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Tradicional Chá das Mães da Casa da
Criança de Valinhos tem prêmios especiais.

O Chá das Mães da Casa da Criança de Valinhos está
conﬁrmado para sábado, dia 12 de maio, às 14 horas. A
disputada tarde em comemoração ao Dia das Mães reúne
amigos, que além de garan r o apoio à ins tuição, ainda
aproveitam o diver do evento, concorrendo a prêmios.
O esperado evento promete sorteios ainda mais
reforçados, com produtos como micro-ondas e outros
eletroeletrônicos. O convite custa R$ 10,00 (dez reais) com
direito a um delicioso café, oferecido com doces, salgados,
chá e sucos.

Semana da Família Acolhedora Valinhense
terá caminhada e palestras inéditas
A Semana da Família Acolhedora Valinhense, que ocorre
de 14 a 19 de maio, evento do calendário oﬁcial do
munícipio, apresenta diversas a vidades gratuitas como
palestras esclarecedoras, registros de relatos das famílias
cadastradas, a II Caminhada do Programa Família
Acolhedora e o I Bate Bola dos Amigos da Família
Acolhedora. O obje vo é ampliar o número de famílias
interessadas em apoiar e integrar o Programa.
Atualmente, o Programa possui sete famílias
cadastradas, algumas atuando com mais de uma criança.
A Casa da Criança de Valinhos tem o intuito de cadastrar o
máximo de famílias acolhedoras, com isso realizar a
capacitação e atender as demandas da cidade.
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A coordenadora do Programa Família Acolhedora,
Roberta Cimino, explica que as pessoas cadastradas e
habilitadas para atuar recebem todo apoio necessário e
acompanhamento da equipe técnica do serviço. “O
obje vo é de forma conjunta garan r o bem estar da
criança. No entanto, iden ﬁcamos que o mais importante
durante a convivência é o amor dedicado no
desenvolvimento dos acolhidos”.

Chef Francês Daniel Valay, do Royal Palm
Plaza e voluntários comandam o jantar
“Noite do Bem Bom”
No próximo dia 19 de maio (Sábado), a par r das 20h30, no
Clube Atlé co Valinhense, será
realizado o tradicional evento
“Noite do Bem Bom”, da Casa da
Criança de Valinhos.
O renomado Chef Daniel Valay,
natural de Saint Nazaire, na
França, formado no Lycée de
Gastronomia de Guérande, hoje
à frente do Royal Palm Hotels &
Resorts, apresenta um cardápio especialmente
desenvolvido para o evento. Como a boa cozinha clássica,
será oferecido um jantar completo, com entrada, prato
principal e sobremesa.
Para o Chef Daniel Valay “o importante é a soma dos
esforços para o bem comum maior”. Realizamos o jantar
com o apoio de ó mos fornecedores e muitas pessoas, que
além de acreditar no trabalho da ins tuição, sabem da
importância das a vidades para a cidade.
A Banda Águia anima a pista de dança com músicos
reconhecidos e equipamentos de úl ma geração.
Convites a venda a R$ 80,00 e podem ser adquiridos nos
telefones 3871-0546 / 3869-5654 ou com diretores da Casa
da Criança e do Adolescente de Valinhos.

PROGRAMAS:
Secretaria Municipal de Cultura
e turismo de valinhos.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Habitação.
Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer de Valinhos.

