
queimar lixo 

A Prefeitura Municipal de Colina, 
por meio do Departamento de 

Fiscalização, comunica, com base no 
Código de Postura do município, que é 

PROIBIDO  queimar lixo em quintais, 
bem como em terrenos baldios e 
configura-se CRIME AMBIENTAL configura-se CRIME AMBIENTAL 

passível de multa e até detenção. 
Colinense, colabore!  

Não promova queimadas. 
Faça o descarte correto do lixo 

e garanta a saúde da sua família e a 
qualidade do ar que respiramos. 

 Denúncias DISK  3341-9430 (Vigilância Sanitária) 
e 3341-9445 (Receita).
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CÂMARA RETOMA O ATENDIMENTO 
PRESENCIAL AO PÚBLICO COM LIMITAÇÕES

A Câmara Municipal de Colina retomou, na data de 02 de agosto de 
2021, o atendimento presencial ao público, das 8h às 17h. Para o acesso 
ao prédio da Câmara Municipal de Colina é necessária a aferição de tem-
peratura corporal, a descontaminação das mãos com utilização de 
álcool 70° e a utilização de máscara facial de barreira que cubra boca e 
nariz, além de outras medidas sanitárias eventualmente necessárias, 
ficando autorizada a entrada de um munícipe por vez. Durante as 
sessões legislativas foi estabelecido o limite de ingresso no Plenário, por 
ordem de chegada, de 08 (oito) munícipes, os quais deverão respeitar o 
distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio). Como medida de 
prevenção, a Câmara recomenda à população que priorize o atendimen-
to à distância, por telefone (3341-1071/3341-3912), e-mail (contato@cama-
racolina.sp.gov.br) ou site oficial (www.camaracolina.sp.gov.br), clican-
do no link Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC). 

CÂMARA MUNICIPAL DE COLINA

COMUNICADO
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A beleza bucólica do 
lago no Parque Débora 
Paro, com certeza, já foi 
tema de fotos e selfies 
para muitos colinen-
ses. Já foi..., pois nos 
últimos dias o visual é 
desolador com a seca 

Seca castiga cartão 
postal da cidade

que toma conta do local, 
revelando os bancos de 
areia e a morte lenta 
dos poucos peixes que 
ainda restam. 

São apontadas as 
mais diversas causas 
para o problema. Porém 

Com a falta d’água é possível até caminhar no leito do lago. 

a crise hídrica que assola 
o país é a grande vilã. 

O prefeito Dieb disse 
que enviou à Câmara 
projeto de urgência para 
o desassoreamento, que 
deve ocorrer em breve.  

Pág. 5 

Mais que uma inaugu-
ração a tarde da última 
sexta-feira foi marcada 
por uma homenagem ao 
empresário Danilo Savan, 
que deu nome à Horta 
Municipal Hidropônica. 

O prefeito Silvinho traçou 
um paralelo do projeto 
“Jaborandi Sustentável” 
com o empreendedo-
rismo da família Savan, 
destacando a geração de 
emprego e renda. A pre-
feitura, além de promover 

Jaborandi inaugurou hidroponia
a capacitação técnica e 
financiar os investimen-
tos dos agricultores, vai 

comprar a produção que 
será usada na merenda 
escolar.                Pág. 7 

O Fundo Social de 
Solidariedade ganhou 
na semana passada 
mais 641 cestas básicas 
que serão distribuídas 
às famílias carentes do 
município. A presidente 
do FSS, Liliana Taha, 
ficou muito contente 
com as doações e 
agradeceu o Fundo 
Social de São Paulo 
pela doação de 616 
cestas e também a 
Concessionária Tebe, 
que doou 25 cestas 
básicas. 

Ela disse que a do-

Fundo Social ganhou mais 
cestas para doações 

ação dos alimentos vai 
ajudar a continuar com 
o trabalho às famílias 

Liliana ao lado do vice Campanholi e da coordenadora 
Loide com o carregamento de cestas doadas pelo Fundo 
Social de São Paulo. 

que necessitam desta 
ajuda. 

Pág.  3

A horta cultiva hortaliças no sistema de hidroponia.
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Notícias da Paróquia
Dia 12 – Quinta-feira 
09h – Reunião do clero na cidade de Maria

Dia 14 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 15 – Domingo 
09h – Missa na Matriz 
19h – Missa na Matriz

Dia 18 – Quarta-feira
19h30 – Missa com novena na Matriz

“A VIDA PLENA EM DEUS”

O mistério da Assunção nos faz voltar o olhar para o alto, 
para o mistério de Deus, para a destinação final de todos nós. Ao 
mesmo tempo, olhamos para nossa realidade terrena, material 
e carnal, na qual Deus se manifesta. Maria foi “assunta” aos 
céus “a partir de” e “com” nossa realidade humana.

A solenidade celebra a proclamação do dogma por Pio XII 
em 1º de novembro de 1950. Conforme podemos ler no docu-
mento Munificentissimus Deus: “A imaculada Mãe de Deus, a 
sempre virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi 
assunta em Corpo e Alma à glória celestial”. O enunciado do 
magistério não explica “como” aconteceu esse evento, apenas 
comunica o final da vida de Maria, a mãe de Jesus.

Maria compartilha o destino do Filho, o qual um dia também 
compartilharemos. Ela participou da vida de Jesus, foi discípula 
fiel, parte da comunidade perseverante na oração e apóstola 
do mistério de Cristo. Então, foi ressuscitada por Deus, ou 
seja, foi assumida de corpo e alma, em sua totalidade, por Ele.

A destinação de Maria diz respeito também à nossa des-
tinação final. Esperamos participar da ressurreição de Jesus 
como ela já participa. Professamos essa fé e aguardamos a 
realização, em nosso corpo, dessa florificação definitiva.  

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

O órgão mudou de endereço e está funcionando na
Rua Henrique Paro, 186 - Centro

C O N S E L H O  T U T E L A R
EM NOVO ENDEREÇO

Medida: 2 colunas x 4,5 cm | Valor: R$ 52,55

Atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h.
Fone: 3341-4411

PLANTÃO NOTURNO E FINS DE SEMANA
99615-7045

VENDO OU 
ALUGO CASA

No Centro de Colina. 
Esplêndida localização. 
Terreno de 708 m2, sendo 
17,70 de frente. Área coberta 
de 467 m2. Construção de 
1985, sólida e apurada, 
acompanhada pela própria 
dona/arquiteta.  Planta 
criativa e acolhedora, que 
associa imenso salão 
de visitas (60 m2) com 
jardim de inverno, sala de 
jantar e copa, em  planos 
diferentes. Amplo salão 
íntimo, de TV e biblioteca. 
Quatro quartos, sendo duas 
suítes (a master com 8,3 
por 5,2 m), um lavabo, três 
banheiros completos, o da 
suíte principal com jacuzzi 
circular (1,70m de diâmetro).  
Alpendre na frente, dando 
para jardim discreto mas 
com duas palmeiras já de 9 
anos; vagas cobertas para 
dois carros. Quintal  todo 
calçado, duas varandas, a 
mais extensa (9,41x4,5) com 
churrasqueira em tijolos e  
chaminé própria. Piscina 
(4x8m) de profundidade 
única (1,25m), própria tanto 
para recreio como para 
exercícios e ginástica na 
água. Pé direito elevado 
em todos os aposentos, 
singularmente alto no salão 
principal. Ar condicionado 
split ultra silencioso, topo de 

linha (Fujitsu), em todos os 
quartos e na sala de TV/
Biblioteca. Alarme eletrônico 
com controle via Internet, 
cerca elétrica de 1m de altura 
em volta de todo o terreno 
e sensores/disparadores 
nas portas de acesso à 
casa. Fora da construção 
principal, aposento equi-
pado com sauna e ducha 
e um quarto de serviço, 
com banheiro completo.  
Plantas grandes em vasos 
na área de lazer, palmeiras 
de 4 anos circundando a 
piscina. Venda em razão 
de mudança, por motivos 
familiares. Mais informa-
ções com o proprietário no 
telefone 17 99736-8649.

VENDE-SE 
Dois terrenos no Jardim 

do Lago (300m2) e Jardim 
Universal (210m2) à vista 
ou com transferência da 
dívida. Vendo também uma 
casa na Av. Rui Barbosa, 
próxima a sede de campo 
do Grêmio. Tratar 99727-
2993, c/ Maria Dalila. 

VENDE-SE 
Terreno na Rua Antônio 

Guarnieri, 685 – Vila Jun-
queira a 150m da rodoviária, 
a 700m do centro comercial 
e 1.000m da Rodovia Faria 
Lima. Tratar fones: (17) 
99278-5842 e 99103-4155. 

VENDE-SE 
Dois terrenos, 10x25m 

cada, no Desmembramento 
Park, totalizando 500m2, 

ótima localização. Con-
tato (13) 99194-4797, c/ 
Emerson. 

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

em piscinas residenciais. 
Contato 99171-2420 (Stan-
ley) ou 99120-1948 (Dil).

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Limpeza caixa d’água, 
manutenção válvula Hydra, 
dedetização, desentupimento 
e detecção de vazamento. 
Tratar 99708-1300 (Genésio) 
ou 99177-5157 (Otacílio). 
ELETROCOL SOLAR 

Instalação e manutenção 
de sistema solar, instalação 
de poste padrão CPFL, 
vendas de materiais elétricos 
e ferramentas em geral na 
Av. Luiz Lemos de Toledo 
nº 761 - fones: 99249-7133 
/ 98123-6410 / 3341-3905, 
c/ Tirica ou eletrocolsolar@
gmail.com 

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso 

da cidade c/ muitas delí-
cias para você. Aceitamos 
encomendas de bolos p/ 
aniversários, pão de mel, 
pães, roscas e salgados 
para festas pelo fone 3341-
3230 ou à Av. Luiz Lemos 
de Toledo, 417. 

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

e manutenção, podas de 

árvores, plantio de grama, 
comércio de vasos e plan-
tas em geral. Contato (17) 
3341-1604 / 99135-3501 / 
98189-4149, c/ Gabriel Paro. 

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

de estofados residenciais/
automotivos, colchões, 
cadeiras, etc. Faça seu 
orçamento na Tapeçaria 
do Marquinho – 3341-3836. 

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

seus pés c/ a podóloga 
Daniela – unhas encrava-
das, calosidades, olho de 
peixe, etc. Contato Av. Rui 
Barbosa nº 572 - Centro - 
99156-1535 e 98201-5722. 

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e codificadas. 
Confecção de carimbos 
– Av. Luiz Lemos de To-
ledo, 384 – 3341-3359 ou 
99148-8664. 
MÓVEIS PLANEJADOS 

/MARCENARIA 
Fabricação de closets, 

cozinhas, banheiros, armá-
rios de quartos, painéis e 
serviços de marcenaria 
em geral. Orçamento sem 
compromisso. Contato 
Sérgio Simões: (17) 3341-
2048 / 99726-4047 (n) 
ou sergiosimoes0512@
hotmail.com 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

Faço consertos e troco 
cordas de cadeiras de al-
pendre. Tratar 3341-4552 e 
99271-2262, c/ Noel. 

MOTO EXPRESSO 
ADRIANO  

Viagens diárias para 
Barretos e região, busco e 
entrego suas encomendas, 
pagamentos bancários e 
comerciais - mototáxi. Ligue: 
(17) 99137-6683 (n). 
CANBRAN ENGENHARIA 

Projetos, construções, 
reformas e gerenciamento de 
obras – engenheiro Patrique 
Brandt. Contato fones (17) 
99614-7374 / 99621-4114 
ou patriquebrandt@yahoo.
com.br 

VENDE-SE 
Freezer, pista fria, mesas 

de MDF, toalhas de mesa 
(grande e pequena), talhe-
res, geladeira, travessas 
inox e colorex, picador de 
legumes, guarda-roupa de 
madeira antigo, sofá couro 
5 lugares antigo, marmita 
c/ 5 divisões, bandejas 
plástico açougue 30x50cm e 
30x30cm, plástico 50 litros, 
panela pressão 7,5 litros 
sem tampa, etc. Tratar (17) 
3341-1627 ou Restaurante 
Toca da Raposa.

CARRO E SOFÁ 
LIMPO BARRETOS
Higienização e imper-

meabilização de estofados, 
colchões, bancos veiculares 
e sanitização de ambientes 
contra o CORONAVIRUS. 
Tudo em até 12x sem juros 

no cartão ou boleto. Produtos 
antialérgicos, registrados 
e aprovados na ANVISA. 
Garantia de resultado ou 
seu dinheiro de volta. Faça 
o seu orçamento: (17) 
98208-3554 (n). 
PLANTAS ORNAMENTAIS

Vendo mudas de 
Azaléias, Bromélias, Pal-
meiras diversas, Patas de 
Elefante, Rosas do Deserto 
e etc. Contato: (17) 99104 
5052 (n), c/ Davi Lopes.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

A empresa CertVita emite 
certificado digital (pessoa 
física e jurídica) com o 
melhor preço da região. 
Representante em Colina: 
Eliane Buzzulini. Contato 
(17) 99138-1345 (n). 

VENDE-SE
Peugeot Passion XR 

1.4, flex, 2011/12, preto, 
87 mil km – valor: R$ 23 
mil. Tratar 98130-2923, c/ 
Reginaldo. 

VENDE-SE
Gol 2013, único dono, 4 

portas, cor prata, motor 1.0, 
vidros elétricos dianteiro, 
limpador e desembaçador 
traseiro, 54.500 km, em ótimo 
estado de conservação – 
valor: R$ 25.500,00. Tratar 
3341-1843, c/ Daniel.  
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE COLINA/SP
EDITAL DE LOTEAMENTO        

PRISCILA RIBEIRO PERUSSOLO CURY, Oficial Designada de Registro de Imóveis 
da Comarca de Colina/SP, FAZ SABER que HM 09 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO LTDA., CNPJ nº 09.416.500/0001-83, com sede em Campinas/SP, na Rua Oriente, 
91, 3º andar, sala 31, Chácara da Barra, depositou junto à serventia que lhe compete a 
documentação exigida pelo Art. 18 da lei 6.766/79, referente ao loteamento da área ilus-
trada abaixo, objeto da matrícula nº 10.589, o qual será denominado “Reserva Andaluz 
II”. O processo de loteamento está protocolado sob nº 20.363 e fica à disposição para 
consulta de qualquer interessado. A área de 277.639,23 m² será parcelada em 647 lotes 
(137.090,55 m²), sistema viário (72.434,07 m²), áreas institucionais (11.210,48 m²), áreas 
verdes (32.227,19 m²) e sistema de lazer (24.676,94 m²). Eventual impugnação deve ser 
dirigida ao Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Colina/SP, sito à Avenida Rui 
Barbosa, 95, Centro, Colina/SP, no prazo de 15 dias.

O município aderiu a 
Campanha Estadual de 
Prevenção da Leishmaniose 
Visceral (#euapoioefaço-
parte) e realiza durante 
toda esta semana, de 9 
a 14 de agosto, ações de 
conscientização sobre a 
doença que afeta animais 
e pessoas. 

A equipe de Vigilância 
Epidemiológica está entre-
gando panfletos em locais 
públicos e nas Unidades 
de Saúde. O “SUS Cão”, 
Unidade de Atendimento 
Básico Municipal para 
cães e gatos, intensificou 
as orientações aos donos 
de pets atendidos no local. 

“Em caso de suspeita da 
doença em algum animal, 
os médicos veterinários 
farão a coleta gratuitamente 

Semana de conscientização e 
prevenção à leishmaniose

de amostras que serão 
enviadas ao Instituto Adolfo 
Lutz, em Ribeirão Preto, 
para análise”, explicou o 
coordenador de Fiscalização 
Epidemiológica, Antonio 
Figueira, que acrescentou: 
“É muito importante que a 
população se atente aos 
sintomas e principalmente 
mantenha os quintais limpos, 
removendo resíduos de 
podas de árvores, capina e 
folhagens que são ambientes 
favoráveis à existência de 
insetos”. 

A leishmaniose visceral 
é causada pelo protozoário 
do gênero Leishmania sp. e 
transmitida pelo vetor flebo-
tomíneo, conhecido como 
mosquito-palha (Lutzomyia 
longipalpis), inseto de 2 a 
3mm que se desenvolve 

em locais úmidos e som-
breados com acúmulo de 
matéria orgânica (folhas, 
frutos, lixo orgânico em 
apodrecimento, galinheiros, 
etc) e costumam picar ao 
entardecer e à noite. 

Os sintomas da doença 
no cão, principal fonte de 
infecção são febre irregular, 
apatia, emagrecimento 
progressivo, descamação 
e úlceras especialmente 
no focinho e orelhas, 
crescimento exagerado 
das unhas, dentre outros. 

A doença tem tratamento 
gratuito para humanos no 
SUS, mas para animais 
existe um único medica-
mento indicado e sem 
comprovação científica de 
o cão fique livre do parasita 
causador da leishmaniose.  

O Fundo Social de 
Solidariedade recebeu na 
última semana duas impor-
tantes doações para auxiliar 
às famílias em situação 
vulnerabilidade social. A 
primeira aconteceu no dia 
3 com a chegada das 616 
cestas básicas entregues 
pelo Fundo Social de São 
Paulo (FUSSP). 

“Agradeço ao FUSSP 
pelo cuidado e atenção 
com as famílias colinenses, 
muitas delas impactadas 
pela pandemia. A deman-
da é muito grande e a 
doação ajuda a continuar 
com nosso trabalho que 
é auxiliar as famílias que 
tanto precisam”, destacou 
Liliana que recebeu as 
cestas juntamente com o 
vice-prefeito Sérgio e Loide 
Fernandes, coordenadora 
do Centro de Educação 
Complementar. No mês de 
maio a prefeitura já havia 
recebido 372 cestas da 
Secretaria Estadual da 
Pessoa com Deficiência e 

Fundo Social recebeu 641 
cestas para doações 

Fundo Social do Estado. 
Foram beneficiados os 
alunos da Apae e famí-
lias cadastradas no FSS 
colinense.

MAIS CESTAS 
O FSS colinense também 

recebeu no dia 4 mais 25 
cestas básicas doadas pela 
Concessionária Tebe, que 
colabora com o Programa 
de Segurança Alimentar 
da população carente dos 
municípios paulistas. As 
cestas foram entregues 
pelas representantes da 

empresa, Natali Teixeira 
e Janaína Ramos, ao vice 
Campanholi e coordenadora 
Loide. “Agradecemos a 
doação da Tebe, parceira 
em várias ações desen-
volvidas no município”, 
declarou Campanholi. 

As cestas serão distri-
buídas às famílias cadas-
tradas na Secretaria de 
Desenvolvimento Social e 
também no Fundo Social, 
que atendam aos critérios 
de vulnerabilidade socioe-
conômica. 

A pandemia deixou evi-
dente o quanto a tecnologia 
pode facilitar a vida das 
pessoas, que estão conec-
tadas o tempo todo. Antes 
do distanciamento social a 
internet estava ganhando 
cada vez mais espaço, mas 
agora ela se tornou uma 
ferramenta indispensável 
para quase tudo. 

Apesar deste cenário, 
a edição impressa do 
Jornal “O COLINENSE” 

Jornal “O COLINENSE”: 
103 anos conquistando leitores

continua tendo a preferência entre os 
assinantes, anunciantes e leitores que 
não abrem mão do exemplar físico, pois 
já se acostumaram a receber o exemplar 
semanalmente em casa ou no comércio. 
Um fato comprobatório desta realidade é 
o alto índice de renovação entre nossos 
assinantes que chega a 97%. Sem falar 
dos novos clientes conquistados men-
salmente.  

A circulação do hebdomadário  às 
quintas-feiras é uma tradição centenária 
já que  “O COLINENSE” completa 103 
anos de fundação na próxima quarta-
feira, 18 de agosto. Ainda temos muitas 
histórias para contar já que o jornal resiste 
às modernidades e se mantém como 
um dos veículos de comunicação mais 
antigos do Estado, algo raro tratando-se 
de uma cidade interiorana e do porte de 
Colina, porém com um jornal que iniciou 
as atividades bem antes da emancipação 
política do município. 

Em tempos de fake news não dá para 
confiar em tudo que é divulgado por aí. 
Nestes 32 anos à frente d’O COLINENSE 
sempre primamos em checar as infor-
mações para que a notícia chegue de 
forma fiel ao público, que continua sendo 
nossa fonte de inspiração e dedicação. 

Também aderimos a era digital por 
meio do  site (www.ocolinense.com.br) 
que é atualizado às sextas-feiras, assim 
como a página no Facebook (Felici O 
Colinense). No Instagram (jornalocoli-
nense) utilizamos nosso arquivo com 
milhares de fotos para postagem do 
“TBT” às quintas-feiras.

 Se chegamos até aqui as honrarias 
são para todos que apreciam e respeitam 
o nosso trabalho, que acompanham as 
matérias, comentam e propagam as 
notícias estampadas nas páginas deste 
semanário. Que venha muito mais edições 
por aí porque a notícia que sai no jornal 
está na boca do povo! 

Jornal impresso continua tendo preferência entre os 
assinantes.

Representante da Tebe entregam às cestas ao vice Cam-
panholi e coordenadora Loide.
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE COLINA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 

PROCESSO Nº 278/2021
OBJETO:- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA SUBSTITUIÇÃO DE EMISSÁRIO “ETE” – 
VILA GUARNIERI E NOSSO TETO, NESTE MU-
NICÍPIO, CONFORME CONTRATO FEHIDRO N.º 
034/2021. REGIME:- Empreitada Por Preço Glo-
bal; TIPO:- Menor Preço. DO EDITAL:- O Edital 
completo poderá ser obtido no Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Colina, à Rua 13 de Maio, 
nº 351 - Centro - Colina/SP, ou pelo endereço ele-
trônico http://www.saaecolina.com.br/licitacoes.
htm, telefone (17) 3341-9525, e-mail: diretoria.
saaec@colina.sp.gov.br nos dias úteis. DATA DE 
ENCERRAMENTO:- 20 de Agosto de 2021, às 
09:30 horas; VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 
228.662,00. 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina (SP), 
05 de Agosto de 2021

Ricardo Aparecido Casagrande – Diretor SAAEC
Medidas: 2 colunas x 12 cm | Valor:  R$ 220,32

Medidas: 3 colunas x 22,5 cm | Valor:  R$ 469,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) 
QUADRIÊNIO 2021/2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Colina, por meio da Secretaria Municipal de Educa-

ção e Cultura, faz saber que, atendendo a Lei Municipal nº 2.235 de 23/02/2001 e 
do Decreto Municipal n 3.120 de 17/08/2009, realizará assembleia pública para elei-
ção dos representantes titulares e suplentes do Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar, no dia 20 de agosto de 2021, em três sessões, no auditório da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, a saber:  

1 – Da Eleição  
1ª sessão - às 14h30: para eleição dos representantes titulares e suplentes dos 
• Docentes, Discentes e Trabalhadores da educação básica pública;

2ª sessão - às 15h15: para eleição dos representantes titulares e suplentes dos 
• Pais de alunos da educação básica pública; 

3ª sessão - às 16h00: para eleição dos representantes titulares e suplentes das 
• Entidades Civis Organizadas – OSC. 

2 – Dos requisitos e condições para a eleição dos representantes
I - Os representantes titulares e suplentes devem guardar vínculo formal com os 

segmentos que representam, devendo essa condição constituir-se como pré-requisi-
to à participação na assembleia de eleição, bem como condição para manutenção do 
cargo de conselheiro; 

II - O suplente substituirá o titular nos casos de impedimentos temporários e pro-
visórios e assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de 
desligamento por motivos particulares ou em caso de rompimento de vínculo com o 
segmento que representa; 

III – Os pais de alunos devem estar atuando nos Conselhos Escolares, nas Asso-
ciações de Pais e Mestres (APMs) ou entidades similares; 

IV - As organizações da sociedade civil devem ser pessoas jurídicas de direito 
privado sem fins lucrativos nos termos da Lei n°. 13.019/2014, desenvolver ativi-
dades relacionadas à localidade e guardar afinidade com a temática da alimentação 
escolar ou da educação. 

3 –  Dos impedimentos
Estão impedidos de participar do Conselho Municipal de Alimentação Escolar: 
I – O Ordenador de Despesas, o Coordenador da Alimentação Escolar e o Nu-

tricionista Responsável Técnico da Entidade Executora, considerando que estes de-
vem participar, obrigatoriamente, do assessoramento do CAE primando pela sua 
independência nas reuniões e no desenvolvimento de suas atribuições e atividades.

4 – Das disposições Finais   
I -  A atuação dos membros do CAE será considerada de relevante interesse 

social e não será remunerada, sendo vedada a atribuição de falta injustificada ao 
serviço em função das atividades do conselho; 

II - O mandato do CAE será de 4 (quatro) anos a contar de 30 de agosto de 2021; 
III - Os representantes eleitos serão designados pelo titular do Poder Executi-

vo Municipal por meio de Ato Administrativo (Decreto ou Portaria) para o novo 
mandato. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
DESPACHO DEPARTAMENTO DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

AUTO DE INFRAÇÃO – AIF nº 000286, lavrado em 
05 de julho de 2021 em desfavor de Fábio José da Silva, 
CPF – 183.158.406-90, residente à Rua José Marques de 
Oliveira nº 536, bairro Jardim Hípico.

A publicação faz-se necessária para conhecimento 
do mesmo, para que este ofereça defesa ou impugnação 
ao AUTO DE INFRAÇÃO conforme determina o arti-
go 124 – Inciso V, da Lei Estadual 10.083/98 – Código 
Sanitário do Estado de São Paulo, no prazo de 10 dias, 
contados a partir da publicação, conforme legislação sa-
nitária em vigor.

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Medidas: 2 colunas x 7,5 cm | Valor:  R$ 104,25

Medidas: 2 colunas x 7,5 cm | Valor:  R$ 104,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
DESPACHO DEPARTAMENTO DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

AUTO DE INFRAÇÃO – AIF nº 000596, lavrado em 
05 de julho de 2021 em desfavor de Daniel José da Silva, 
CPF – 157.649.106-41, residente à Rua José Marques de 
Oliveira nº 536, bairro Jardim Hípico.

A publicação faz-se necessária para conhecimento 
do mesmo, para que este ofereça defesa ou impugnação 
ao AUTO DE INFRAÇÃO conforme determina o arti-
go 124 – Inciso V, da Lei Estadual 10.083/98 – Código 
Sanitário do Estado de São Paulo, no prazo de 10 dias, 
contados a partir da publicação, conforme legislação sa-
nitária em vigor.

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

O Conselho Tutelar 
está funcionando em 
novo endereço desde 
o último dia 5, quando 
o órgão, que atua no 
cumprimento dos direitos 
das crianças e adoles-
centes, foi transferido 

Conselho Tutelar está 
em novo endereço

para a Rua Henrique 
Paro nº 186 no centro. 

O órgão funcionava há 
vários anos em espaço 
ao lado da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
e as novas instalações, 
mais amplas, acomodam 
melhor a estrutura de 
atendimento. 

O Conselho Tutelar 
em Colina existe há 
23 anos. A 1ª gestão 
do Conselho Tutelar 
tomou posse no final de 
setembro de 1998 e na 
época a nomeação dos 
conselheiros era pelo 
período de dois anos. 

Os conselheiros in-
formam que o telefone 
3341-4411 continua à 
disposição da população 
no horário administrativo 
e o celular 99615-7045  
funciona 24 horas, de 
segunda a domingo. 
As denúncias de abuso 
também podem ser feitas 
pelo Disque 100. 

CURSO DE 
CAPACITAÇÃO 
Os conselheiros tute-

lares participam hoje e 
amanhã, dias 12 e 13, de 
um curso de capacitação 
para aperfeiçoamento dos 
conhecimentos quanto 
à atuação, conduta e 
prática dos servidores 
dentro do órgão. O curso 
será ministrado pela pro-
fessora Maduca Lopes, 
de Pouso Alegre/MG.

Colina conta com 5 
conselheiros tutelares 
eleitos em 6 de outubro 
de 2019, por voto direto 
da população, quando 
mais de 1.900 eleitores 
compareceram às urnas. 
São eles: Reginaldo Leme 
de Souza, Rosângela 
Forge Fainask, Rosemeire 
Pedrozo, Amanda Souza 
Nascimento e Jaqueline 
Curi Tomás. 

Fachada do prédio que abriga as novas instalações do CT. 
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P A N O R A M A

É isso mesmo, para 
quem passa pela avenida 
que margeia o Parque 
Débora Paro é impossível 
não notar que a água 
tem diminuído dia a dia, 
dando espaço para as 
porções secas que estão 
crescendo, tornando o 
lago cada vez menor. 
Em muitos pontos, antes 
inundados de água, é 
possível até caminhar 
no leito do lago, que é 
um dos cartões postais 
da cidade. 

O fato tem causado 
surpresa para muitos 
colinenses que nunca 
viram o lago tão seco 
como agora, nem mes-
mo na crise hídrica que 
assolou o Estado entre 
os anos de 2014 e 2015. 

A reportagem esteve 
no local e conversou com 
alguns pescadores e com 
Paulo Cabriteiro, que tem 
por hábito apanhar o mato 
que cresce nas laterais 
do lago para alimentar 
os cavalos. Ele disse que 
já viu muito peixe morto 
desde que o canal que 
abastece o lago secou 
há quase um mês. “De 
manhã os urubus e outros 
pássaros fazem a festa 
com os peixes mortos que 
aparecem todos os dias”, 
disse Paulo que atribui a 
seca do lago à estiagem 
prolongada. “Este ano 
choveu pouco e o inverno 
foi mais rigoroso, o que 
aumenta o clima seco que 
afeta diretamente à natu-
reza que não tem como se 
defender a não ser esperar 
pela chuva, prevista pela 
meteorologia para o mês 
de outubro”, disse. 

Mas quem pensa que 
está sendo fácil pescar 
por ali se engana. Os 

Lago está secando e é possível até caminhar no leito 
de um dos cartões postais da cidade
pescadores entrevistados 
disseram que os peixes 
fazem mais força para 
buscar oxigênio ficando 
mais cansados, o que 
acaba prejudicando a 
pesca.  Apesar disso, 
eles continuam insistindo. 
Um deles relacionou a 
situação à perfuração de 
novos poços artesianos 
pela cidade que secaram 
a nascente que abastece 
o lago. Ele até se referiu 
a um causo antigo da 
mina que ficava embaixo 
da igreja matriz. Esses 
relatos são de pessoas 
que teriam caminhado 
dentro da tubulação nas 
obras que colocaram fim 
ao temido “buracão” e que 
deram origem ao Parque 
Débora Paro. 

DIMINUIÇÃO DO 
VOLUME DE ÁGUA 

É GRADATIVA
A reportagem procurou 

o prefeito Dieb que explicou 
que a diminuição da água 
do lago vem ocorrendo 
gradativamente. “Estamos 
vivendo um ano atípico 
e, além da estiagem pro-
longada, o lençol freático 
está baixo, exatamente 
por conta da forte seca 
que vem afetando todo 
o Brasil, que vive a pior 
crise hídrica dos últimos 
90 anos com reservatórios 
baixos, com reflexos em 
toda economia, princi-
palmente no aumento 
do preço da energia 
elétrica, de alimentos, 
etc. Na nossa região não 
é diferente, temos vários 
rios secando como, por 
exemplo, o Rio Grande. 
Isso não é um problema 
local. Não há como brigar 
com a natureza”, salientou 
o prefeito que ressaltou: 
“A nascente que abaste-

ce o lago vem secando 
com a seca prolongada. 
No entanto o lago é for-
mado, em sua maioria, 
pelas águas da chuva. 
Ele foi projetado para 
reter as águas pluviais, 
quebrando a intensidade 
das enxurradas”. 

Ele contestou a infor-
mação de que os poços 
perfurados teriam secado 
a nascente que abastece 
o lago. “Os poços não 
interferem no nível e 
volume das nascentes, 
pois o nível de captação 
é acima de 100 metros de 

profundidade. Todos poços 
perfurados no município 
atendem critérios técnicos 
e foram aprovados e re-
gulamentos pelos órgãos 
competentes”. 

Dieb concluiu dizendo que 
a prefeitura está tomando 
todas providências para o 
desassoreamento do lago 
e preservação deste que 
é um dos cartões postais 
da cidade. “Há 4 anos 
a prefeitura apresentou 
projeto junto aos governos 
federal e estadual para 
obtenção de recursos 
para o desassoreamento 

e estamos aguardando. 
No entanto, a Secretaria 
de Planejamento e Meio 
Ambiente solicitou com 
urgência o desassoreamen-
to do lago, aproveitando 
o momento apropriado 
para execução deste 
trabalho. A solicitação 
foi atendida de imediato, 
elaboramos projeto de lei 
encaminhado à Câmara, 
com pedido de urgência 
para suplementação de 
verbas necessárias para 
a contratação de empresa 
especializada através de 
processo licitatório para 

realizar o desassoreamen-
to, limpeza e adequação 
do lago”. 
O TEMIDO BURACÃO

Há muitas histórias 
sobre esse fato a mais 
conhecida é a lenda que 
o imenso buraco, causado 
por uma terrível erosão, 
engoliria a cidade. A escritora 
Syria Drubi descreve em 
seu livro “Colina Capital 
Nacional do Cavalo” que 
o italiano José Fabri veio 
a Colina a convite do Cel. 
José Venâncio e construiu 
a 1ª casa na região do 
“Vale do Buracão”, onde 
tinha várias nascentes. Na 
região central da cidade 
surgiu a praça e a capela, 
onde hoje está a igreja 
matriz. As progressivas 
erosões foram se tornando 
ameaçadoras, a tal ponto 
que surgiram lendas sobre 
pragas e outros mitos. E, 
ser prefeito na cidade sig-
nificava encarar o desafio 
do “Buracão” que crescia 
devorando casas. 

Na gestão do prefeito 
Pio de Mello Nogueira 
(1952/56) teve início o 
desafio de dar um basta 
ao problema. Na oca-
sião via-se uma grande 
movimentação humana 
drenando nascentes e 
conduzindo os mananciais 
em galerias de cerca de 
200 metros. Depois vieram 
outras galerias e se pôs 
fim ao temido buracão. 

Mais recentemente, 
nos anos 80, na gestão 
Assad Antônio Daher 
“Tô”, teve início as obras 
do Parque Débora Paro 
que transformou o local 
em um ponto de encontro 
dos colinenses. 

CRISE HÍDRICA 
Um comitê de órgãos 

do governo federal emi-
tiu, pela primeira vez 
na história, um alerta 
de emergência hídrica 
para o período de junho 
a setembro deste ano em 
cinco estados brasileiros, 
inclusive São Paulo, que 
enfrentam o que já é 
considerada a pior seca 
em 91 anos.  De acordo 
com especialistas três 
fenômenos explicam a 
falta de chuvas no país: o 
desmatamento da Amazô-
nia, o aquecimento global 
e o fenômeno La Niña. 

 A estiagem prolongada está mudando o visual do lago, castigado pela seca. A cena 
assemelha-se à aridez do sertão nordestino.

O canal que desemboca no lago à água proveniente de nascente, da chuva e produzida 
na cidade está seco há muitos dias.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 
PORTARIA Nº 400, DE 10 DE AGOSTO DE 2021

CONVOCAM AS CANDIDATAS CLASSIFICA-
DAS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2.019 QUE 
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DIAB TAHA, Prefeito Municipal de Colina, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, edita a 
seguinte Portaria.

Art. 1.º - CONVOCAR, as candidatas classificadas do 
Concurso Público n.º 001/2.019, para comparecerem jun-
to ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Colina e manifestarem interesse em assumir 
as vagas existentes do cargo público efetivo de Assisten-
te Educacional, serem admitidos para o exercício de suas 
atribuições, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 10 (DEZ) 
DIAS ÚTEIS, a contar da data de publicação, respeitando-
se a ordem classificatória, conforme abaixo relacionado:

I – ASSISTENTE EDUCACIONAL:
a.) MARLANE SANTOS AMARAL MARTINS – por-

tadora do Registro Geral n.º 50.736.040-0, 76.ª classificada;
b.) JOSIANE DE SOUZA VICTÓRIO VIOLADA – por-

tadora do Registro Geral n.º 44.660.591-8, 77.ª classificada;
c.) ELAINE CRISTINA GUILHERME – portadora 

do Registro Geral n.º 45.782.934, 78.ª classificada;
d.) ISABELA PACHECO MOREIRA – portadora do 

Registro Geral n.º 47.011.477-0, 79.ª classificada;

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário, devendo 
o Departamento de Recursos Humanos solicitar a documen-
tação pertinente, bem como realizar as anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 10 de Agosto de 2021

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

Registrada na Secretaria competente e publicada por 
afixação no quadro de avisos da Municipalidade.

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

Medidas: 2 colunas x 17 cm | Valor:  R$ 236,30

AUMENTAM OS FURTOS EM RESIDÊNCIA
Uma nova onda de furtos foi registrada pela 

polícia na semana passada. O problema cres-
cente tem tirado a tranquilidade da população e 
principalmente das vítimas que, além do trauma 
de encontrarem a casa arrombada e toda revi-
rada, ficam com a sensação de impotência e 
com o prejuízo. A Polícia Militar orienta que ao 
perceber qualquer movimentação estranha no 
bairro ou na vizinhança ligue para o 190. 

A vizinha de uma residência na Alameda D 
– Vila Hípica ligou para a PM na tarde do dia 4 
informando que havia um veículo de cor preta 
estacionado na porta de uma residência. Ela 
achou o fato estranho porque o morador estava 
viajando. Ao desligar o telefone viu dois indivíduos, 
bem vestidos, saindo do imóvel e adentrado o 
veículo. Os PMs chegaram ao local e depararam 
com o portão e a porta da sala arrombados. Os 
bandidos reviraram diversos móveis e furtaram 
TV 55’, notebook e duas caixas de som portáteis. 

Um casal residente na Rua 14 do bairro Co-
lina D chegou do trabalho às 17h30 do dia 4  e 
deparou com o cadeado do portão danificado 
e a fechadura da porta da sala arrombada. Do 
imóvel foram furtados TV 42’, notebook, caixa 
de som, diversas roupas, bijuterias, bebidas, 
rádio-relógio e baú com roupas. 

Com o mesmo modo de agir, aproveitando 
que a casa estava vazia e arrombando o portão 
e porta da sala, meliantes furtaram mais uma 
casa também na tarde do dia 4 na Rua 15 da 
Vila Guarnieri, levando um aparelho de som e 
várias peças de roupas femininas. 

Na noite do dia 8, um morador da Rua José 

P A N O R A M A
Pedro Daraya – Patrimônio foi avisado pela vi-
zinhança que a sua casa estava sendo furtada. 
Ele rapidamente chegou à residência e flagrou 
um indivíduo pulando o muro que disse à víti-
ma que estava pegando uma pipa. Quando o 
morador entrou no imóvel constatou o furto de 
uma bolsa de esmaltes que a esposa trabalha, 
máquina de cartão e uma lanterna de ferro. O 
autor do furto já foi identificado pela polícia. 

Três relógios de pulso foram furtados na tarde 
do dia 8 de residência na Rua João Silveira – 
Jardim Simões. A dona de casa, que foi almoçar 
com os filhos, chegou no imóvel e encontrou 
a porta do cozinha arrombada, os armários e 
gavetas revirados. 

PROCURADO É PRESO 
DENTRO DO FORUM 

Um procurado da justiça foi preso dentro do 
prédio do Fórum  na tarde do dia 3. Ele foi visto 
no corredor pelo sargento Hespanhol que soli-
citou apoio. Após a revista e os procedimentos 
de praxe ele foi apresentado na delegacia e 
recolhido na cadeia. O indivíduo descumpriu 
ordem  judicial ao sair de casa fora do horário 
permitido e teve o mandado de prisão expedido 
pela justiça. 

PESCA DE ENVELOPES BANCÁRIOS 
Quatro envelopes, no valor total de R$ 4.050,00, 

foram furtados do setor de autoatendimento de 
agência bancária na Rua 7 de Setembro. Um 
indivíduo literalmente “pescou” os envelopes de 
depósito na manhã do dia 1º (domingo).

INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA 
O telhado de uma casa na Rua Ângelo Poli-

zeli – Pedreira pegou fogo na tarde do dia 6. O 
morador escutou gritos e quando saiu  do lado 
de fora viu o telhado em chamas. Ele imediata-
mente acionou o caminhão pipa da prefeitura 
que apagou o fogo que danificou o telhado. 
AUXILIAR MORRE EM ACIDENTE DE MOTO 

O auxiliar de serviços Gabriel Gonçalves 
dos Santos (foto), de 20 anos, perdeu a vida 
na manhã do último dia 4 quando a moto CG 
Titan 125 que conduzia chocou-se contra um 

poste de iluminação pública no cruzamento da 
Av. Taufi Neme x Rua Romeu Milani, que dá 
acesso aos bairros Nosso Teto e adjacências. 
A vítima chegou a ser socorrida com vida pelo 
Samu que foi acionado por populares, mas no 
caminho até o Pronto Socorro sofreu uma parada 
cardiorrespiratória vindo a óbito. A polícia apura 
as causas do acidente. 

BARRETOS FEZ OPERAÇÃO DE 
COMBATE AO TRÁFICO 

A Polícia Civil de Barretos desencadeou na 
manhã do dia 6 uma megaoperação para prender 
diversos membros de associação responsável 
pelo armazenamento, distribuição e venda de 
drogas naquela cidade. 

A ação, desenvolvida por intermédio da DIG/
DISE, contou com a participação de  100 policiais 
civis. A operação, denominada “Fifth Avenue” (5ª 
Avenida) faz alusão à forma como os traficantes 
se referiam aos pontos existentes nas ruas do 
bairro Barretos 2, conhecido por “matinha” e 
“brejinho”, onde o entorpecente estava sendo 
comercializado. 

O delegado Rafael Domingos comandou a 
operação que prendeu seis pessoas. Um casal 
foi preso por tráfico. Na casa foi apreendido um 
carro usado para venda de drogas, pasta-base 
de cocaína e mais de R$ 40 mil em dinheiro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021; Aberto em 
06/08/2021; Encerramento: Até às 10:00 horas do dia 
19/08/2021; Resumo do objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA A Aquisição parcelada de medicamentos 
inclusos na Relação Nacional de Medicamentos Essen-
ciais (RENAME), Plano Municipal de Assistência Far-
macêutica, Fornecimento Administrativo e Judicial para 
dispensação a pacientes no âmbito da rede municipal de 
saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS), pelo período 
de 12 (doze) meses. O edital está disponível, podendo ser 
retirado no Setor de Compras e Licitações da Prefeitu-
ra, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; Informações 
pelo telefone 3347- 9999. 

Jaborandi, 06 de Agosto de 2021 

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales - Pregoeiro

Centenas de muní-
cipes prestigiaram na 
tarde de sexta-feira, 
dia 6, a inauguração 
da Horta Municipal 
que foi transferida pela 
Administração devido 
à morte do empresá-
rio Danilo Savan, que 
dá nome ao local que 
cultivará hortaliças no 
sistema de hidroponia. 

O prefeito conduziu 
à solenidade, que teve 
também a participação 
do vice Fernando, se-
cretários Ana Cristina 
Cháboli (Desenvolvi-
mento Social), Bruno 
de Oliveira (Educação), 
Joice da Silva (Saúde), 
Steffan Vernillo (Co-
municação), diretor de 
obras André Mancini, 
vereadores André, 
Antônio Lima Júnior 
e Odair. A família do 
homenageado esteve 

Silvinho traça paralelo do “Jaborandi Sustentável” 
com empreendedorismo da família Savan

Munícipes prestigiaram inauguração da Horta Municipal

representada pela mãe 
Neuza e irmão Waldi-
ney “Thesco”. A horta 
recebeu as bênçãos do 
pároco Luís Fernando. 

Silvinho fez um com-
parativo entre a Horta 
Urbana, que integra o 
Projeto “Jaborandi Sus-
tentável” e a trajetória 
do empresário Danilo 
Savan. “Esse projeto 

eterniza a imagem do 
Danilo e ratifica que 
o empreendedorismo 
é uma competência 
que liga os valores e 
objetivos desta ins-
talação à trajetória 
de vida e atuação do 
Danilo que, há muito 
tempo e ao lado da 
família, gera emprego 
e oportunidades para 

diversas famílias jabo-
randienses através do 
comércio”, destacou 
Silvinho que recebeu 
aplausos do público. 
Ele acrescentou: “A 
geração de emprego 
e renda é o objetivo 
principal da horta. A 
iniciat iva permit irá 
aos agricultores locais 
infraestrutura adequa-
da para o cultivo de 
hortaliças, recebendo 
capacitação técnica e 
financiamento a juros 
subsidiados pelo Banco 
do Povo. A produção 
será comprada pela 
prefeitura, que utilizará 
as verduras na merenda 
escolar. Além disso, os 
estudantes matriculados 
na rede municipal, com 
a devida frequência 
atestada e boas notas, 
poderão participar do 
projeto no contraturno 
escolar por meio do 
Projeto Curumim re-
cebendo bolsa inicial 

de R$ 150,00 que pode 
chegar a R$ 300,00, 
conforme evolução 
de sua qualificação 
técnica”. 

PROJETO 
REJEITADO  

O prefeito lamentou 
a rejeição de projeto 
de lei, de autoria do 
Executivo, para ins-
talação de usina de 
geração de energia 
solar. “Infelizmente 
as motivações políti-
cas não permitiram a 

aprovação deste projeto 
pioneiro devido ao voto 
contrário de 4 verea-
dores. Se necessário 
vamos buscar por meio 
de abaixo-assinado 
a viabil idade deste 
empreendimento que 
permitiria a geração de 
inúmeros empregos e 
qualificação de mão de 
obra neste segmento 
que tem crescido ex-
ponencialmente em 
todo país”, finalizou 
Silvinho. 

O prefeito Silvinho 
fez a abertura do pri-

Gestantes são orientadas 
em curso
meiro curso direcionado 
às gestantes e que 

aconteceu na manhã 
de quinta-feira, 5, no 
Galpão de Ideias. Ele 
expôs a preocupação 
da Administração em 
oferecer atendimento 
integral, acessível e 
resolutivo tanto para as 
futuras mamães como 
puérperas no âmbito 
da saúde e também 
da assistência e de-
senvolvimento social. 

As  sec re tá r i as 
Ana Cristina Cháboli 
(Assistência Social) 
e  J o i c e  d a  S i l v a 
(Saúde), juntamente 
com servidoras das 
pastas, prestigiaram 
a ação colaborando 
no esclarecimento de 
dúvidas das gestantes 
que também assistiram 
palestra ministrada 
pela ps icóloga do 
CRAS, Laís Avelar, 
que abordou sobre o 
planejamento familiar 
e antes da chegada 
dos bebês, dentre 
outros assuntos. Ao 
término do curso foi 
servido um café da 
manhã com sorteio 
de brindes. 

Gestantes que participaram do curso. 

Ações de combate 
aos criadouros do Ae-
des aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, 
zika e chikungunya; 
distribuição de másca-
ras de proteção contra 
a Covid e material de 
higiene bucal foram 
desenvolvidas em 
parceria pelas equipes 
de saúde e Secretaria 
de Educação para 
a conscient ização 
de 100% dos alunos 
matriculados na rede 

Parceria entre Saúde e 
Educação beneficia alunos

municipal de ensino. 
Além disso, as dú-

vidas dos estudantes 
foram esclarecidas pelas 
equipes da Atenção 
Primária à Saúde e 
Vigilância Epidemio-
lógica na terça-feira, 
10, quando as ações 
foram realizadas no 
ambiente escolar. 

A secretár ia  de 
Saúde, Joice da Silva, 
explicou que a inicia-
tiva integra 14 ações 
pactuadas através 

do Programa Saúde 
na Escola, que serão 
desenvolvidas no de-
correr no ano letivo. 

“A Escola é a área 
institucional privile-
giada deste encontro 
da educação e da 
saúde: espaço para 
a convivência social 
e estabelecimento de 
relações favoráveis à 
promoção da saúde pelo 
viés de uma Educação 
Integral”, destacou a 
secretária. 

Profissionais de saúde em sala de aula orientam os alunos sobre vários assuntos. 

Silvinho e o vice Fernando junto à placa inaugural.

Waldiney e Neuza, irmão e mãe do homenageado, com o 
prefeito Silvinho e público que prestigiou a inauguração 
da horta. 
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Apoio:

Hoje 
Fabrício Soldado Piai

João Pereira
Amanhã

Lina Tereza Fazzuoli Fonzar 
Elza Maria Davanço dos 

Santos
Helena F. Kanda Pereira 

Dia 14 
Luiz Frederico Gonçalves 

Dezolt
Marta Lúcia Vioti 

Dia 15 
Luciano Abrahão Polizelli 

Tânia Alves dos Reis Beline

Tatiana Santos Andrade
Ana Beatriz de Salvi

Dia 16 
Carlos Manoel Maia

Nádua Kadri Ramadan
Arthur Paro Beduschi

Henrico Veiga da Silva 
Dia 17 

Marta Maria Rodrigues 
Basso Alves 

Maria Ignez Jardim Duarte
Dia 18 

Lorena Bach Frangiosi 
Paulo Roberto Fernandes 
Cláudia Valéria de Bello 

Aqui você encontra 
muitas opções de 
presentes, como o 
Kit de bombons 

com vinho.
Experimente essa

combinação perfeita! 

novos contatos no setor profissional, mas mantenha-se distante de 
qualquer conflito que possa ocorrer dentro do seu ambiente profissional.

Horóscopo da semana de 12 a 18/08

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Deixe para trás os 
pensamentos obscuros e substitua-os por ações 
mais independentes e seguras. Pessoas amigas 

vão ajudar e a colaborar com seus projetos e suas ideias quando 
receberá deles, informações úteis e promissoras.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Os astros aconselham 
mais disciplina nos assuntos financeiros. Contenha 
o impulso de comprar tudo o que vê, pois a fase é 

desfavorável para assumir compromissos que envolvam dinheiro. É 
hora de colocar o pé no chão, e deixar os sonhos para mais tarde.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Fase favorável para 
todas as formas de diversões culturais -- como teatro 
e cinema -- que aumentam seu romantismo. Você 
vai receber muitos elogios que tocará o seu coração. 

No transcorrer do período, procure controlar mais a sua alimentação.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Procure deixar 
as fantasias de lado e coloque em prática as 
suas melhores ideias. Só assim você conseguirá 

descobrir qual o melhor caminho para alcançar sucesso em suas 
atividades profissionais. Procure se organizar para cumprir seus 
compromissos profissionais.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Não permita 
que o período seja desperdiçado apenas com 
Futilidades. Um novo relacionamento poderá mudar 
a sua vida afetiva, talvez entre alguém do seu círculo 

de amizades. Não se esqueça de cuidar melhor da sua alimentação.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Crie situações 
novas no relacionamento a dois, para que uma 
forte sede de liberdade não acabe destruindo a sua 
vida afetiva. Evite conflitos, e se você é solitário, 

você vai encontrar o momento certo de descobrir um novo amor.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Ótimo fluxo 
astral para o tratamento de sua beleza física e 
para impor mais moral em seu ambiente social. 
Sucesso no amor. Aprenda a conseguir um maior 

equilíbrio em suas ações.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Melhora total em 
todos os assuntos profissionais, sociais e finan-
ceiros se farão sentir neste momento. Terá uma 
fase feliz, aos passeios e para unir-se com amigos 

e entes queridos.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 O setor 
financeiro ocupará seus pensamentos quase 
todo o tempo, mas em compensação, você terá 
grandes alegrias com a entrada inesperada de 

dinheiro. Haverá inclusive a chance de você investir em um 
negócio que lhe trará independência financeira.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Firme-
se no trabalho, e quando assumir outras 
responsabilidades neste setor, veja se realmente 
será capaz de executá-lo. Quanto à vida em 

família, tudo continuará na mesma pelo menos por enquanto.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Evite ambiente 
e pessoas com quem você não se sinta bem, pois 
estará sensível a muitas coisas. Poderão ocorrer 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Todas as suas 
possibilidades de êxito, estarão conjugadas neste 
momento. Basta que dê mais atenção ao que 
dizem as pessoas mais próximas de você para 

desenvolver com sucesso qualquer transação.

Gratidão é a palavra que expressa o sentimento da 
Marta em celebrar mais um ano de vida no dia 17 nas 
melhores companhias: do marido Lucas e dos filhinhos 
Henrique e Helena.

Amanhã é o aniversário da Helena que celebra a data 
com os familiares e o marido José Pereira “Bilú”, com-
panheiro de todos os momentos.

Assad Ramadan/Nádua é apaixonado pelos netinhos 
Assad, Ziad, Layla Lukman e Sarah. Quando todos estão 
juntos é uma imensa alegria para o vovô e a vovó, que 
faz aniversário no dia 16. 

Os pais Joys e Carlão Figueira comemoraram no dia 6 
o aniversário do filho Miguel, que completou 6 aninhos. 

Sorridente como 
ela só, Tatiana Andrade 

celebra os 47 anos 
de vida neste 

domingo, curtindo 
o carinho do 

marido Júlio César, 
da família e  
dos amigos.

 Parabéns!


