uma área residencial - Tratar com
o proprietário
(19) 98892-9810
(Karina)
Terreno de 200
mts no Jd Nova
Palmares 2, com
escritura, posto
de energia, padrão
de água. R$ 185
mil. Contato (19)
99143-7162
Terreno 315m² - R$

NECROLOGIA bracalente
JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA NETO, FALECEU EM 01/12/2021
COM 71 ANOS.
CASADO COM SUELI AP. PEDROLO DE OLIVEIRA, DEIXA FILHOS RODRIGO, VANESSA,
FERNANDO
. SEU FUNERAL DEU-SE
NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
TEREZINHA PAZINATO PALARO, FALECEU
EM 02/12/2021 COM 81 ANOS. VIUVA DE
ORLANDO PALARO, DEIXA FILHA MARIZA.
SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO
JOÃO BATISTA DE VALINHOS.

TERRENO - 370m2
com duas casas e
salas de comercio,
esquina R$ 450 mil
- Jd Jurema - Contato (19) 991175445 Regina/ (19)
99696-5742 Sandra
Vendo Terreno
residencial e
comercial 333 mts
no Jd Pinheiros. R$
235mil. Corretor
Angelo (19) 993448552
CASA
Aluga-se

Aluga-se casa No Pq.
Portugal Contato:
(19) 3869-5843 /
99592-2536
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 TÉRREA - 100
m2, 2 quartos,
banheiro, cozinha,
copa, sala, área
serviço, garagem
- Bairro Castelo/
Valinhos
R$ 1.400,00 Contato
(19) 99691-0062 Di-

reto c/ proprietário
Casa Nova Valinhos
Fds - 01 dorm,
quintal e garagem.
Casal, sem Pets. (19)
99216-1435/ 991646682
Pq das Colinas, R.
Silvio Cesar Ciotto,
2 com grandes e 1
pequeno, com lavanderia e garagem - R$
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 responsabilida-

de do proprietário.
Valor R$1.100,00.
Contato (19) 974141273
Casa Fundos, Jd.
Universo, 3 com e
garagem p/ motos,
R$ 750,00 + R$
50,00 Cond. Tratar
com Marcelo (19)
99444-4772
Casa Fundos, Jd. São
Francisco, 3 comodos; R$800,00 Fone:
99741-9749 Tratar:
Adalgisa
Casa - Bairro São
Jorge, 2 dorm. com
quintal na frente e
atrás - R$ 1300,00
- Contato (19) 996475680

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

SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
PAULO DOS SANTOS, FALECEU EM
05/12/2021 COM 55 ANOS. CASADO COM
DELZUITA DE JESUS SANTOS, DEIXA FILHOS
MYAMI, PAULO, PATRICIA. SEU FUNERAL
DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA
DE VALINHOS.

MICHELLE DE SOUZA CAMARGO, FALECEU
EM 07/12/2021 COM 32 ANOS. DEIXA FILHOS CAUÃ, NICOLE, NATALI, CAROL, ANA,
VITÓRIA, LOGAN, LORENA. SEU FUNERAL
DEU-SE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA
ANTONIO CARLOS FERNANDES, FALECEU DE VALINHOS. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEEM 05/12/2021 COM 66 ANOS. CASADO MITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE VALINHOS.
COM MARIVAN EVANGELISTA COSTA FERNANDES, DEIXA FILHOS JOSÉ MARIA, ELAINE, CARLA, GABRIEL. SEU FUNERAL DEU-SE
NO PARK HORTOLANDIA / HORTOLANDIA /
SP.
BENTO DOS SANTOS SEBIM, FALECEU EM
05/12/2021 COM 67 ANOS. CASADO COM
MARIA DO CARMO SEBIM, DEIXA FILHOS
VAGNER, VALDIRENE, CRISTIANO, ROGÉRIO. SEU FUNERAL DEU-SE NO CEMITÉRIO

240 mil. Localização Bairro Vitória
- Valinhos/ SP (19)
98834-3741 Marcelo Santos

p.12

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

R$130.000,00

R$ 400.000,00

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

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

FONE/FAX: (19) 3869-3388

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

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

30 DE
DE DEZEMBRO
OUTUBRO de
SÁBADO, 11
de2021
2021
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