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Um dia de cada vez

E
ssa é uma frase que sempre temos 
usado, repetido, compartilhada, 
porém muitas vezes era apenas 
uma frase. Aconteceu que com a 

pandemia vivida, passamos a entender na 
prática, de uma forma clara o significado, 
da frase, repetida muitas vezes. Há pelo 
menos dois anos, estamos vivenciando, 
uma situação, em que os planos a longo 
prazo, tem sido diminuído, e temos plane-
jado o dia a dia. Certamente, tivemos que 
fazer nossas adaptações, pois nossa an-
siedade, sempre nos levou a esquecer do 
hoje, e procurando antecipar o amanhã. 
Uma coisa é certa, em nossa individuali-
dade, só temos o hoje para viver. Ontem 
foi hoje, e manhã será hoje, logo hoje é o 
único tempo que temos a nosso dispor. 
Com a perda, pela pandemia, e todas as 
comorbidades, de muitos amigos, familia-
res, pessoas conhecidas ou não, públicas 
ou desconhecidas, a volta de todo o mun-
do, sofremos um impacto para alcançar-
mos esse entendimento. Ao lembrarmos 
lá trás, no início de tudo, a medida que 
fomos orientados e restritos, a ficarmos 
em casa, o trabalho tornando-se remoto, 
serviços, comércio, indústria, templos 
religiosos, tudo parando, fechando, ob-
servando as atitudes de outros países 
algumas situações aconteceram. As pes-
soas se colocaram a disposição, para ir a 
mercados, farmácias, para ajudar os mais 
idosos que tecnicamente seriam os mais 
vulneráveis. Começaram a cantar, músi-
cos andando e tocando diante de prédios, 
casas, hospitais, asilos, orfanatos. Um 
grande movimento em entregar alimen-
tação, principalmente aos caminhoneiros, 
trabalhadores da área da saúde, seguran-
ça, e serviços essenciais. Porém o tempo 
foi passando, quinze dias, um mês, três 
meses, seis meses, notícias, mais notícias 
em todas as mídias, o gesto de solidarie-

dade se transformou, em irritabilidade, 
perda da paciência, confusão, violência 
de todos os tipos, no trânsito, trabalho, 
doméstica, vizinhança e por ai afora. Com 
o numero de mortes elevado, restou ape-
nas um fato, só podemos viver um dia de 
cada vez. Acordar é um privilégio, ler este 
semanário é sinal, que temos o folego de 
vida, soprado em nosso corpo, mortal fei-
to do pó da terra. Toda arrogância, orgu-
lho, presunção, vaidade, poder econômi-
co, sucumbiu diante de um vírus, invisível 
a olho nu, mas que aterroriza dos altos 
mandatários das nações, até o mais sim-
ples morador de rua. Um visual que mu-
dou e nivelou todos os países, nos quatro 
cantos da terra, máscara, álcool em gel, 
distanciamento, temperatura oxigenação 
. Portando só temos hoje para viver, e o de-
vemos fazer com esmero, prudência, bus-
cando os valores mais elevados, de uma 
sociedade que tem de ser, mais solidária, 
mais relacional, mais valorizando tudo o 
que é vida, humana, animal, vegetal, mi-
neral. Para isso o homem, Adão, terra, foi 
criado. Jesus Cristo já tinha dito , quando 
ensinou a oração, chamada dominical, o 
pão nosso de cada dia nos dá hoje. Chega-
mos então a mais um tempo de festivida-
des de um final de ano, ainda átipico, mas 
que nos leva em direção, a fortalecermos 
os vínculos, familiares, de trabalho, ami-
zades, comunitários e solidários com to-
dos os que precisam. Viver um dia de cada 
vez, lembrando cada minuto que passa é 
um milagre que não se repete. Boas fes-
tas, para todos nós, com as bênçãos da 
Sagrada Família, e uma novo ano, vivendo 
um dia de cada vez.

Anips Spina – Pastor da Igreja do Nazare-
no de Valinhos

ANIPS SPINA
PASTOR

Todas as cidade sem distinção

E
u só poderia comemorar nesta na 
quarta-feira (15) a aprovação de R$ 75 
milhões que foram incluídos no Orça-
mento do Estado para o próximo ano e 

serão destinados para Campinas e outros mu-
nicípios da Região Metropolitana. Isso é uma 
grande vitória para toda a nossa população. 
Com este montante, posso dizer que chega-
mos ao total de R$ 125 milhões, considerando 
outros R$ 50 milhões já destinados para a re-
gião nesses três anos do meu mandato.
Para trazer ainda mais clareza, especialmen-
te sobre os R$ 75 milhões aprovados nesta 
semana na Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, do total incluído no orçamento 
de 2022, R$ 50 milhões são para a Unicamp, 
sendo distribuídos para o Hospital das Clíni-
cas, Caism (Centro de Atenção Integrada à 
Saúde Mental), Hemocentro e Gastrocentro 
da universidade. Outros R$ 25 milhões serão 
destinados para santas casas do Estado.
Essa é uma ótima notícia para Campinas e 
região. Durante o ano trabalhamos pela inclu-
são desses recursos voltados para a saúde e 
agora podemos comemorar. Quero agradecer 
o apoio dos deputados da Bancada do PL na 
Alesp nesta luta em favor de Campinas e re-
gião.
Isso sem contar que é importante destacar 
ainda a construção do Hospital Regional de 
Campinas para atender os municípios da 
RMC. A aprovação dos recursos está incluída 
na aprovação do Projeto de Lei 663/21, que 
fixa o Orçamento estadual para 2022. A recei-
ta prevista para o próximo ano é de R$ 286,7 
bilhões.
O orçamento estadual do ano que vem que 
aprovamos na Assembleia Legislativa é o 
maior da história de São Paulo e está 17% aci-
ma do estimado para 2021. O total de investi-
mentos chega a R$ 27,5 bilhões, valor conside-
rado recorde pelo governo.
Todo o resultado do trabalho do meu manda-
to também tem a contribuição de centenas de 

pessoas como prefeitos, vereadores e lideran-
ças nas cidades paulistas. São pessoas que 
me apresentam demandas dos municípios 
em reuniões em meu gabinete na Alesp ou 
nas visitas que faço aos municípios. Sempre 
estou presente nas cidades para ver de per-
to o que falta à nossa população e para ouvir 
quem vivencia o cotidiano, a exemplo dos pre-
feitos, vereadores, lideranças comunitárias e 
população. Eu sempre digo que a população 
não vive no Estado ou no País, ela vive nos 
municípios.
Um exemplo da conexão direta com os muni-
cípios são encontros regionais que tive a grata 
satisfação de participar nas últimas semanas 
em Torrinha, Salto e Caconde, cidades que 
reuniram representantes de diversos outros 
municípios.
Fiquei muito feliz que os prefeitos e verea-
dores tenham participado desses encontros. 
São ótimas oportunidades para me apresen-
tarem demandas de cada município.
Nesses encontros tenho a chance de anun-
ciar investimentos em diferentes áreas, como 
obras de infraestrutura, a exemplo das rodo-
vias vicinais municipais. Neste ponto, teremos 
investimento de R$ 1,8 bilhão na nova fase do 
programa Novas Estradas Vicinais, que vai be-
neficiar outras 106 vias com 1,2 mil quilôme-
tros de melhorias. Os recursos serão destina-
dos à pavimentação das estradas, recupera-
ção e modernização para dar mais segurança 
e conforto aos usuários.
Vamos em frente, o ano está terminando e 
trabalhamos bastante, mas ainda temos o 
que fazer pela frente.

Rafa Zimbaldi é deputado estadual pelo PL. 
Foi vereador por quatro mandatos em Campi-
nas e foi reeleito presidente da Câmara Muni-
cipal.

RAFA ZIMBALDI
DEPUTADO ESTADUAL

R TREM DA ALEGRIA

A última sessão ordinária da 
Câmara Municipal foi marca-
da pela votação, no apagar 
das luzes, do Projeto de Lei 
da prefeita Capitã Lucima-
ra (PSD), que cria 131 cargos 
comissionados na Prefeitu-
ra. A propositura não estava 
na pauta e foi solicitada que 
entrasse em votação pelo lí-
der da prefeita, vereador An-
dré Amaral (PSD). Aprovada às 
pressas nas Comissões, o do-
cumento com 280 páginas foi 
para a Ordem do Dia e acabou 
aprovado com 13 votos favorá-
veis e três contrários em pri-
meira discussão.

R PERSONAGENS

O projeto da prefeita teve o se-
guinte placar. Votaram a favor 
os vereadores André Amaral 
(PSD), Alexandre Japa (PRTB), 
César Rocha (DC) Edinho Gar-
cia (PTB), Fábio Damasceno 
(Republicanos), Gabriel Bueno 
(MDB), Luiz Mayr (Podemos), 
Prof. Marcelo Yoshida (PT), 
Rodrigo Toloi (DEM), Simone 
Bellini (Republicanos), Thiago 
Samasso (PSD), Tunico (DEM) 
e Veiga (DEM). Já os votos con-
trários foram dos vereadores 
Alécio Cau (PDT), Mônica Mo-
randi (MDB) e Henrique Conti 
(PTB).

R JABUTI

Uma das críticas ao Projeto 
da prefeita foi pelo fato de ela 
ter colocado junto ao projeto 
da nova estrutura a questão 
do reajuste salarial dos ser-
vidores, referente às perdas 
salariais de 2019 e 2020. Pa-
ra a vereadora Mônica Moran-
di, esta foi uma forma encon-
trada pela chefe do Executivo 
de pressionar os vereadores e 

colocá-los contras os funcio-
nários públicos.

R AVISOU

O vereador Alécio Cau disse “é 
lamentável, para tentar jus-
tificar o Projeto, o Executivo 
tenha colocado o reajuste dos 
servidores. A prefeita foi avi-
sada pela presidência desta 
Casa, pedindo para ela sepa-
rar os projetos e não foi sepa-
rado. Então assim, infelizmen-
te, mais uma vez, quem vai pa-
gar é a população e o servidor 
Efetivo”.

R VALORIZAÇÃO

Para o vereador Henrique 
Conti (PDT), o projeto não va-
loriza o servidor. Ele lembrou 
que os servidores Efetivos 
aguardam o Projeto de cargos 
e salários, que vai de fato dar 
a oportunidade de todos se-
rem valorizados.

R DEFESA

A criação dos cargos foi de-
fendida pelo vereador Edinho 
Garcia (PTB). “Se faz necessá-
rio esse projeto. A Prefeitura 
já teve 300 cargos no passado 
(…) Eu fiz questão de justificar 
meu voto pela necessidade do 
Executivo de trabalhar, de ter 
condições de atender todas 
as reivindicações que nós aqui 
fazemos”.

R DEFESA II

Líder do governo na Câmara, 
o vereador André Amaral. “O 
que nós estamos fazendo aqui 
é aprovar uma estrutura mui-
to mais enxuta do que aquelas 
que o nosso município já teve. 
(…) Eu estive ocupado e con-
versei com muitos servidores 
de carreira que disseram que 

os servidores nunca foram tão 
contemplados como nessa es-
trutura aqui”.

R JOGO BAIXO

Na verdade, as palavras do lí-
der da prefeita, de valorização 
dos servidores não condiz com 
o sentimento de boa parte dos 
funcionários públicos. Muitos 
criticam que, a jogada da pre-
feita de colocar a reforma da 
estrutura e o reajuste do sa-
lário no mesmo projeto um 
jogo baixo. “A prefeita não es-
tá preocupada com o servidor 
público, somos moeda de tro-
ca”, disse um servidor.

R SESSÃO EXTRA

Com a aprovação em primei-
ra discussão do Projeto, res-
ta saber se haverá sessão ex-
traordinária para discutir es-
sa propositura em segunda 
votação ainda este ano, já que 
o Legislativo entrou em re-
cesso. Caso isso não ocorra, 
os servidores, além de não te-
rem o reajuste em janeiro, os 
servidores passarão mais um 
tempo sofrendo com as per-
das salariais. Essa situação 
tem deixado a categoria re-
voltada. Veja mais detalhes 
sobre a aprovação do projeto 
na página 3.

R REPERCUSSÃO

A aprovação do projeto que 
cria os cargos Comissiona-
dos, que vai aumentar os gas-
tos da prefeitura só com sa-
lários em 319% em relação à 
estrutura atual, foi duramen-
te criticado por munícipes nas 
redes sociais. No total, o im-
pacto no orçamento será de 
R$ 23,8 milhões em 2022 com 
Comissionados, Funções Gra-
tificadas e Gratificações.

O leitor Fernando Jay 
registrou essa nuvem na 
noite desta terça-feira, 
dia 14, quando estava no 
Marechall Family Bar, 
no Paiquerê. Para ele , a 
nuvem tem formato de 
leão. E para você leitor, 
que formato essa nu-
vem tem? Quem quiser 
ter sua foto publicada 
neste espaço ou em nos-
sas redes sociais, pode 
enviar para o WhatsApp 
da Tribuna Valinhense 
(19 99556-4987).

MÁRCIO XAVIER FILHO
Sócio-fundador

REINALDO MARANGONI
Diretor de Jornalismo

LEANDRO RODRIGUES
Diretor Comercial
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13 VEREADORES DÃO AVAL 
PARA CRIAR 131 CARGOS

N
o apagar das luzes, a 
Câmara colocou em vo-
tação e, com 13 votos fa-
voráveis e três contrários 

(Confira os votos n o placar ao lado), 
aprovou em primeira discussão na 
sessão desta terça-feira, dia 14, o 
Projeto de Lei da prefeita Capitã 
Lucimara (PSD), que cria 131 cargos 
Comissionados na Prefeitura de 
Valinhos. 
Conforme estabelecido na pro-
posta, a criação dos cargos em 
Comissão irá aumentar os gastos 
na folha de pagamentos da prefei-
tura em R$ 23,8 milhões em 2022, 
caso o projeto passe em segunda 

discussão. A propositura, que con-
ta com quase 300 páginas, entrou 
no afogadilho na pauta durante o 
transcorrer da sessão, a pedido do 
líder da prefeita,  André Amaral. 
Além da estrutura, a prefeita 
amarrou ao Projeto o reajuste 
dos servidores referentes a 2019 
e 2020. O presidente da Câmara, 
vereador Franklin (PSDB), enviou 
ofício à prefeita, recebido nesta 
segunda-feira, dia 13, solicitando 
para que ela retirasse do Projeto 
a questão do reajuste, haja vista 
a proximidade do recesso, o que 
poderia prejudicar os servidores, 
que poderão entrar em 2022 sem 

a recuperação das perdas salariais. 
Contudo, a prefeita não apartou as 
matérias. Assim, o Projeto poderá 
ter que  esperar os vereadores vol-
tarem do recesso, em fevereiro.

Detalhes

Além dos cargos em Comissão, o 
Projeto da prefeita cria mais 136 
Funções Gratificadas, com acrés-
cimos no valor dos salários entre 
R$ 2.671,35 e R$ 4.452,25 e 325 Gra-
tificações, que oscilam entre R$ 
534,27 e R$ 5.342,70.Ainda confor-
ma a proposta, a Prefeitura passa-
rá a gastar somente com salários 

de Comissionados R$ 1.057.55,71 
(319,3% a mais sobre o valor atual, 
de R$ 252.183,00) e R$ 703.633,59 
em funções gratificadas e gratifi-
cações (aumento de 156,05% sobre 
o valor atual, de R$ 274.792,78), fora 
o aumento de gastos com encar-
gos trabalhistas.

Mais novidades

Conforme o projeto, além de mu-
dar as funções de algumas secre-
tarias, a proposta cria a Secretaria 
de Governo e a Controladoria Geral 
do Município e quatro cargos de Se-
cretário Adjunto.

COMISSIONADOS NA PREFEITURAR

Vereadores durante 
a última sessão
 ordinária do ano

Projeto da prefeita passou em 1ª discussão no apagar das luzes

Contra:

ALÉCIO CAU MÔNICA MORANDI HENRIQUE CONTI
PDT MDB PTB

A favor:

EDINHO GARCIA

ANDRÉ AMARAL

LUIZ MAYR

SIMONE BELLINI

VEIGA

ALEXANDRE JAPA

FÁBIO DAMASCENO

MARCELO YOSHIDA

THIAGO SAMASSO

CÉSAR ROCHA

GABRIEL BUENO

RODRIGO TOLOI

TUNICO

PTB

PSD

PODEMOS

REPUBLICANOS

DEM

PRTB

REPUBLICANOS

PT

PSD

DC

MDB

PDT

DEM
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Aprovamos o projeto que 
exige o voto dos vereadores 
para o ingresso de Valinhos na 
proposta de regionalização 
do saneamento básico, que 
pode prejudicar a autonomia 
do DAEV. Antes bastava uma 
canetada da prefeita. Agora 
será necessária aprovação de 
Projeto de Lei na Câmara.

Na sessão desta terça-feira 
me posicionei contrário ao 
Projeto de Lei de autoria 
do Executivo que cria 131 
cargos Comissionados. Em 
minha fala valorizei o tra-
balho do servidor público 
efetivo e pedia realização de 
concurso público ao invés de 
contratar comissionados.

Nesta terça-feira, dia 14, foi 
aprovado o Projeto de Lei de 
enfrentamento ao assédio e à 
violência sexual no município. E 
o Projeto que declara os cultos 
de religiões de matriz africana 
como patrimônios culturais 
imateriais da cidade também 
foi aprovado em primeira dis-
cussão.

Fiz em 2018, com o então verea-
dor Kiko Beloni, a Lei para parce-
lar o pagamento do ITBI em até 
10 parcelas consecutivas para 
bem no valor de até mil UFMV 
(R$186.580,00). Agora, aprimorei 
a Lei para que o pagamento 
possa começar em um ano e 
terminar no outro, o que não era 
possível.

O ano está no fim e com ele, 
nossa retrospectiva do trabalho 
realizado. Acumulamos mais de 
300 pessoas atendidas, apresen-
tamos centenas de proposituras 
[Indicações, Requerimentos e 
Projetos de Lei], nas mais diver-
sas áreas. Por fim, fizemos nosso 
trabalho de fiscalização e auxílio 
à população.

Fiz um Projeto de Lei Materni-
dade Acolhedora que protege a 
gestante do pré-natal ao puer-
pério com acompanhamento 
adequado ampliando a assis-
tência nas consultas, exames 
medicamentos e também com 
fisioterapia, trazendo maior con-
forto para a mãe e o bebê antes, 
durante e após o parto.

A demora na realização de ci-
rurgia de catarata pode agravar 
problemas de visão, por isso em 
5 de novembro solicitei informa-
ções junto à Prefeitura sobre o 
tema (Requerimento Nº 1.894). 
A resposta foi que em janeiro de 
2022 um mutirão acontecerá. 
Seguirei acompanhando a situa-
ção de perto.

Este ano foi bem produtivo, em 
que apresentei e consegui a 
aprovação de projetos de grande 
relevância para a Educação, 
como a inclusão do peixe no 
cardápio da merenda escolar e 
a implantação de câmeras nas 
escolas públicas, principalmente 
nas escolas de maior incidência 
de vandalismo.

Orçamento para 2022 é aprovado com previsão de R$ 751,7 mi
O Projeto de Lei do Orçamento 
Municipal de 2022, o primeiro 
do atual governo, foi aprovado 
pelos vereadores na sessão 
desta terça-feira, dia 14. A 
proposta orçamentária prevê 
arrecadação geral de R$ 751,7 
milhões.
Na mensagem encaminhada 
pela prefeita aos vereadores, 
ela afirma que a retomada 
econômica ainda é incerta 
diante dos impactos da pan-
demia, 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 acel-
erada – do que propriamente 
pelo aumento das atividades 
econômicas. “Dessa forma, 
avaliamos ser necessária cau-
tela na condução da gestão 
pública diante de um possível 
cenário econômico desfa-
vorável”, 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. Edu-
cação com R$ 152 milhões e 
Saúde com R$ 146,5 milhões.
Pela primeira vez na história 
de Valinhos, os vereadores 
terão mais participação no 
Orçamento, com a possi-
bilidade de indicarem obras, 
serviços e ações para serem 
executados por meio de emen-
das individuais. A chamada 
“emenda impositiva” está 
prevista na Lei Orgânica do 
Município, mas não constava 
no orçamento encaminhado 

à Câmara. Na semana pas-
sada, a prefeita atendeu a 
um pedido da Comissão de 
Finanças e Orçamento e fez a 
alteração no Projeto, fazendo 
a reserva orçamentária para 
as emendas.
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. 

FINANCEIRO

R Observação:

O vereador Rodrigo Toloi
não enviou seu texto
para publicação
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EX-MINISTRO FALA SOBRE 
ÁGUA E PLANO DIRETOR
O ex-ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, esteve em Vali-
nhos na noite desta segunda-feira, 
dia 13, para realizar uma palestra 
para falar sobre sustentabilidade, 
meio ambiente e a crise de água 
na cidade. O evento foi organizado 
pelo Movimento Decola Valinhos. 
Antes da palestra, o ex-ministro 
concedeu uma entrevista para a 
Tribuna Valinhense onde abor-
dou, além da questão hídrica, a 
revisão do Plano Diretor e a Serra 
dos Cocais. Confira: 

Tribuna Valinhense - O Brasil 
passa uma crise hídrica, mas a 
nossa cidade, particularmen-
te, é uma das que mais sofre 
na região mesmo tendo mui-

tos mananciais. Se o ministro 
tem conhecimento, como vê 
essa situação?
Ricardo Salles - Veja só. A forma 
de você melhorar a capacidade 
hídrica de uma cidade é pela reuti-
lização da água. O tratamento do 
esgoto deve, então, transformar 
tudo aquilo que saiu em reuso. 
Você tem que ter uma política 
muito clara de reuso da água e, 
portanto, também do tratamento 
do esgoto. Se você não tem uma 
política de uso da água conscien-
te, sustentável, acoplada ao reuso 
dessa água com aproveitamento 
de esgoto, a crise hídrica é um 
problema recorrente que você vai, 
infelizmente, ter que enfrentar. O 
que eu vejo aqui na região? Uma 

necessidade para você continuar 
tendo desenvolvimento imobiliá-
rio. Há ainda muitos projetos de 
condomínios. Eles são um proble-
ma por um lado, mas por outro 
geram todo um dinamismo eco-
nômico. Mas eles não podem se 
tornar um problema. Se você não 
tem uma política pública de inves-
timento, de reuso da água no sa-
neamento, tudo isso, a cada novo 
condomínio, a cada novo morador, 
a cada nova infraestrutura que é 
construída, é mais gente consu-
mindo o parco e escasso recurso 
hídrico. Talvez não tenha uma 
solução a curto prazo mais impor-
tante do que essa, de investir em 
reuso de água e aproveitamento, 
tratamento do esgoto. Isso é fun-

damental. Veja o caso de Israel, 
um país muito seco, mas que reu-
tiliza a água.

Nós temos vários mananciais 
internos, mas 50% de nossa 
água vem do Rio Atibaia. A 
cidade está adotando agora 
uma política de fazer uma 
segunda via de adutora. Nós 
temos o Ribeirão Pinheiros 
aqui, que poderíamos usá-lo 
para captar água, fora alguns 
lagos que não são utilizados 
para captação. Nós estamos 
hoje em uma discussão do Pla-
no Diretor da cidade, e ações 
em torno de aumentar da pro-
dução de água a longo prazo 
não têm sido colocadas. Como 

ENTREVISTA • RICARDO SALLESR

Ricardo Salles fez 
palestra sobre 
sustentabilidade

Ele esteve em Valinhos nesta 2ª feira e falou com a Tribuna

você analisa essa situação?
A crise hídrica pela qual o Estado 
de São Paulo passou há mais de 5 
anos deixou algumas lições. Uma 
delas é de que você tem que au-
mentar a capacidade de reserva. 
Isso não tem dúvida. Fazer o máxi-
mo de interconectividade, a inter-
ligação entre os diferentes cursos 
hídricos que compõem uma bacia 
hidrográfica ou uma região irri-
gada por diferentes corpos hídri-
cos. Mas só isso não é suficiente, 
porque no momento de escassez 
hídrica, todos os corpos hídricos 
sofrem. Não adianta você inter-
ligar rios, canais, córregos, em 
que todos eles têm baixa vazão. 
Para você ter uma solução mais 
definitiva, precisa ter 
boas estações de tra-
tamento de esgoto 
em caráter terciário, 
que é com a água 
que sai da estação de 
tratamento já limpa 
novamente, reabas-
tecer com água lim-
pa, tratada e que foi 
objeto de reuso de 
tratamento. Essa é a solução mais 
cara, mas é a mais duradoura. 

Nós temos uma área, chama-
da Fazenda Fonte Sônia, que 
conta com lagoas e extensa 
área verde. Uma importante 
área de valor histórico e am-
biental que deverá ter parte 
utilizada para empreendi-
mento imobiliário. Por ser 
uma área de produção de 
água, fala-se em compensa-
ção ao proprietário para pre-
servar essa região. Você acha 
que isso é uma boa medida 
para o município adotar para 
evitar a especulação? 
Uma das lógicas que adotamos 
no Ministério do Meio Ambiente 
foi a do PSA, Pagamento por Ser-
viços Ambientais. Quem presta 
serviços ambientais merece ser 

remunerado. Isso é um conflito 
que existe entre sacrifício indivi-
dualizado que o dono de imóvel 
faz versus o benefício difuso de 
toda coletividade. Então, nada 
mais justo que ao auferir esses 
benefícios,  ou seja, receber esses 
serviços ambientais, a sociedade, 
de maneira difusa, recompense, 
remunere aquele que presta o 
serviço ambiental. 

Temos uma área grande na 
cidade que foi ocupada pelo 
MST, que está na região da 
Serra dos Cocais. Eles têm 
projeto de fazer uso susten-
tável da área. Por outro lado, 
no Plano Diretor existe a in-

tenção de expan-
são urbana para a 
Serra. A sociedade 
quer que preserve 
a região. Então es-
tamos nessa dis-
cussão: Preserva 
ou não preserva? 
Como analisa essa 
situação? 
A solução está sem-

pre no equilíbrio. Por um lado, 
você deve prestigiar, deve cuidar 
da propriedade privada, permitir 
que o particular exerça  seu di-
reito de propriedade e, portanto, 
que sua propriedade tenha valor 
fundamental. Quando você des-
respeita o direito de propriedade, 
via de regra, o que acaba aconte-
cendo é o abandono, aquela pro-
priedade que não tem valor não é 
cuidada, e se ela não é cuidada, é 
abandonada e vai sendo degrada-
da. Por outro lado, não é porque 
existe o direito de propriedade 
que ele pode dispor dessa área da 
maneira como quiser. É correto 
que haja parâmetros e que eles 
venham acompanhados de com-
pensações financeiras. Você tem 
que possuir um Plano Diretor que 
ponha uma linha mestra de como 
aquela área pode ser usada.

"Você tem 
que ter uma 

política muito 
clara de reuso 

da água".
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Uma das maiores preo-
cupações dos pais, sem 
dúvidas, é a contribui-
ção para criar bons há-
bitos nos filhos: comer 
e dormir bem, ler, estu-
dar. Aristóteles ensina 
que a repetição de bons 
hábitos dá-se o nome 
de virtude, em oposição 
ao vício que se caracte-
riza pela repetição de 
maus hábitos.
Podemos dizer, por-
tanto, que criar bons 
hábitos significa de-
senvolver as virtudes e 
vencer os vícios. Para 
Aristóteles agir de 
maneira virtuosa é agir 
conscientemente em 
prol do bem comum, 
de modo que todos 
tenham a possibili-
dade de alcançar sua 
realização e felicidade 
plena. Mas qual seria o 
melhor momento para 
ensinar bons hábitos 
aos filhos?
Uma publicação cien-
tífica recente no The 
Journal of Neuroscien-
ce cientistas estuda-
ram o desenvolvimento 
cerebral de crianças de 
1 a 6 anos, apontando 
maior maleabilidade 
de nosso cérebro nos 
primeiros anos de vida. 
Os pesquisadores con-
cluíram que durante a 
primeira infância, as 
influências externas 
que recebemos, serão 
mais fortes do que as 
recebidas em qualquer 

outra fase da vida.
Para a orientadora 
familiar Lelia Cristina 
de Melo, psicóloga es-
pecialista em educação 
e desenvolvimento fa-
miliar, o papel dos pais 
nesta fase é fundamen-
tal para trabalhar as 
virtudes: "Quanto mais 
cedo os pais procuram 
desenvolver nos filhos 
as virtudes, de uma 
maneira mais eficaz 
eles absorvem essas 
qualidades e passam 
a adotar para si na sua 
conduta humana", ex-
plica.
Na prática, a educação 
das virtudes acontece 
de maneira muito natu-
ral com as crianças, ini-
ciando pelo pequenas 
vivências familiares. 
Todos nós aprendemos 
através da observação, 
do exemplo e da repeti-
ção daquilo que vemos 
e percebemos.
Segundo Lelia "um pai 
e uma mãe presen-
tes, acessíveis, que 
orientam bastante, 
conversam muito, 
mostram os prós e os 
contras, as causas e as 
consequências do bem 
e do mal, esses pais se 
aliam aos filhos, criam 
laços, criam vínculo. 
E quando os filhos vão 
para o mundo, eles têm 
pilares educacionais, 
conceitos já muito bem 
trabalhados pelos seus 
pais".

ANDRÉ AMARAL
VEREADOR

Aprendendo as virtudes na famíliaVETO DA PREFEITA 
CONTRA LAGOA 
SERÁ ANALISADO

V
ereadores atenderam 
o clamor popular e, 
unidos, convocaram 
na tarde desta quin-

ta-feira, dia 16, sessão extraor-
dinária para votar o veto da 
prefeita Capitã Lucimara (PSD) 
ao Projeto de Lei da lagoa da 
Rigesa.
Após o anúncio do veto total 
ao Projeto de Lei que decla-
ra a lagoa da antiga Rigesa 
como bem de valor históri-
co-cultural de Valinhos, feito 
pela prefeita na quarta-feira, 
dia 15, os vereadores que ha-
viam aprovado o Projeto por 
unanimidade imediatamente 
decidiram na manhã desta 
quinta-feira convocar sessão 
extraordinária para discutir e 
votar o veto.
De acordo com o documento, a 
convocação da sessão extraor-
dinária para análise do veto 

será na próxima terça-feira, dia 
21, às 18h30, em consonância 
com o Art. 75, do Regimento 
Interno da Câmara.
O Projeto de Lei de tombamen-
to da lagoa foi aprovado por 
unanimidade no dia 23 de no-
vembro último e há quase um 
mês a população, preocupada 
com o destino da lagoa da an-
tiga Rigesa que estava sendo 
dragada e aterrada, em plena 
crise hídrica, aguardava a pro-
mulgação da Lei para que a la-
goa tivesse uma garantia legal 
de sua proteção, o que acabou 
não acontecendo.
O documento, assinado pe-
los vereadores, afirma que 
a convocação da sessão ex-
traordinária para a apreciação 
do veto se justifica diante da 
grande repercussão que o 
caso ganhou no município. “O 
assunto já pautou os noticiá-

rios e redes sociais das últi-
mas semanas, mobilizando a 
população em defesa da área, 
assim como manifestações 
observadas em plenário nas 
sessões ordinárias ocorridas 
anteriormente, de modo que 
não se pode os representantes 
do povo valinhense furtarem-
-se à apreciação desta matéria 
de relevante interesse para a 
cidade”, afirma o documento. 
O tombamento da lagoa foi 
proposto pelos vereadores 
Henrique Conti (PTB) e Alécio 
Cau (PDT). A proposta do tom-
bamento visa preservar a la-
goa, evitando a sua destruição. 
Vale destacar que a prefeita 
criou na semana passada um 
grupo de trabalho para analisar 
um possível tombamento ou 
preservação da área e ordenou 
a suspensão da drenagem da 
lagoa por 90 dias.

PRESERVAÇÃOR

Projeto visa 
tombar a lagoa 
da antiga Rigesa 

Câmara convoca sessão extraordinária

O CEMEI (Centro Municipal de 
Educação Infantil) Antônio Mon-
teiro Filho, no Jardim São Marcos, 
registrou numa única sala de aula, 
cinco casos da doença mão-pé-bo-
ca entre o período de 30 de no-
vembro a 5 de dezembro. Segundo 
a Prefeitura, já foram tomadas 
todas as providências necessárias, 
como também desinfecção do 
local. “Portanto, nesta creche, há 
aproximadamente 10 dias não há 
registros na Vigilância de novos 
casos, que foi confirmado em ofí-
cio da direção do CEMEI recebido 
pela Secretaria da Educação”, 
destacou. Segundo informações 
do Ministério da Saúde, a doença 
mão-pé-boca é uma enfermidade 
contagiosa causada pelo vírus 
Coxsackiea. O nome da doença se 
deve ao fato de que as lesões apa-
recem mais comumente em mãos, 
pés e boca. Os sintomas da doença 
incluem febre, dor de garganta, 
mal-estar, irritabilidade e perda de 
apetite. Além da creche do Jardim 
São Marcos, a EMEB Dom Agnelo 
Rossi teve um caso anotado.

A Secretaria de Educação 
começou a entregar um novo 
lote de 11,6 mil cestas básicas 
para todos os alunos da Rede de 
Ensino. O cronograma e a logísti-
ca de entrega serão estabe-
lecidos em cada unidade escolar, 
que irá contatar os alunos e re-
sponsáveis. “Todo aluno da Rede 
Municipal de Ensino irá receber 
uma cesta. Cada unidade de 
ensino está informando os pais 
como será a entrega, de forma 
organizada, para que todos pos-
sam receber com tranquilidade”, 
disse o secretário de Educação, 
Cleber Magdalena. As cestas 
fazem parte de um programa de 
investimento social, que incluiu 
a força-tarefa implantada na 
assistência de entrega de cestas 
tanto pela secretaria de As-
sistência Social (mais de 4 mil 
cestas entregues às famílias ca-
dastradas nos CRAS – Centro de 
Referência de Assistência Social) 
como pelo Fundo Social (mais de 
15 toneladas de alimentos ent-
regues às famílias da cidade).

A Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Planejamento e Meio 
Ambiente, finalizou a etapa de 
reuniões setoriais referentes à 
revisão do Plano Diretor. Na noite 
desta quarta-feira, dia 15, o setor 
8 foi atendido na EMEB Prof. Val-
domiro Mayr. Todos os setores da 
cidade participaram das reuniões, 
contribuindo com o andamento 
da revisão. Devido à grande quan-
tidade de sugestões recebidas e 
a necessidade de alteração dos 
textos e mapas, a Secretaria de 
Planejamento e Meio Ambiente 
informa que irá disponibilizar os 
materiais atualizados no dia 23 
de dezembro. As contribuições 
via site e protocolos presenciais 
serão prorrogadas até o dia 23 de 
janeiro de 2022. A Secretaria de 
Planejamento e Meio Ambiente, 
juntamente com diversas as-
sociações representativas e os 
Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente e de Desenvolvimento 
Urbano, estão elaborando um ca-
lendário definitivo para os traba-
lhos de revisão do Plano Diretor e 
Lei de Uso e Ocupação do Solo. As 
datas ainda serão divulgadas.

Creche do 
Jd. São Marcos 
sofre surto 
de doença 

Valinhos inicia 
a entrega de 
mais de 11 mil 
cestas básicas

Prefeitura 
finaliza as 
reuniões do 
Plano Diretor

RELÓGIO SOLAR DO CLT FAZ 10 ANOS 

N
esta terça-feira, 
dia 14, a cidade de 
Valinhos come-
morou 10 anos da 

inauguração do Relógio de 
Sol, localizado no Centro de 
Lazer do Trabalhador  (CLT) 
Ayrton Senna da Silva. Em 
valorização a esse patrimô-
nio tão importante que foi 
inaugurado em 2011 durante 
o governo do então prefei-
to Marcos José da Silva, a 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Obras e Serviços 
Públicos, realizou a manu-
tenção e pintura do equipa-
mento. 
A obra é resultado de um 
projeto iniciado pelo profes-
sor Paulo Sergio Bretones 
junto à Prefeitura nos anos 
de 2008 e 2009, com ativida-
des de ensino e divulgação 
de Astronomia nas escolas 
municipais de Valinhos. 
Segundo a Prefeitura, as 
ações foram desenvolvidas 
com turmas de 5ª a 8ª sé-
ries, conforme o programa 
escolar de cada série, e a 

construção de um relógio de 
Sol em uma praça da cida-
de também fazia parte das 
ações do projeto, a qual foi 
concluída em 14 de dezem-
bro de 2011. 
“Atividades de construção 
de relógios de Sol nas esco-
las têm um grande poten-
cial e podem motivar os alu-
nos para o estudo de várias 
disciplinas como História, 
Geografia, Ciências e Mate-
mática. Fico muito honrado 
pela existência do relógio de 
Sol, que certamente é consi-
derado um patrimônio da ci-
dade e, esperamos que seja 
conservado e considerado 
um legado por futuras gera-
ções”, destacou o professor 
e criador do relógio, Paulo 
Bretones. 
Seguindo o cronograma es-
colar da época, foram rea-
lizadas com os alunos as 
seguintes atividades: para 
a 5ª série: palestra geral e 
introdutória; 6ª série: cons-
trução de kits de relógios 
de Sol; 7ª série: atividades 

sobre Sistema Solar em 
escala; 8ª série: visitas ao 
Observatório de Abrahão de 
Moraes, da USP; Classes de 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA): palestras e ses-
sões de observação do céu. 
Também foram realizados 
cursos preparatórios para a 
XII Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica 
(OBA). Ao todo, foram 164 
atividades com a participa-
ção de 4585 alunos.

Funcionamento 

O professor Bretones expli-
ca que desde o Egito antigo, 
há cerca de 1500 anos antes 
de Cristo, relógios de Sol fo-
ram construídos ao longo da 
história e até hoje são verda-
deiras obras de arte instala-
das 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.

R

Relógio de Sol é uma 
das atrações do 
CLT Ayrton Senna 

A Prefeitura de Valinhos, por meio 
da Secretaria de Esportes e Lazer 
(SEL), realizou no último domingo, 
dia 12, mais uma edição da Cami-
nhada por Valinhos, que faz parte 
do Programa Musculação ao Ar 
Livre.  A atividade na Fazenda Fonte 
Sônia teve início pela manhã com 
a abertura dos portões e cadastro 
dos participantes. Passaram pelo 
local cerca de 1.500 pessoas ao 
longo do dia, superando as expec-
tativas da organização, que contou 
com apoio da Associação de Pre-
servação do Patrimônio Histórico 
de Valinhos (APHV), Associação 

Amigos do Vali e Fonte Sônia Re-
nova. As caminhadas foram mo-
nitoradas pelos guias e monitores 
turísticos da Associação Amigos do 
Vali com um percurso por dentro 
da fazenda indo até o Cristo e finali-
zando o roteiro no saguão do antigo 
Hotel da Fazenda Fonte Sônia. 
O local contou com a venda de 
produtos alimentícios, além de vi-
nhos, sucos de uva, doces, sorvetes, 
pastel e shitake (cogumelos comes-
tíveis), em um local agradável para 
alimentação. 
A atividade deve voltar a acontecer 
depois do carnaval. 

Dezenas de famílias aproveita-
ram o último sábado, dia 11, para 
se divertir com suas crianças na 1ª 
Festa de Natal Solidária organiza-
da pelo Boteco Já Tá na Hora, os 
palhaços Tareko & Tekko  e ami-
gos, em frente ao clube do Jardim 
Pinheiros. O evento, que reúniu 
muitos voluntários, ofereceu di-
versos brinquedos e guloseimas. 
Os palhaços Tareko & Tekko ainda 
distribuíram balas e doces para 
as crianças.
A festividade ainda contou com 
a chegada do Papai Noel em um 
helicóptero.

Caminhada e visitação na Fonte 
Sônia atraem 1.500 pessoas

Festa de Natal Solidária leva 
alegria ao Jardim Pinheiros

Um dos pontos
mais visitados
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Hoje quero tratar sobre a 
pesquisa XP-Ipespe: Lula 
35%; Bolsonaro 24%; Moro 
12%; Ciro e Dória 5% cada 
e Simone Tebet 2%; Ales-
sandro Vieira 1%, brancos/
nulo/não sabe em 15%.
Nota-se que o percentual 
de indecisos é baixo com 
15%, na contramão das 
últimas eleições que sem-
pre demonstrou, em sua 
fase inicial de pesquisa, um 
percentual na casa de 25%. 
Será uma eleição muito 
polarizada. Se analisado o 
somatório de Bolsonaro e 
Moro temos 36% (mesmo 
campo ideológico); já Ciro 
e Doria com 5%, cada qual 
no seu campo (anulação), 
resta a acomodação de 2% 
do MDB, que poderá fazer 
uma grande diferença, 
tudo indica ser uma eleição 
palmo a palmo.
A prudência de Lula em 
não sacramentar de ime-
diato Alckmin como seu 
vice (tendência de filiação 
ao PSB) reside em dois fa-
tores. Um é o ato de obser-
var os dados estatísticos 

da esquerda mais raiz e 
como ela irá se comportar, 
pois o embate maior do PT 
sempre foi o PSDB e colo-
car um ex-tucano, em uma 
posição de destaque deve 
ser muitos companheiros.
O outro é a acomodação 
política, Alckmin na última 
eleição teve 4,76% dos 
votos válidos, porque o 
universo político irá visua-
lizar a acomodação de dois 
políticos ( homens) com 
história de atuação em um 
único Estado da Federação, 
visto o universo continen-
tal, na história política do 
Brasil é costumas a com-
posição por peso das regi-
ões geográficas, no caso 
teremos um concentração 
Paulista.
Sem dúvidas a jogada do 
Lula é muito astuta e pode-
rá beneficiar o PT paulista, 
que de imediato retira um 
grande nome do páreo para 
governador, o qual o PT até 
agora não governou
A todos amigos leitores, 
desejo um final de ano de 
muita paz e reflexão!

CONTEÚDO VERDADE
MARCELO MATHEUS

PESQUISA FGV 
APONTA ITENS 
CAROS NO NATAL

A
inflação do Natal 
deste ano mostrou 
variação de 5,39% 
no acumulado dos 

últimos 12 meses, de acordo 
com dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Econo-
mia (Ibre), da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV) no último dia 
13. Segundo Matheus Peça-
nha, economista do Ibre e res-
ponsável pela pesquisa, o fa-
tor que mais puxou a inflação 
foi o aumento dos alimentos, 
com variação média de 7,93%, 
apesar de ter ficado bem me-
nor do que no mesmo perío-
do do ano anterior (28,61%). 
Em seguida, aparecem ovos 
(17,79%), azeitona (15,13%), 
carnes bovinas (14,72%), fari-
nha de trigo (13,70%) e azeite 
(13,26%). No sentido inverso, 
houve queda nos preços do 
arroz (-8,27%) e do pernil suí-
no (-1,27%). Peçanha lembrou 
que os problemas nos custos 
de produção, “que sofremos 
desde o ano passado, com se-
cas, geadas, alta nos preços 
dos combustíveis e energia 
elétrica, ainda se fazem sen-

NO BOLSOR

Consumidores 
durante as compras 

Vestuário e acessórios apresentaram alta

tir, sobretudo, nas proteínas. 
O câmbio alto, favorecendo a 
exportação das carnes, tam-
bém contribuiu para manter 
os preços das proteínas em 
alta”. O retorno gradual das 
chuvas já tem normalizado 
a dinâmica de diversos pre-
ços de alimentos como arroz, 
frutas, hortaliças e legumes. 
O economista destacou que 
quem não antecipou as com-
pras durante a Black Friday, 
em novembro, vai desembol-
sar neste Natal um pouco 
mais do que no ano passado. 
A média da variação de pre-
ços dos presentes mais pro-
curados ficou em 3,39%, ante 
1,39% de 2020, 1,28% em 2019, 
1,71% em 2018 e 1,02% em 2017. 
Vestuário (4,80%), acessórios 

(2,57%), recreação e cultura 
(2,13%) e eletrodomésticos e 
eletrônicos (1,73%) foram os 
segmentos que mais subiram. 
Ele recomendou que o con-
sumidor deve ter cautela ao 
gastar, uma vez que o merca-
do de trabalho apresenta de-
semprego e renda reprimida 
e o cenário no país ainda é de 
incertezas elevadas. O econo-
mista avaliou que o momento 
é de retorno gradual, “ainda 
que a variante Ômicron já es-
teja no radar, e é natural ver 
o movimento da população 
de realizar um consumo que 
foi frustrado nessa mesma 
época do ano passado, mesmo 
com um cenário de emprego e 
renda não convidativos. É im-
portante ter cautela".

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovou o uso 
da vacina produzida pelo consór-
cio Pfizer-BioNTech, a Comirnaty, 
contra a covid-19 em crianças com 
idade de 5 a 11 anos. A aprovação foi 
anunciada na quinta-feira, dia 16, 
após avaliação técnica da agência, 
sobre o pedido apresentado em no-
vembro, indicando o uso da vacina 
para este público. As crianças que 
completarem 12 anos entre a primei-
ra e a segunda dose devem manter a 
dose pediátrica. A vacina da Pfizer-
-BioNTech já havia sido autorizada 
para aplicação em adolescentes 
com idade a partir de 12 anos. Não há 
estudos sobre coadministração com 
outras vacinas.

Anvisa aprova 
vacina Pfizer 
para crianças 
de 5 a 11 anos

Governo amplia benefícios para PcD
A Assembleia Legislativa apro-
vou nesta quarta-feira, dia 15, a 
isenção do IPVA (Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Au-
tomotores) para pessoas com 
deficiência. A proposta ampliou o 
número de cidadãos beneficiados 
e atende pessoas com deficiência 
de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual, sensorial e os 
autistas.  Para receber a isenção 

do IPVA, o veículo poderá ser 
conduzido por até três pessoas: 
o beneficiário com deficiência, 
um tutor ou curador ou ainda um 
terceiro com autorização devida-
mente registrada pela Secretaria 
de Fazenda e Planejamento. A 
medida também contempla a 
ampliação do prazo de parcela-
mento do IPVA de três para cinco 
vezes.

O Banco Central (BC) reduziu a 
projeção para o crescimento da eco-
nomia em 2021. A estimativa para a 
expansão do Produto Interno Bruto 
(PIB) – a soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país – passou 
de 4,7% para 4,4%. A informação 
está no Relatório de Inflação, publi-
cação trimestral do BC, divulgado 
na quinta-feira, dia 16, em Brasília. 
Segundo o órgão, “surpresas negati-
vas” em dados recentemente divul-
gados, novas elevações da inflação 
parcialmente associadas a choques 
de oferta e aumento no risco fiscal, 
de controle das contas públicas, pio-
ram os prognósticos de crescimento 
para 2021.

Banco Central 
reduz previsão 
de crescimento 
da economia
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EU RECOMENDO
"Meu nome é Rodrigo Romão e 
recomendo o filme "Chappie", 
de 2015. Sei que é um filme 
já passou muito na TV, mas 

quem ainda não teve a opor-
tunidade de assistir, aproveite 
que é um longa espetacular. 
O que me cativa neste filme é 

como ele mostra a forma como a 
máquina supera o homem. "Chap-
pie" mostra uma África do Sul num 
futuro, quando policiais humanos 
são substituídos por uma frota de 
robôs ultra resistentes e dotados 
de inteligência artificial. O criador 
destes modelos, o cientista Deon, 
sonha em embutir emoções nos 

robôs, mas a diretora da empresa 
de segurança desaprova a ideia. 
Um dia, ele rouba um modelo defei-
tuoso e faz experiências, até conse-
guir criar Chappie, um robô capaz 
de pensar e aprender por conta 
própria. E Chappie é roubado para 
ser usado em um assalto a banco. O 
filme está em cartaz na Netflix".

R CHAPPIE

Rodrigo Romão

CINEMA

R
Filme da Marvel mais 
aguardado do ano

QUAL A BOA?
R EM VALINHOS E REGIÃO

Natal nos trilhos

O “Natal nos Trilhos” vai 
passar por Valinhos e região 
neste sábado, dia 18, com 
um trem especialmente 
decorado e formado por 
uma locomotiva com três 
vagões. A composição 
passará pelos trilhos que 
atravessam cerca de 40 
cidades do interior de São 
Paulo durante 12 dias.

Carros Antigos

Neste domingo, dia 19, às 
9h, haverá um Encontro de 
Carros Antigos e um Festi-
val de Cerveja no Campinas 
Shopping. Mais de 20 clubes 
de colecionadores vão le-
var seus veículos. Entrada 
gratuita. Endereço: Rua 
Jacy Teixeira Camargo, 940 
- Jardim do Lago

Food Truck

A Torre do Castelo, em 
Campinas, recebe neste 
fim de semana, dias 18 e 19, 

o “Speranza – Food Truck 
& Fun Fest”, evento orga-
nizado pela Associação 
Brasileira de Comida de Rua 
(Abracor). O horário será das 
17h às 22h. entrada gratuita. 
A organização pede a doa-
ção de 1 kg de alimento não 
perecível. Endereço: Praça 
Vinte e Três de Outubro, s/n 
- Jardim Chapadão.

Rolimã

O “Passeio de Rolimã” de 
Vinhedo será realizado 
neste domingo, dia 19, das 
8h às 12h, próximo ao Me-
morial do Imigrante Tuto 
Gasparini. Também haverá 
praça de alimentação no lo-
cal a partir das 7h. O evento 
é aberto para participação 
do público. Endereço: Rua 
Rosa Zanetti Ferragut.

Natal

A exposição de presépios 
de Natal de Vinhedo, anu-
almente promovida pela 
Paróquia de Sant’Ana foi 
aberta no dia 17 e já pode ser 
visitada no Salão Paroquial 
da Igreja Matriz de Sant’Ana. 
A mostra reúne cerca de 50 
presépios para homenagear 
diferentes tradições que 
marcam a representação do 
nascimento de Jesus para 
o catolicismo. Endereço: 
Praça de Sant’Ana.

Ficção Cientifica

Neste sábado, dia 18, será 
realizada a 32ª Convenção 
de Ficção Científica da Base 
Estelar Campinas. O evento 
é gratuito, tem como tema 
“O Futuro” e poderá ser 
acompanhada pelo seguinte 
endereço: youtube.com/Cul-
turaAbraçaCampinas.

Stand-ups

Os stand-ups comedy dos 
humoristas Bruna Louise e 
Jonathan Nemer encerram 
a programação de 2021 do 
teatro Oficina do Estudante 
Iguatemi Campinas. No 
sábado, às 21h, Bruna apre-
senta o show “Deslocada” 
e na quarta-feira, às 21h, 
Jonathan Nemer apresenta 
“O Pior Ano da Minha Vida”. 
Endereço: Avenida Iguatemi, 
777 - Vila Brandina

Orquestra

O tradicional “Concerto Es-
pecial de Natal” da Orques-
tra Sinfônica Municipal de 
Campinas será realizado 
neste domingo, dia 19, as 
18h, na Concha Acústica 
do Taquaral. Entrada gra-
tuita. Endereço: Avenida 
Doutor Heitor Penteado, 
s/n (portão 2) - Parque 
Taquaral

HOMEM-ARANHA: SEM 
VOLTA PRA CASA
Ação. Aventura. Fantasia. 
2h29min. 12 anos. Em Ho-
mem-Aranha: Sem Volta para 
Casa, Peter Parker precisará 
lidar com as consequências 
da sua identidade como o 
herói mais querido do mundo 
após ter sido revelada pela 
reportagem do Clarim Diário, 
com uma gravação feita por 
Mysterio no filme anterior. 
Onde Assistir: Shopping 
Iguatemi, Shopping Unimart.

MATRIX
Ficção. Ação. 136min. 14 
anos, O que vemos: Nosso 
dia a dia é verdadeiro. O que 
é real: O mundo é uma farsa, 
construído por uma das mais 
poderosas máquinas com 
inteligência artificial para nos 
controlar. Uma surpreenden-
te história, com efeitos visuais 
alucinantes, marcando uma 
nova era no cinema. Um filme 
arrasador. Onde Assistir: 
Campinas Shopping.

MISSÃO RESGATE
Ação. Suspense. 1h43min. 14 
anos. Após o desmoronamen-
to de uma mina de diamantes, 
Mike, um experiente motoris-
ta de caminhão, é recrutado 
para liderar uma missão 
de resgate aparentemente 
impossível. Onde Assistir:-
Campinas Shopping

NÃO OLHE PRA CIMA
Comédia. Catástrofe. 
2h25min. 16 anos. O professor 
Dr. Randall Mindy e a estu-
dante de astronomia Kate 
Dibiasky descobrem que um 
cometa está prestes a colidir 
com a Terra. Apesar do ta-
manho da ameaça, ninguém 
parece se importar com isso. 
Mas as coisas começam a 
mudar com a ajuda do Dr. 
Oglethorpe. Onde Assistir: 
Netflix

LISTA DO PAPAI NOEL
Ficção. Comédia. A Netflix 
traz seis títulos na chamada 
Lista do Papai Noel. David e os 
Duendes de Natal, A Família 
Noel 2, Uma Esposa de Natal, 
Una Navidad no tan Padre; 
Um Brinde ao Natal e, pra 
finalizar, o filme Tudo Menos 
Natal. Onde Assistir: Netflix

BEM-VINDOS À TERRA
Série. Aventura. Ação. 
Bem-Vindos à Terra é um 
documentário americano de 
aventura original do Disney+, 
estrelado por Will Smith. 
Seis episódios foram enco-
mendados para a primeira 
temporada. Will é guiado por 
exploradores de elite em uma 
jornada extraordinária com 
alguns dos espetáculos mais 
emocionantes do planeta. 
Onde Assistir: Disney+

LOL: LAST ONE LAUGHING
MEXICO
Série. Comédia. Moderados 
pela estrela da comédia 
mexicana, Eugenio Derbez, 
10 comediantes profissionais 
competem para fazer um ao 
outro rirem. Aquele que con-
seguir ficar mais tempo sem 
rir, enquanto faz seus colegas 
darem risada, leva um grande 
prêmio em dinheiro para casa.
Onde Assistir: Amazon 
Prime

TAMPA BAES
Série. Aventura. Drama. Tam-
pa Baes, reality show original 
do Prime Video, acompanha 
um grupo de amigas lésbicas 
se aventurando pela cidade de 
Tampa, na Flórida. Elas vivem 
inúmeras situações dramáti-
cas e se envolvem em roman-
ces complicados. Mas também 
se divertem nas melhores 
praias e resorts que a Flórida 
tem para ofecerer.  Onde As-
sistir: Amazon Prime

HARLEM
Série. Comédia. Uma professo-
ra estrela em ascensão lutan-
do para abrir espaço para sua 
vida amorosa; uma empreen-
dedora de tecnologia experien-
te sempre namorando alguém 
novo; uma cantora sem filtro; 
e uma desenhista de moda 
romântica desesperado. Onde 
Assistir: Amazon Prime

O Projeto Mobiliza Amigos 
realizará a ‘Carreata do Bem’’ 
neste domingo, dia 19, a partir 
das 9h. O ponto de encontro 
será na Praça Brasil 500 Anos, 
próximo ao Posto Tiger, na 
avenida dos Esportes. “O ob-
jetivo desse encontro é, além 
de comemorar o primeiro 
ano de atuação do projeto na 
cidade de Valinhos, também 
será levar alegria e doces às 
crianças dos bairros Bom Re-
tiro, Palmares e Figueiras, por 
onde a carreata passará, junto 
do Papai Noel”, explica Alfredo 
Rodrigues Júnior, fundados da 
instituição. Ações como esta 
fazem parte dos objetivos do 
Projeto, que é promover bons 
momentos aos moradores da 
cidade de Valinhos. “Todos 
são convidados a contribuir 
para que mais ações sociais 
sejam feitas, faça um PIX no 
valor que puder para a chave: 
doar.mobilizaamigos@gmail.
com. Ou entre em contato pelo 
WhatsApp (19) 99997-8348”, 
concluiu.

Mobiliza realiza 
Carreata do Bem 
com Papai Noel 
neste domingo

Rodolfo Postal participou da 
Mostra Musical Valinhos, uma 
iniciativa do produtor cultural Zé 
Ramos e da cantora Ana Person, 
que reuniu artistas da cidade 
no dia 9 de dezembro para um 
evento online em prol da Rádio 
Valinhos FM. Os músicos ar-
recadaram doações financeiras 
para a aquisição de nova antena 
e transmissor, necessários para 
a continuidade das transmissões 
da rádio. A população valinhense 
prestigiou o evento, valorizou os 
artistas e ainda contribuiu finan-
ceiramente com a campanha. 
Além de Rodolfo, a Mostra teve 
a participação dos artistas Ana 
Person, André Filipe Violin, Bru-
no Coppini, Gabriela Person, Isa 
Pagnota, Marina Mafra, Martina 
Marana, Pansi, Renato Casacio 
e Rinaldo de Paula. Todos eles 
serão entrevistados pela Tribuna 
Valinhense. A Mostra será trans-
formada numa coletânea com 
vídeo canções dos músicos. 

Artistas da 
Mostra serão 
entrevistados 
pela Tribuna

RODOLFO POSTAL FALA 
SOBRE INÍCIO DA CARREIRA

A partir da edição desta sexta-
-feira, dia 17, a Tribuna Valinhense 
realiza uma série de reportagens 
com os artistas que participa-
ram da Mostra Musical Valinhos, 
uma iniciativa idealizada pela 
Cena Cultural Produções e Ana 
Person Produções que reuniu 11 
artistas premiados no Festival 
de Artes Aldir Blanc em prol da 
campanha de arrecadação para 
a Rádio Comunitária Valinhos 
FM.O primeiro personagem des-
sa série é o músico e compositor 
Rodolfo Postal, 37 anos, que ini-
ciou a vida artística aos 8 anos 

com o curso de flauta doce. Aos 
16 anos ele migrou para o vio-
lão popular onde se formou na 
Casa da Cultura. Assim nasceu 
o primeiro projeto: uma banda de 
rock.“Ao longo desses 20 anos, 
toquei com diversos amigos e 
bandas, me apresentando por 
dezenas de cidades em nosso 
país. Tive a oportunidade de 
prestigiar e tocar em inúmeros 
eventos artísticos públicos e pri-
vados das maiores diversidades, 
consequentemente o meu amor 
e aprendizado pela arte só au-
mentou, tornando minha baga-

gem mais ampla e aprimorada”, 
destacou Rodolfo. Conforme a 
trajetória na música crescia, Ro-
dolfo conquistava cada vez mais 
o seu espaço. “Fui comtemplado 
no edital 02/2020 da lei Aldir 
Blanc da Secretaria de Cultura 
e fui eleito representante titular 
dos segmentos de música e au-
diovisual no Conselho Municipal 
de Cultura de Valinhos”, afirmou.
Atualmente ele integra a Banda 
Feito Efeito. “Desenvolvemos 
diversos trabalhos na pandemia 
como uma live em homenagem 
ao dia mundial do rock realiza-

da pela @Central_do_rock e 
lançamentos de dois singles, 
disponíveis nas plataformas digi-
tais”, explicou. Rodolfo e a banda 
continuam fazendo planos para 
o futuro. “Em breve será lançado 
nosso EP com 6 músicas, esta-
mos buscando apoio e parcerias 
para fortalecer o lançamento e 
conseguir um maior engajamen-
to”, finalizou.
Contatos
rodolfo.postal84@gmail.com
Celular/WhatsApp
(19) 97107-1030
Instagram: rodolfo_postal

SUCESSOR

Rodolfo Postal fala 
sobre a trajetória

Valinhense começou a vida artística aos 8 anos de idade

Rodolfo é um dos 
artistas da Mostra

PARTICIPE DO QUADRO
’Eu recomendo’. Envie a sua 
sugestão de filme ou série para 
tribunavalinhense@gmail.com
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Ano novo, vida nova... Será?
Estamos a menos de 
um mês do final do ano, 
época em que muitas 
promessas são feitas ou 
renovadas, onde os votos 
de mudanças de hábitos 
são comuns. Mas será que 
apenas o desejo e mudan-
ça é suficiente?
Acredito que organizar 
uma linha de pensamen-
tos de forma prática seja 
muito importante para 
determinar uma lista de 
prioridades a curto, médio 
e longo prazo. É preciso 
que sejamos realistas 
para evitar frustrações.
Vamos a parte prática 
para consolidar de ver-
dade o que desejamos: 
estabelecer metas é es-
sencial. Metas materiais 
são diferentes das emo-
cionais, pois as flutuações 
da área emocional são 
maiores, mais frequentes 
e porque não dizer, muitas 
vezes, um pouco fora do 
nosso controle. Imagine 

que esteja determinado a 
mudar de carro em 2022. 
Além de uma boa pesquisa 
para saber quais marcas/
modelos e valores cabem 
dentro do que você espe-
ra, é interessante que seja 
poupado um valor signifi-
cante para dar como parte 
do pagamento, caso pense 
em financiar. Os juros são 
absurdos e no final, sem 
uma bela entrada, você 
terá pago o equivalente 
a no mínimo dois carros. 
Assustador, né? Porém 
vale a pena segurar um 
pouco mais a rotina no 
transporte coletivo e ga-
rantir uma boa economia 
a longo prazo.
Se sua meta é uma mu-
dança emocional, consi-
dere investir em um bom 
processo terapêutico. 
Busque a ajuda de profis-
sionais capacitados, pois, 
a contrário do que muitos 
pregam por preconceito 
ou ignorância, não é só 

ter “pensamento positi-
vo”. Profissionais como 
psicólogos, psiquiatras e 
terapeutas integrativos 
tem ferramentas para 
te fazer caminhar pelas 
emoções de maneira segu-
ra e produtiva. Caso tenha 
plano de saúde não demo-
re a procurar, pois a lista 
de espera costuma ser 
gigante. Se fazer terapia 
particular estiver fora de 
cogitação, a maioria das 
faculdades de psicologia 
oferecem esse serviço e 
maneira mais acessível 
ou até mesmo de forma 
gratuita.
A vida nova no ano novo 
só acontece através da 
ação. Desejo sem atitude é 
devaneio! Qual sua atitude 
para 2022?

Deborah Fessel é  
Taróloga e professora de 
Comunicação & Marketing 
@deborahfesseltarot

OLHAR DO ALÉM
DEBORAH FESSEL

PALAVRAS CRUZADAS
R REVISTA COQUETEL

SUDOKU
R SUDOKU PUZZLES

HORÓSCOPO SEMANAL
R INSTITUTO OMAR CARDOSO

SUDOKU é um jogo baseado na colocação lógica de números, e 
nesse caso, letras. O objetivo do jogo é a colocação de números 
de 0 a 9 e letras de A a F, em cada uma das células vazias numa 
grade de 16x16, constituída por 4x4 subgrades chamadas regiões. O 
quebra-cabeça contém algumas pistas iniciais, que são números e 
letras inseridas em algumas células, de maneira a permitir uma in-
dução ou dedução dos valores em células que estejam vazias. Cada 
coluna, linha e região só pode ter um número de cada um dos 0 a 9 
e uma letra de A a F. Resolver o problema requer apenas raciocínio 

SOLUÇÃO

SAGITÁRIO
[23/07 a 22/08]
Dia meio complicado. Deverá, nes-
te dia, não revelar seus projetos 
a ninguém e nem iniciar coisas 
novas. Contudo, os negócios 
anteriormente iniciados poderão 
lhe trazer bons lucros. Bom para 
as experiências psíquicas. Você 
está também, passando por uma 
fase de sofrimentos provindos de 
sua própria mente.

CAPRICÓRNIO
[22/12 a 19/01]
Esteja atento ao recebimento de 
dinheiro inesperado. A pessoa 
amada necessita de mais cari-
nho. Vigie sua taxa de colesterol. 
Período negativo. Você está 
também, passando por uma fase 
de sofrimentos provindos de sua 
própria mente.

AQUÁRIO
[20/01 a 18/02]
Muito cuidado com intrigas e 
mal entendidos com vizinhos 
ou pessoa de caráter suspei-
to. Mantenha-se alerta que 
nada resultará em negativi-
dade. Cuide das necessidades 
da família e estabeleça novos 
planos em relação ao futuro.

ÁRIES 
[21/03 a 19/04]
Sua palavra fácil, sua disposi-
ção simpática e cordial e sua 
grande consideração por todas 
as pessoas, farão com que muitos 
voltem à atenção para você. Êxito 
profissional, social e amoroso 
e elevação da personalidade. 
Está na hora de você ser mais 

LEÃO 
[23/07 a 22/08]
Mente sempre alerta e voltada 
ao progresso de modo geral, 
muita disposição para o trabalho 
e negócios iniciados anterior-
mente e bastante tranquilidade 
na vida familiar e amorosa estão 
previstos para hoje. Não descuide 
da saúde.

TOURO
[20/04 a 20/05]
Excelente dia aos novos em-
preendimentos e bom lucro 
na compra e venda de bens 
móveis e imóveis. Novas ami-
zades poderão alertá-lo em 
algum sentido. Sucesso em 
diversões e na vida romântica. 
Você está sujeito a aceitar 
com muita facilidade, opini-
ões e sugestões de terceiros.

VIRGEM
[23/08 a 22/09]
Ótima influência para a 
elevação de seu magnetismo 
pessoal e da sua personalidade. 
Aproveite, pois disso dependerá 
seu sucesso e intenções com 
relação ao futuro. Melhora sen-
sível da saúde e das condições 
sociais. No amor, está na hora 
de você enxergar as coisas sem 
lentes cor de rosas.

GÊMEOS
[21/05 a 20/06]
Muito bom momento para 
fazer novas experiências 
científicas ou psíquicas para 
a assinatura de contratos e 
as diversões, prazer e a vida 
sentimental e amorosa. Pode 
iniciar novos contatos sociais, 
o fluxo favorece. Ascensão 
material.

LIBRA
[23/09 a 22/10]
Dia em que nem tudo correrá 
às mil maravilhas. Poderá ter 
questões com familiares, vizi-
nhos e amigos. Fase propícia 
aos negócios, principalmente 
os imobiliários, nos transportes 
e em relações sociais.

PEIXES 
[19/02 a 20/03]
Dia que terá muita tendência 
às mudanças repentinas e 
muita inconstância. Evite 
isso, pois muitas serão as 
chances em que poderá 
perder. Será bem sucedido 
em tudo que está relacionado 
direta ou indiretamente com 
seu casamento.

CÂNCER
[21/06 a 22/07]
Suas mais caras esperan-
ças e desejos poderão ser 
concretizados neste dia, 
principalmente se mantiver 
otimismo. Sucesso amoroso, 
social, profissional e em tudo 
que realizar. Ajude os mais 
necessitados. Faça pequenas 
alterações na sua rotina.

ESCORPIÃO
[23/10 a 21/11]
É um dia dos mais propícios 
para você. Receberá boas 
notícias, será bem sucedido 
no trabalho, nos negócios, na 
vida social e em tudo que está 
ligado à comunicação de um 
modo geral. Haja no sentido 
de inibir as intransigências da 
pessoa amada.
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Os locais ornamentados com 
decoração natalina para as 
famílias registrarem esse 
momento com fotos e vídeos 
estão situados no Paço Munici-
pal, no Largo São Sebastião; na 
Praça Prefeito Jerônimo Alves 
Corrêa em frente à Prefeitura, 
nas vias centrais, ruas Antônio 
Carlos e Sete de Setembro, 
além do Portal de acesso ao 
município, na Rodovia Comen-
dador Guilherme Mamprim. 
Além disso, em horários que 
acompanham a abertura espe-
cial do comércio central, tem 
a presença do Papai Noel para 
encantar as crianças e suas 
famílias e dar as boas-vindas 
ao ano de 2022.

Famílias têm 
opções de 
cenários para 
fotos e vídeos

Trem Expresso 
de Natal passará 
por Valinhos 
neste sábado

O Concerto de Natal com a 
participação da Orquestra Jazz 
Sinfônica de Valinhos e do Coral 
da Secretaria da Cultura será 
realizado nesta sexta-feira, dia 
17, às 20h, na escadaria da Igreja 
Matriz de São Sebastião. Além 
disso, a programação natalina 
inclui apresentação do Coral da 
GCM, bandas, academias de dan-
ça, dupla sertaneja, Show Dog 
da Guarda Municipal de Valinhos, 
entre outros. A programação 
acompanha a abertura especial 
do comércio visando as compras 
de final de ano. As atividades são 
apresentadas no Coreto do Largo 
São Sebastião, na escadaria da 
igreja Matriz e durante a realiza-
ção da Feira Arte na Praça.

Concerto de 
Natal com  
orquestra será
nesta sexta-feira

CACC recebe 
Encontro de 
Carros Antigos 
neste domingo

FEIRA ARTE NA 
PRAÇA TEM 
EDIÇÃO ESPECIAL

A 
Feira Arte na Pra-
ça terá uma ed-
ição especial em 
comemoração ao 

Natal neste domingo, dia 19, 
na Praça Washington Luiz. A 
Secretaria da Cultura prep-
arou variada programação 
cultural e de atividades para 
todas as idades. O horário da 
feira, que é promovida aos do-
mingos, tradicionalmente das 
9h às 13h, será nesta edição 
ampliado com encerramento 
às 16h. Entre as atrações 
deste domingo estão uma 
apresentação imperdível dos 
cães da Guarda Civil Munici-
pal de Valinhos de Show Dog, 
da Banda Eclétikus e DJ Fine, 

e ainda uma agitada aula ab-
erta de Fit Dance pelo Estúdio 
Pamela Drudi. Outra novidade: 
quem fizer compras na feira 
poderá participar de sorteio 
de brindes fornecidos pelos 
próprios expositores. As crian-
ças também terão diversão ga-
rantida, pois haverá brinque-
dos infláveis, escultura em 
balões, pipoca e algodão doce 
gratuitos. Além das atrações 
culturais e esportivas, os visi-
tantes podem adquirir arte-
sanatos, incluindo peças para 
presentear no Natal, consumir 
alimentos e comprar horti-
frúti diretamente dos agricul-
tores locais. A organização do 
evento também destaca que 

a edição deste domingo, no 
dia 19, será a última de 2021, 
pois no domingo do dia 26/12 
e do dia 6 de janeiro de 2022, o 
evento não será promovido em 
razão das festividades de final 
de ano, retornando no dia 9 de 
janeiro. A prefeita Capitã Luci-
mara destaca que a program-
ação especial de Natal é um 
presente à população. “Num 
ambiente aberto e arejado que 
é a Praça Washington Luiz, a 
visitação tem aumentado a 
cada domingo, quando as pes-
soas aproveitam as manhãs 
com muita diversão. Aproveite 
você e sua família também a 
edição especial de Natal neste 
domingo”, afirma.

DIVERSAS ATRAÇÕESR

Praça Washington Luiz

Horário será ampliado neste domingo

Conforme se aproximam as 
festividades de fim de ano, as 
pessoas se organizam para 
comprar os presentes, algo 
característico desta época 
do ano que é considerada a 
melhor data comercial. E 
para atender esta demanda, 
as lojas na região central da 
cidade estarão abertas em 
horário ampliado neste final 
de semana. No sábado, dia 
18, o comércio funcionará 
das 9 as 18h, e no domingo, 
das 9 às 14h. Além disso, de 
segunda a sexta-feira, as 
lojas estarão abertas das 9 
às 21h30. As lojas localizadas 
na região central da cidade 
já estão funcionando em 
horário alternativo conforme 
recomendação da Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Valinhos (ACIV) para 
melhor atender e demanda 
das famílias no período de 
festividades. De segunda a 
quinta-feira, as lojas estarão 
abertas das 9 às 21h30. Na 
sexta-feira, dia 24, véspera de 
Natal, das 9 as 18h.

Comércio no 
centro estará 
aberto no fim 
de semana

Centro está 
todo decorado

Neste domingo, dia, 19 ,será real-
izada mais uma edição do Encontro 
de Carros Antigos em Valinhos, 
uma promoção do Clube de Carros 
Antigos de Valinhos. O evento será 
no CACC (Centro de Artes, Cultura 
e Comércio) Adoniran Barbosa, das 
9h às 13h. A entrada é franca e os 
organizadores pedem para que os 
visitantes utilizem máscara facial 
em prevenção à Covid-19. O tradi-
cional encontro promovido sempre 
no terceiro domingo de cada mês, 
desde 1983, expõe vários exem-
plares de carros que marcaram 
época há décadas.

Valinhos vai receber neste sábado, 
dia 18, em sua Estação Ferroviária 
de Trem, uma composição ilumi-
nada especialmente para este 
período natalino. Conhecida como 
Expresso Paulista “Natal nos Tril-
hos”, ela partirá de Campinas às 
19h, com parada na sequência em 
Valinhos por cerca de 20 minutos, 
e seguirá com destino às estações 
de Vinhedo, Louveira e Jundiaí. Na 
parada da estação em Valinhos, os 
visitantes do trem iluminado terão 
a oportunidade de fazer registros 
e ainda acenar para o Papai Noel a 
bordo num momento mágico.
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HOMEOPATIA É UTILIZADA 
CONTRA VÁRIAS DOENÇAS

A 
Tribuna Valinhense  
tem trazido nas últimas 
edições uma série espe-
cial de matérias sobre 

a medicina integrativa e seus be-
nefícios para os pets. A medicina 
integrativa nada mais é do que um 
novo olhar para a saúde animal, 
buscando meios de tratar várias 
doenças de forma alternativa e 
menos agressiva, pois existem 
intervenções com medicamentos 
que trazem efeitos colaterais se-
veros aos pets. A busca de veteri-
nários pela medicina integrativa é 
tanto a cura quanto o controle de 
certas enfermidades, para garan-
tir uma melhor qualidade de vida 
ao animal. E entre  os tratamentos 
diferenciados está a homeopatia.
A homeopatia é um tipo de ciên-
cia, considerada uma medicina 
complementar. A médica veteri-
nária Mariana Xavier explica que 
a homeopatia, de forma geral, foi 
desenvolvida pelo médico alemão 
Samuel Hahnemann em meados 
dos anos XVIII. A terapia pode ser 
usada em cachorros, gatos e até 
nos peixes com o objetivo tratar 
o corpo, a mente e a energia do 
animal, usando substâncias de 
propriedade animal, vegetal e mi-
neral.
“Eu recomendo a homeopatia para 
meus pacientes no trato de derma-
tite, para ajudar a melhorar o com-
portamento de animais ansiosos 
e agressivos e até como comple-
mento para doenças renais e ani-

MEDICINA INTEGRATIVAR

Florais podem ser 
usados para acalmar 
os doguinhos

Tratamento para os pets não tem contraindicações

mais oncológicos [com tumores 
e câncer]. Tenho uma paciente 
que eu usei o Viscum Album e 
diminui o tumor”, revelou.

Onde encontrar

Produtos homeopáticos podem 
ser encontrados em petshop, 
lojas específicas de animais e no 
consultório veterinário. Portan-
to, esta temática possui várias 

linhas de produtos, como florais 
(soluções líquidas), shampoos e 
até spray, que podem ser admi-
nistrados com mais facilidade.
No caso de ingestão oral, o tu-
tor também poderá encontrar, 
além dos florais homeopáticos, 
soluções em glóbulos seme-
lhantes aos medicamentos 
alopáticos. Quando comparado 
aos medicamentos alopáticos, 
os homeopáticos não possuem 

contraindicações, visto que são 
produzidos com ingredientes 
naturais. Além disso, são produ-
tos indicados para diversos tipos 
de tratamentos para cachorros 
e outros animais de todas as 
idades. "É preciso orientar que a 
administração do produto deve 
ser recomendada por um médi-
co homeopata, até mesmo um 
veterinário de confiança", alerta 
a veterinária Mariana.

Estudantes querem inventário 
da fauna e flora da cidade

Latam retoma venda de 
transporte de pets no país

Os estudantes universitários 
Igor Carvalho e Fábio Motta se 
reuniram nesta segunda-feira,, 
dia 13, com o secretário de Pla-
nejamento e Meio Ambiente, 
Eduardo Galasso, responsável 
pela Coordenadoria de Bem-Es-
tar Animal, para tratar sobre 
o projetos na área ambiental. 
Eles querem efetivar um inven-
tário da fauna e flora de Vali-
nhos em parceria com a Pre-
feitura, além de propor outros 
projetos para a conservação 
ambiental e animal por meio 
de convênios a serem firmados 

com universidades.
Além dos estudantes e do 
secretário, participaram do 
encontro profissionais que 
fazem parte da Coordenadoria. 
Segundo a Prefeitura, também 
foi discutido nesta reunião a 
ideia de criar, de forma regio-
nal, um Centro de Recuperação 
de Animais Silvestres (CRAS), 
que é um estabelecimento 
onde animais feridos, doentes 
ou debilitados recebem trata-
mento para a sua reabilitação 
e, após, serem devolvidos aos 
seus habitat naturais.

A Latam Airlines retomou nesta 
quarta-feira, dia 15, a venda de 
bilhetes para o transporte de pets 
no porão de suas aeronaves em 
voos realizados no Brasil. O serviço 
ficou suspenso por dois meses 
depois de duas mortes seguidas 
de cachorros levados nos compar-
timentos inferiores dos aviões da 
empresa. Para a aérea, a suspen-
são do serviço foi fundamental 
para o aprimoramento das novas 
regras de viagens dos pets. As 
normas passaram a valer a partir 
desta quarta-feira.  As mortes dos 
pets causaram revolta, críticas 
de ativistas da causa animal e 
forçaram a Latam a reestruturar 
um novo serviço que garanta mais 

segurança aos bichos. Em comuni-
cado divulgado à imprensa, a com-
panhia aérea disse que realizou 
um mapeamento em profundida-
de de todos os seus procedimen-
tos. E conduziu “um processo de 
escutas ativas com especialistas 
do tema para ajudar a identificar 
oportunidades à luz das melhores 
práticas do mercado para garantir 
cada vez mais eficiência nesse tipo 
de transporte.” A Latam também 
revelou que firmou parceria com a 
ONG AMPARA Animal, que será a 
responsável por alinhar a empresa 
“com as melhores práticas inter-
nacionais no transporte de pets, 
baseadas na ciência do bem-estar 
animal.

Igor e Fábio reunidos 
com secretário

*Alivia os sintomas 
da rinite do cachorro;

*Controle de parasi-
tas e bactérias;

* Eficaz no tratamen-
to de problema renal;

*Age contra derma-
tites, dermatoses e 
fungos;

* Ajudam no trata-
mento cirúrgico, re-
lacionado ao enfren-
tamento do medo, 
entre outros.

EFICÁCIA 
CONTRA 
DOENÇAS
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A equipe do Valência venceu o 
Parque Portugal por 1 a 0 em final 
disputada na manhã do último 
domingo, dia 12, e conquistou o 
título de campeã da 1ª Super Copa 
Valinhos de futebol, realizada pelo 
Esporte Clube Castelo. A decisão 
ocorreu no Estádio Nestor Dona-
delli (campo do Castelo). O gol do 
título saiu no primeiro minuto de 
partida. Em bola atrasada para 
a defesa do Parque Portugal, a 
equipe bobeou e a pelota sobrou 
para o artilheiro Matheus Cascão 
(foto), que soltou uma 'bomba' de 
longe. A bola foi morrer nas redes 

do goleiro Samuel.  Depois do gol 
no início, o jogo seguiu sem muitas 
emoções e com várias chances 
reais de gol perdidas por ambas as 
equipes.  Placar final: Valência 1 x 0 
Parque Portugal.

A mesatenista Joana Palmeira 
se sagrou campeã brasileira 
de tênis de mesa no último 
sábado, dia 11, em Joinville (SC).  
A atleta disputou a categoria 
veterano 6. Esta foi a segunda 
medalha da valinhense em 
Santa Catarina. No último dia 
9, pelo Campeonato Brasileiro 
de Seleções, ela foi terceira 
colocada. Além de Joana, 
Valinhos esteve presente na 
competição com Amauri Vir-
gílio, que conquistou mais um 
degrau importante em sua car-
reira. Ele foi nono colocado na 

categoria Veteranos Masculino 
5. Ambos atletas competem 
pela Associação São Cristóvão 
de Valinhos.  

Valência conquista o título 
da 1ª Super Copa Valinhos 

Joana Palmeira é campeã  
brasileira de tênis de mesa

VALINHENSE SE 
TORNA CAMPEÃO 
DE HANDEBOL

O 
valinhense Adenil-
son Felix, mais co-
nhecido como Nill, 
morador do Jar-

dim Pinheiros, foi campeão 
com a equipe de Handebol 
Masculino que representou 
o Estado de São Paulo na 
Surdolimpíadas Nacional 
2021, competição realizada 
de 4 a 7 de dezembro em 
São José dos Campos. O 
evento reuniu mais de 800 
atletas em 15 modalidades 
e é um preparativo para os 
Jogos Olímpicos de Verão 
para surdos, que serão dis-
putados no Brasil em 2022.
“Foi a minha primeira vez na 
Surdolimpíadas. Foi top! É 
maravilhoso. Os atletas são 
animados. Muito obrigado 

treinador e auxiliar. Para-
béns Arthur, Walace, Bruno 
e Doni. Obrigado Federação 
Desportiva de Surdos do Es-
tados de São Paulo”, comen-
tou Nill. Os próximo planos 
incluem a participação no 
Campeonato Brasileiro em 
maio de 2022 e a seletiva 
para o Mundial da catego-
ria. “O treinador da seleção 
brasileira vai escolher para 
a Surdolimpíadas Mundial, 
que acontecerá em Caxias 
do Sul em dezembro de 
2022”, completou.
No quadro geral da compe-
tição, a Federação de São 
Paulo terminou na 1ª colo-
cação com 24 medalhas de 
ouro, 11 medalhas de prata 
e 7 medalhas de bronze. Rio 

de Janeiro e Rio Grande do 
Sul completaram o pódio. 
São Paulo foi representado 
por 96 atletas, entre eles o 
Nill, que marcou 17 gols na 
competição. “Eu me esforço 
e treino muito handebol. Em 
Valinhos também pratico 
Cross Fit. Vamos continuar 
com força e energia bem 
forte”, concluiu. Ele come-
çou a treinar handebol em 
2005 com os professores 
Luiz Eduardo, Meire e Bete 
quando ainda estudava na 
Escola Estadual Leme do 
Prado. Em 2010 ele foi con-
vidado para participar do 
time de handebol do Jardim 
Pinheiros, se destacou e foi 
convocado para a Seleção 
de Valinhos.

SURDOLIMPÍADASR

Equipe de Handebol 
de São Paulo

Nill participa da seleção do Estado de SP

Equipe campeã
 da competição
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A Equipe Lurdes Salgados real-
iza neste final de semana o De-
safio da Virada – 6h. A prova terá 
início no sábado, dia 18, às 23h59, 
e o término no domingo, dia 19, as 
6h, e todo o percurso será no CLT 
Ayrton Senna da Silva. 70 pes-
soas já estão inscritas, sendo 41 
mulheres para a surpresa dos or-
ganizadores. “Isso mostra que a 
mulherada está animada e cada 
vez se desafiando mais”, explica 
Ady. De acordo com ela, o Desa-
fio é uma forma dos atletas se 
confraternizarem. “São dois anos 
de pandemia que não deu para 
fazer esse encontro. Queremos 
encerrar esse ano do jeito que a 
gente mais gosta: enfrentando 
um desafio”, conclui.

O campo do Castelo recebe no 
domingo, dia 19, às 10h, o Jogo 
Beneficente do Grêmio Vila 
Unida entre Amigos do Derso X 
Amigos do Diego. A colaboração 
é 1k de alimento, que poderá ser 
entregue na StarBronks Head-
shop, Barbearia Brooklin, Studio 
B, Diego’s Bar e Bar do Vermelho.  
A organização do evento é de 
Anderson da Silva, Diego Luiz 
Ribeiro, Helena Bonfim, Madale-
na Feliciano e Anderson Mene-
galdo. Além do jogo, haverá no 
Diego’Bar (Rua Pedro de Lucca 
n°77, Jd. Maracanã), a partir das 
13h30, atrações para crianças.

Desafio da 
Virada - 6h vai 
agitar o fim de 
semana no CLT 

Domingo 
tem partida 
beneficente 
no Castelo
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MUNDO NERD
GABRIEL CAVALLI

R MUNDO INVESTI 
Os tokens não fungíveis 
(NFTs) ganharam forte 
notoriedade no espaço da 
blockchain e criptomoe-
das. As possibilidades de 
aplicação desses criptoati-
vos são diversas. Vão desde 
a venda de obras de arte 
famosas e colecionáveis, 
até um tuíte.
NFT é a sigla usada para os 
tokens não fungíveis. Mas 
o que é ser não fungível? 
Significa ser único e in-
substituível. Por exemplo, 
o bitcoin é fungível, se 
você trocá-lo por outro 
bitcoin, você terá um ati-
vo do mesmo valor. Uma 
carta de pokemón única, 
no entanto, não é fungível. 
Se você trocá-la por outra 
carta, terá um objeto com 
valores e características 
diferentes.

R MUNDO INVESTI II 
O cofundador da Microsoft, 
Bill Gates, é mais um espe-
cialista em tecnologia que 
acredita que o futuro será 
construído no metaverso. 
Em artigo publicado no 
fim da semana passada, o 
bilionário afirmou que, em 
menos de três anos, todas 
as reuniões de trabalho 
acontecerão neste tipo de 

ambiente digital. Mas, o que 
é metaverso? Metaverso é a 
terminologia utilizada para 
indicar um tipo de mundo 
virtual que tenta replicar a 
realidade através de dispo-
sitivos digitais. É um espaço 
coletivo e virtual compar-
tilhado, constituído pela 
soma de "realidade virtual", 
"realidade aumentada" e 
"Internet".

R MUNDO TECNOLOGIA 
A Coreia do Sul lançará um 
projeto piloto para usar 
inteligência artificial (IA), 
reconhecimento facial e 
milhares de câmeras para 
rastrear o movimento de 
pessoas infectadas com o 
coronavírus, apesar das pre-
ocupações com a invasão de 
privacidade.

Gabriel Cavalli é graduado 
em Engenharia de Automa-
ção e Controle e Marketing. 
Apaixonado pelo mundo 
tecnológico e cinematográ-
fico, tem o canal Coldnow 
TV no YouTube.

RÁDIO VALINHOS 
VAI OPERAR EM 
NOVA FREQUÊNCIA

A 
partir desta terça-
-feira, dia 21, a Rádio 
Valinhos FM passará 
a operar na frequ-

ência de 87,9 FM. A mudança 
foi necessária para atender as 
exigências da ANATEL (Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções). E para conseguir fazer as 
adaptações e entrar no ar com 
a nova frequência, houve uma 
grande mobilização na comu-
nidade. Muitas pessoas cola-
boraram ao participar das di-
versas campanhas realizadas 
nesse período, a imprensa local 
foi grande parceira e deu voz à 
campanha, o Clube de Mães e 
Orquestra de Violas promove-
ram um jantar de sucesso, a va-
quinha comunitária incentivou 
o envolvimento e a doação de 
muitas pessoas, além do show 
de prêmios e a Mostra Cultural, 
que reuniu artistas da cidade 
para uma programação online 
em prol da rádio.
Foi um tempo curto para con-
seguir os recursos para fazer a 
troca de antena, transmissor 
e outros equipamentos para 
operar na nova frequência, 
mas a diretoria presidida pelo 
Reginaldo Jesus Flor, o Vice-
-Presidente Fernando D Á́vila e 

A VOZ DA NOSSA GENTER

População se mobilizou e ajudou na mudança

os colaboradores foram à luta 
e conseguiram o valor neces-
sário para que a Rádio Valinhos 
FM continue sendo ‘a Voz da 
Nossa Gente’, como afirma seu 
slogan.
O presidente da Associação 
Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Valinhos, man-
tenedora da rádio, lembra da 
apreensão que sentiu nesse 
período. “Corremos o risco do 
encerramento das atividades 
da Valinhos FM quando sou-
bemos da exigência feita pela 
ANATEL”, afirmou. O vice presi-
dente Fernando D’Ávila desta-
cou a importância da iniciativa 
das pessoas em apoiar a rádio 
diante do desafio. “A comuni-
dade valinhense nos acolheu, 

nos ajudou e ficamos felizes 
porque pudemos sentir o quan-
to a rádio é importante para a 
cidade, um trabalho voluntário 
de inúmeras pessoas para levar 
informação, entretenimento e 
espiritualidade, um porta voz 
das entidades assistenciais e de 
todos os movimentos da cidade 
sejam eles político, sociais, es-
portivos”, disse.
A Rádio Valinhos FM continu-
ará existindo e sendo ‘a voz da 
nossa gente’, não só pelas on-
das do rádio na frequência 87,9 
FM, mas também pelas redes 
sociais. “Agradeço de coração 
toda ajuda que recebemos, e 
vamos trabalhar para que a 
Rádio Valinhos seja cada vez 
melhor”, concluiu Reginaldo.

A estudante valinhense Verônica 
Carmacio Chaves conquistou o 1º 
Lugar na Categoria Ciências So-
ciais Aplicadas e também o 3º Lu-
gar Geral Feira Paulista de Ciência 
e Tecnologia, realizada entre 30 
de novembro e 9 de dezembro, 
com a finalidade de incentivar a 
criatividade e a inovação em jo-
vens talentosos para reconhecer 
suas iniciativas em prol do conhe-
cimento. Verônica, que está no 2º 
ano na Escola Estadual Adoniran 
Barbosa, desenvolveu a pesquisa 
‘Pandemia e Cinema: Uma Análise 
do Toque Humano no Filme ‘A 
Cinco Passos de Você’, de 2019, sob 
a orientação de Davi Alexandre 
Schoenardie. “O trabalho carrega 
uma motivação pessoal de trans-
mitir, por meio da sétima arte, 
as dores emocionais que muitas 
pessoas sentiram com esse perí-
odo histórico que vivemos, além 
de ressaltar a homenagem ao 
ator Paulo Gustavo que perdeu a 
vida por complicações da doença 
neste ano”, contou. Além das duas 
premiações, a estudante conquis-
tou uma vaga na Feira Brasileira 
de Ciências e Engenharia (FEBRA-
CE), da Universidade de São Paulo 
(USP), uma das mais renomadas e 
disputadas feiras do Brasil.

Valinhense 
conquista 1º 
lugar em Feira 
de Ciências

Verônica Carmacio 
Chaves em premiação
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ACELERANDO
FABRICIO LEITE

R ÉPICO
Simplesmente de tirar o fôle-
go a última e decisiva prova 
da temporada de Fórmula 1 
em Abhu Dabi, um resumo da 
temporada deste ano, com al-
tos e baixos entre os dois pos-
tulantes ao título.

R CLASSIFICAÇÃO
Na classificação tivemos Vers-
tappen na frente e Hamilton 
em segundo, porém com táti-
cas diferentes, o holandês com 
pneus vermelhos mais rápidos 
e que desgastam mais rápidos 
e o inglês com amarelos mais 
lentos porém com durabilida-
de maior.

R PERGUNTAS
Pergunta de Sergio do Carmo 
do Novo Mundo Valinhos: Em 
2022 teremos a mesma dispu-
ta? Possivelmente sim e com 
novos participantes como Fer-
rari e McLaren pois o regula-
mento está mudando o que 
pode juntar todos.

R TÁTICA PARA CORRIDA
Largar melhor com pneus 
vermelhos, torcer para 
seu companheiro Peres 
também e segurar Hamil-
ton para abrir vantagem 
e poder fazer funcionar a 
tática.

R CORRIDA
Na largada todo o plano 
deu errado, pois Hamil-
ton largou melhor. Mesmo 
com a tentativa de ultra-
passagem ainda na pri-
meira volta, ele manteve 
a ponta e foi melhor du-
rante toda a corrida. Mes-
mo com mudança de táti-
ca e seu companheiro aju-
dando a segurar o inglês, 
Verstappen em nenhum 

momento teve ritmo para 
acompanhar Hamilton.

R VIRADA DE JOGO
A seis voltas do final Nicolas 
Lattifi da Williams bateu, o Sa-
fety Car foi acionado, a Mer-
cedes não parou Hamilton e 
a Red Bull parou e colocou 
pneus novos e vermelhos, os 
mais rápidos. Na última volta 
a corrida iniciou e Verstappen 
passou Hamilton para a vitória 
e o título. Aqui no Brasil todos 
lembraram do campeonato 
de 2008, quando Hamilton ga-
nhou de Felipe Massa na últi-
ma curva da última volta do 
GP Brasil e agora perdeu na úl-
tima volta.

CICLISTAS FALAM 
SOBRE SEGURANÇA

O 
Brasil ainda ocupa 
um dos primeiros lu-
gares no ranking de 
vítimas de trânsito 

no mundo. Segundo a Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), entre 2011 e 2020, o 
país estava na 5ª posição com 
cerca de 35 mil mortes decor-
rentes do trânsito, sendo 8 mil 
ciclistas conforme a Associa-
ção Brasileira de Medicina do 
Tráfego (Abramet), que ainda 
destaca que a quantidade de 
atropelamentos de ciclistas 
cresceu 45% em sete anos e 
foram quase 10 mil interna-
ções hospitalares registradas 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), que gerou R$ 115 mi-
lhões em gastos para trata-
mentos.
A estimativa do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) é que existam mais de 
50 milhões de bicicletas cir-
culando pelas ruas, avenidas 
e estradas do Brasil. Esse nú-
mero aumentou significativa-
mente durante a pandemia da 
Covid-19 quando o ciclismo se 
destacou como uma alterna-
tiva de exercício físico, por se 
tratar de uma atividade física 
realizada individualmente e 
ao ar livre. Até a economia foi 
alavancada devido ao interes-
se pela categoria. Segundo a 
OLX, a venda de itens relacio-
nados ao ciclismo teve um au-
mento de 25% no 1º semestre 
de 2021, no comparativo com 
o mesmo período de 2020. 
Todos esses dados mostram a 
importância de unir esforços, 
tanto do poder público quanto 

da sociedade civil, para au-
mentar a segurança de moto-
ristas, ciclistas e pedestres.
O ciclista Marcos Pelegrini, 
que pedala há três anos e tem 
conhecimento dos locais mais 
utilizados pelos adeptos da 
bike, comenta os aspectos que 
mais influenciam para esse 
cenário com tantos aciden-
tes. “Três fatores prejudicam: 
a imprudência dos ciclistas, a 
falta de estrutura adequada e 
a falta de paciência dos moto-
ristas”, disse. 
Para ele, o fato do esporte 
estar em alta também é um 
ponto de atenção. “Como está 
na moda, tem aquela mania de 
competição”.
Heloisa Azevedo, que pedala 
há cinco anos e integra o Pan-
gas Bikers, grupo de ciclistas 

de Campinas e região, faz o 
seguinte alerta “Considero 
que os maiores riscos para os 
ciclistas são: 1) Falta dos equi-
pamentos necessários como 
capacete e sinalização da bike; 
2) Não conhecer as normas bá-
sicas (CTB) de tráfego nas vias 
públicas”. Heloisa acredita 
que o conhecimento e o res-
peito são essenciais para ga-
rantir a segurança. “Se ambos 
conhecem o CTB, respeitam 
os espaços uns dos outros e 
têm consciência do risco que 
é, não teríamos tantos aci-
dentes acontecendo. As auto-
ridades precisam apoiar essa 
prática divulgando as normas 
de segurança e construindo 
mais ciclovias para que essa 
prática seja realmente mais 
segura”, finaliza.

EM ALTAR

Marcos Pelegrini 
em rodovia

Respeito e bom senso são fundamentais

Denílson Pereira, da Só 
Poeira Bikes, apresenta 
os itens que todo ciclis-
ta precisa ter:

- Capacete: Protege 
contra traumas graves 
e lesões causadas por 
acidentes e evita pos-
síveis escoriações e 
cortes na cabeça.

- Luvas: Trazem con-
forto, permitem a 
pegada correta no 
guidão e protegem de 
escoriações nas mãos 
em caso de quedas.

- Óculos: Protegem 
contra sol, areia, inse-
tos ou qualquer sujeita 
que atinja os olhos.

- Farol: Aumenta a 
visibilidade durante 
a pedalada e sinaliza 
posição.

EQUIPAMENTOS
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Pâmela Santana e 
Jeniffer Vicente

Laís e Leonardo Cerqueira

Juliana, André, André Filho
e Lorenzo Caetano

Natali Rospendowski, João Victor 
Zupirolli e Alan Albertino

Sinésio, Celso, André Caetano, presidente da 
Câmara, vereador Franklin Duarte, Serginho 
Caetano e vice-prefeito Major Rocco

SOCIAIS
R

R

PAULO REZENDE

Alessandra e
 Marcella Miranda

Rodrigo Donandon,  Guilherme 
Uliano e Leonardo Albino

Alexandra Facio, Wanessa 
Santos e Isabelly Bessa

Simone Santos e 
Rose Carvalho

Ariane e 
Serginho Caetano

Thais e Lavinia Rodrigues 
e Adriele Santos

R

R

MANSÃO VIP TATTO0
INAUGURAÇÃO

  SUPERMERCADOS

CAETANO 
 INAUGURAÇÃO


