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Proporcionar emprego e 
dignidade às pessoas está entre 
os objetivos do vereador Rafael 
Rodrigues “Maringá”. Apesar de 
estreante na política, Rafael tem 
demonstrado uma postura 
diferenciada e logo de início 
conquistou o apoio dos colegas 
para presidir o Legislativo 
durante o biênio 2021/22. 

“Presidir a Câmara colinense 
é uma honra e também uma 
grande responsabilidade. Ame-
nizar os problemas das pessoas 
e principalmente dos mais 
necessitados está entre os prin-

Rafael “Maringá” consegue 40 
vagas de emprego para colinenses

cipais objetivos do homem público. Pensando nisso desde o início tenho 
buscado alternativas para combater o grave problema do desemprego que 
toma conta do país e também atinge nossa cidade. Ao conhecer o Nilson 
Fernandes, presidente da COOPIA (Cooperativa de Trabalho e Produção de 
Bens e Serviços), que tem sua sede em Bebedouro e um projeto de expan-
são na produção de cigarros de palha ‘palheiros’, solicitei alguns empregos 
para os colinenses. Nilson disse que seria possível sim desde que houvesse 
o transporte para os colinenses. Mais do que depressa levamos a proposta 
ao conhecimento do prefeito Dieb que prontamente viabilizou o transpor-
te. Então o PAT convocou os cadastrados. Mais de 175 pessoas participa-
ram do encontro quando foi falado o formato do trabalho em cooperativa. 
Em seguida os candidatos iniciaram o teste de aptidão e até o final desta 
semana serão definidos os 40 colinenses que passarão a integrar a coope-
rativa”, contou Rafael. 

Segundo Nilson, a COOPIA é formada por 140 cooperados e vai 
ampliar seu quadro para mais 40 colinenses. Hoje o salário gira em torno 
de R$ 1.150,00  por mês. O prestador de serviço não é um empregado e 
sim um membro da cooperativa. 

O presidente Nilson disse que foi muito bem recebido em Colina, tanto 
pelo Legislativo como pelo Executivo. Ressaltou que pretende implantar 
outros projetos na cidade para gerar emprego e renda. 

Vereador Rafael “Maringá” com o presidente 
da COOPIA, Nilson Fernandes. 

O projeto “Centrali-
zação e informatização 
da oferta e demanda 
por creches”, desen-
volvido pela equipe 
pedagógica de educa-
ção infantil de Colina, 
foi selecionado como 
finalista do Programa 
Estadual “Parcerias 
Municipais”. O prefeito 
Dieb e as professoras 
Bete Neme (respon-
sável pela Secreta-
ria de Educação) e 
Marisabel Fertonani 
(coordenadora in-
fantil) participaram 
da so len idade de 

Projeto de Colina é finalista 
em Programa Estadual

Governador Doria e o secretário Vinholi entregam pre-
miação ao prefeito Dieb. 

Por duas semanas um 
munícipe flagrou bagunça 
com carros e motos na 
Avenida das Cohabs, co-
locando a vida de pessoas 
em risco. Ele procurou a 
PM local, mas não ficou 
satisfeito e então relatou 
os fatos ao Batalhão da 
Polícia Militar. 

O comandante local 
da PM disse que está 
empenhado em resolver 
o problema tanto que 
solicitou a presença da 
Rocam e Cavalaria para 
ajudar na fiscalização. 
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Munícipe pede providências contra 
baderna na Avenida das Cohabs 

premiação no Palácio 
dos Bandeirantes, em 

São Paulo. 
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Em uma ação que 
reuniu policiais de Co-
lina, Guaíra e o Canil 
a Polícia Militar lacrou 
um ponto de tráfico no 
Jardim Santa Lúcia no 
dia 13. Foram apreen-
didos cocaína, crack, 
maconha, armas e 
dinheiro. Um casal foi 
preso. 
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Polícia Militar apreende 6kg de 
droga no Jd. Santa Lúcia 

O Tribunal do Júri 
condenou Anésio Te-
odoro a 25 anos de 
prisão pelo assassinato  
a tiros de sua compa-
nheira em junho de 
2018. A sentença foi 
pronunciada na quar-
ta-feira, dia 11, após 
votação do Conselho 
de Sentença. 
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Júri condena assassino a 
25 anos de prisão 

Jaborandi é 1ª cidade, com menos de 20 mil 
habitantes, a ter escritório do Sebrae 

Vereadora Fátima consegue R$ 200 mil para 
compra de ultrassom para hospital
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Condutores empinando motos na avenida é uma prática 
constante.

Reprodução

Em uma ação planejada a PM tirou de circulação uma 
grande quantidade de drogas.

Fachada do Fórum onde os jurados estiveram reunidos.
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Notícias da Paróquia
Dia 21 – Sábado
19h – Missa na matriz

Dia 22 – Domingo
9h30 – Missa na matriz
19h – Missa na matriz

Dia 25 – Quarta-feira
19h30 – Missa com novena na matriz

“A OPÇÃO PELO AMOR DE CRISTO”

O tempo comum vai avançando, e a Palavra de Deus insti-
ga-nos interiormente para escolhas na vida. Aos poucos, vamos 
percebendo algo que não condiz com o que ouvimos ou algum 
caminho que percorremos e não deve ser retomado. Somos 
seres de escolhas, e Deus nos ilumina para fazermos o melhor.

Encontramo-nos sempre diante de escolhas na vida. Seja 
de coisas simples, como escolher uma roupa, uma refeição 
ou um lugar para ir, seja em questões mais complexas, como 
escolher um estado de vida, uma profissão ou tomar uma de-
cisão que compromete a vida de muitos. Qualquer que seja a 
circunstância, cabe-nos ponderar, refletir e optar pelo melhor. 

Josué 24,1-18 – propõe a fé em Deus em oposição à busca 
dos deuses dos outros povos. Em Ef 5,21-32 – Efésios apre-
senta o amor de Cristo pela Igreja como modelo de amor entre 
os esposos e para outras relações humanas. O Evangelho de 
Jo 6,60-69 – convida os seguidores de Jesus a um discerni-
mento: seguir as palavras duras do Mestre ou abandonar sua 
proposta. Hoje somos confrontados. Que escolhas precisamos 
fazer na vida? 

Às vezes, precisamos deixar algumas coisas, alguns costumes, 
algumas atitudes. Outras, precisamos buscar algo, agir em deter-
minada direção ou mudar de vida. A liturgia aponta como critério a 
vontade do Senhor, seu amor, suas palavras de vida eterna. Quando 
encontramos esse beleza, podemos ir adiante.

  
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$ 62,55

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

PLANTÃO NOTURNO E FINS DE SEMANA
99615-7045

VENDE-SE 
Casa na Rua 4, 799 – 

Cohab 3 c/ 2 quartos, sala, 
cozinha/copa, banheiro, 
lavanderia, edícula nos 
fundos e garagem p/ 3 
carros. Tratar no salão do 
Tomé Cabeleireiro ou (17) 
99127-4742. 
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 condi-

cionado 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 
equipado 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 in-
formações 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 Junquei-
ra 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. Contato 
(13) 99194-4797, c/ Emerson.

VENDE-SE 
Terreno 12 x 55 metros 

na Rua Luís Bachini – Patri-
mônio. Tratar 98139-3225, 
c/ Rodrigo. 

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

em piscinas residenciais. 
Contato 99171-2420 (Stanley) 
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 delícias 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 encravadas, calo-
sidades, 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 Toledo, 384 – 3341-3359 
ou 99148-8664. 
MÓVEIS PLANEJADOS 

MARCENARIA 
Fabricação de closets, 

cozinhas, banheiros, armários 
de quartos, painéis e serviços 
de marcenaria em geral. Or-
çamento 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). 
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). 

RANCHO DAS 
PLANTAS

Vendo mudas de Azaléias, 
Bromélias, Palmeiras diversas, 
Patas de Elefante, Rosas 
do Deserto, Suculentas e 
etc. Tratar (17) 99104 5052  
n – Davi Lopes.

VENDE-SE
Peugeot Passion XR 1.4, 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
DESPACHO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA

A Coordenação de VIGILÂNCIA MUNICIPAL EM 
SAÚDE DE COLINA defere em 01/07/2021 o Cadastro 
para Comercialização de Retinóides  da empresa Pego-
raro e Parada Ltda – ME sob o CNPJ – 03.526.197/0001-
95 – CNAE: 4771-7/01, Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. 

Observação – Dispensação de medicamentos e uso 
sistêmico à base de substâncias da Lista “C2” (retinói-
des) da Portaria 344/98 e suas atualizações; e Portaria 
CVS 10/2003.

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Medidas: 2 colunas x 7 cm | Valor:  R$ 97,30
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O período de 3 meses 
da intervenção no Asilo 
São José terminou no 
início deste mês. Uma 
nova diretoria foi nomeada 
pelo Conselho Central de 
Barretos e está à frente 
da entidade pelo período 
de seis meses, até 3 de 
fevereiro de 2022. 

Essa é uma diretoria 
interventora que está con-
duzindo as atividades do 
Asilo que não pode ficar 
sem direção. A vicentina 
Maria Inês T. Malpica está 
como presidente, ao lado 
do vice-presidente Yukio 
Nagata, que conduz a 
intervenção que começou 
em abril. Ele foi mantido 
na diretoria, que também é 
composta pela tesoureira 
Ana Maria B. Spexoto e 1º 
secretário Bruno Lourenço 
Lima. 

Em entrevista à re-
portagem padre Santana 
explicou essa nova fase 
vivida pela entidade. Ele 
disse que a intervenção 
continua até fevereiro e vai 
preparar o caminho para 
realização de eleição para 
que a diretoria assuma 

Intervenção no Asilo continua com nomeação de diretoria
Paróquia faz doação de fraldas geriátricas arrecadadas em campanha

definitivamente o Asilo. 
DOAÇÃO DE 

FRALDAS 
GERIÁTRICAS

O pároco esteve na 
entidade na tarde de ter-
ça-feira, 17, para fazer a 
entrega de cerca de 3 mil  
fraldas geriátricas arreca-
dadas na campanha pelos 
103 anos da Paróquia São 
José. Ele foi recebido pela 
presidente Maria Inês, vice 
Youkio, tesoureira Ana 
Maria e demais integrantes 
da equipe.  

“Agradeço a Deus por 
proporcionar essa doação 
dentro dos festejos da 
Paróquia. Foi um grande 
gesto para ajudar os idosos 

da entidade e também as 
pessoas necessitadas da 
comunidade que necessi-
tam deste tipo de doação. 
Quem quiser colaborar é 
só levar a doação no Lar 
Paroquial. Todas fraldas 
são bem-vindas porque 
há muitas pessoas pre-
cisando”, declarou San-
tana que agradeceu, de 
maneira especial, todos 
funcionários do Asilo que 
desde o início da pandemia 
conduziram a entidade 
com muita dedicação e 
não deixaram faltar nada 
para os idosos. “Além de 
ser um dos únicos da re-
gião sem registrar nenhum 
caso de Covid, também 

não tem faltado remédios, 
alimentos e profissionais 
para atendimento dos in-
ternos. O Asilo colinense é 
uma das poucas entidades 
da região para qual tiro o 
chapéu. Os funcionários 
trabalharam quase sozi-
nhos nesse período sem 
o respaldo da diretoria e 
contaram com o apoio da 
vice-presidente Maria Rita 
Girardi Frigoni, que foi a 
única que esteve à frente 
dando apoio mesmo que 
à distância”. 

ENTIDADE 
AUTÔNOMA, MAS 

CATÓLICA 
O padre continuou 

dizendo que, “o quadro 

de funcionários é de dar 
inveja para qualquer 
entidade porque eles 
foram atrás de alimentos, 
recursos, promoveram 
eventos e campanhas 
para que tudo estivesse 
em seu devido lugar. Ele 
ressaltou, “O Asilo é uma 
entidade autônoma, mas 
católica. Quem trabalha 
ali são vicentinos e sendo 
assim tudo tem que ser 
de acordo como Deus 
ensina. Desde que assumi 
a Paróquia há 39 anos 
sempre tive uma forte 
ligação com a entidade. 
Quando fazemos algo 
de Deus, somos igre-
ja, lidamos com vidas. 

Quem luta pela vaidade 
denigre a imagem de 
outras pessoas, quem 
luta pelo amor só quer 
o bem do próximo. Os 
34 idosos do Asilo são 
seres humanos que 
necessitam da nossa 
ajuda, apoio, carinho e 
atenção”. 

“Vamos continuar  
apoiando a entidade com 
doações e pagamento 
do carnê da campanha 
porque as vidas que estão 
ali necessitam da nossa 
ajuda. Posso garantir 
que todas doações que 
chegam são usadas 
em favor dos idosos”, 
concluiu o pároco.

Um projeto informati-
zado de oferta e procura 
por vagas em creches, 
desenvolvido pela equipe 
pedagógica da Secretaria 
Municipal de Educação, 
foi finalista no Concurso 
de Boas Práticas do Pro-
grama Estadual “Parcerias 
Municipais”. Ao todo, 224 
municípios cadastraram 
723 cases inovadores e, 
com base nos resultados, 
replicabilidade e caráter 
inovador, foram  selecio-
nados 24 municípios e 
32 cases finalistas, entre 
eles, Colina.

O evento ocorreu na 
sexta-feira, 13, no Palácio 
dos Bandeirantes, em São 
Paulo. A premiação dos 
“Cases Inovadores” foi 
realizada pelo governador 
João Doria, juntamente 
com o vice Rodrigo Gar-
cia e o secretário Marco 
Vinholi (Desenvolvimento 
Regional). 

O prefeito Dieb participou 
da premiação acompa-
nhando da Prof.ª Elizabete 
Neme, responsável pela 
Secretaria de Educação 
e da Prof.ª Marisabel 

Projeto de Colina é premiado como “cases inovadores” 
Fertonani, Coordenadora 
Pedagógica da Educação 
Infantil.

Colina se classificou 
com o projeto “Centrali-
zação e informatização 
da oferta e demanda por 
creches”, desenvolvido 
pela equipe pedagógica 
de Educação Infantil da 
Secretaria de Educação.

Segundo Bete Neme, 
o público-alvo são crian-
ças de 0 a 3 anos e seus 
responsáveis. O projeto 
constitui a criação de 
sistema informatizado de 
gestão e regulação da lista 
de espera por vaga em 
creche, por meio de Ca-

dastro Único de Interesse 
que fica centralizado na 
Secretaria de Educação, 
o que evita a dispersão e 
a multiplicidade de infor-
mações.

“Estar entre os finalistas 
é muito importante para 
a Educação Municipal. 
Comprova e reforça a 
qualidade do trabalho de-
senvolvido pela Educação 

Infantil, de modo a manter 
zerada a lista de espera 
por vagas na creche; e 
a excelência do trabalho 
dos nossos profissionais. 
Estamos muito felizes. 
Aproveito para agradecer 
toda equipe que trabalha 
diariamente com muita 
dedicação, profissionalis-
mo e responsabilidade”, 
destacou Bete. 

 “As crianças são o 
futuro promissor do nosso 
país e esse futuro começa 
nos lares e, sobretudo, 
dentro das escolas. Assim, 
oferecer boas condições 
para os alunos e para os 
profissionais da Educação 

é um dos compromissos 
da nossa Administração. 
A Rede Municipal de 
Educação é destaque 
pela qualidade”, ressaltou 
o prefeito Dieb. 

O Programa “Parcerias 
Municipais” é desenvol-
vido pelo Governo de 
São Paulo, por meio da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Regional, e tem 
como objetivo incentivar 
e reconhecer iniciativas 
transformadoras implan-
tadas pelos municípios 
em áreas como Educa-
ção, Saúde, Segurança, 
Desenvolvimento Social 
e Econômico.

Padre Santana entrega as fraldas geriátricas à diretoria e funcionários do Asilo. 

Presidente Maria Inês, vice Yukio e tesoureira Ana Maria 
Bernardes que estão à frente da entidade até fevereiro.

Secretária Bete, prefeito Dieb e coordenadora Marisabel na 
cerimônia de premiação no Palácio dos Bandeirantes.
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seu lar. Cuidado com um romance clandestino. Seja mais seletivo.

Horóscopo da semana de 19 a 25/08

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06  Momento dos 
mais afortunados aos negócios, ao trabalho, a 
prosperidade financeira e social. Poderá lucrar, 

também pela ciência e educação. Todavia, evite desentendimentos 
com a pessoa amada.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Procure estabelecer o 
equilíbrio. Evite confusões. Seu sistema nervoso 
está delicado. Por está razão, faça cada coisa 

no seu devido tempo. Dê atenção a sua família e saiba que ela 
exercerá uma influência muito boa em você.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Será improdutivo 
preocupar-se com o que os outros possam fazer 
ou dizer a seu respeito. Ninguém e perfeito. Mais 
vale uma orientação do que uma crítica amarga. 

Problemas familiares.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Momento um tanto 
quanto agitado para você, mas, para que tudo 
saia bem, deverá tomar uma atitude otimista e 

inteligente, e evitar o nervosismo que nada adianta. Sucesso 
junto ao sexo oposto.

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  Momento 
benéfico para cuidar de assuntos financeiros e 
sociais. Pessoas conhecidas vão lhe proporcionar 
muitas alegrias. Aguarde boas notícias de parentes 

afastados. Para ser mais feliz precisa ter confiança em si..

TOURO - de 21/04 a 20/05 Enormes 
probabilidades de realizar suas mais antigas 
esperanças e desejos se apresentarão neste 
período. Terá também, aumentos de lucros e muito 

progresso profissional. Ótimo às novas amizades e ao amor.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Bom ganho de di-
nheiro proporcionado pelo esforço em seu trabalho 
ou negócios iniciados há tempos e ou em funções 
públicas. Todavia, tome cuidado com acidentes pro-

vocados por produtos inflamáveis. A lua vai favorecê-lo no trabalho.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Sendo 
este um bom momento astral para você poderá, 
inclusive, obter lucros compensadores em 
negócios relacionados com petróleo e líquidos de 

um modo geral e na aquisição de bens móveis e imóveis.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Disposição 
e bom estado mental para entabular novas 
coisas visando sua melhora geral. A elevação 
da personalidade será o ponto máximo de seu 

sucesso. Melhora da saúde, mas não se descuide.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Fase de sucesso, 
em negócios relacionados com construções. Algum 
aborrecimento passageiro poderá ser esperado, em 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 O início deste 
período poderá trazer conhecimentos que ajudarão 
você a superar qualquer obstáculo que possa surgir. 
Estará predisposto, alegre e otimista. Surpresas 

agradáveis. Procure evitar atritos com pessoas de temperamento forte.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.171 LIVRO 
D-19 FLS.045

Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram documentos exigidos pelo artigo  
1.525, incs. I, III, IV e V do Código Civil Brasi-
leiro.

EMERSON RODRIGUES DA ROCHA e 
ELIZABETE LEITE

Ele, natural de Barretos-SP, nascido aos 05 
de Junho de 1976, mecânico, divorciado, resi-
dente e domiciliado na cidade de Colina-SP, à 
Rua Quatro, nº 190FD, CDHU II, filho de José 
Rodrigues da Rocha e de Dirce Longo Rodri-
gues da Rocha.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 14 de 
Novembro de 1965, dona do lar, divorciada, re-
sidente e domiciliada na cidade de Colina-SP, à 
Rua Quatro, nº 190FD, CDHU II, filha de João 
Leite e de Odete Balbino.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.172 LIVRO 
D-19 FLS.046

Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incs. I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

MAICON VINICIUS DA SILVA BIANCHI e 
ANA PAULA RICOLDO

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 21 de 
Agosto de 1993, comerciante, solteiro, residente 
e domiciliado na cidade de Colina-SP, à Alame-
da D, nº 127, Vila Hípica, filho de Jose Angelo 
Bianchi e de Ana Lucia da Silva Bianchi.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 11 de 
Setembro de 1987, gerente, solteira, residente e 
domiciliada na cidade de Colina-SP, à Alameda 
D, nº 127, Vila Hípica, filha de Osmar Ricoldo e 
de Nilva Aparecida Bernardo Ricoldo.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.173 LIVRO 
D-19 FLS.047

Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incs. I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

MARCOS AURELIO DE SALVI e 
NATALIA DE CÁSSIA MANTOVÁNI

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 22 de 
Março de 1.987, técnico agrícola, solteiro, re-
sidente e domiciliado na cidade de Colina-SP, 
à Avenida 4, nº 205, Jardim Henrique Ernesto 
Paro, filho de Antonio Paulo de Salvi e de Leon-
tina Gandara de Salvi.

Ela, natural de Jaborandi-SP, nascida aos 26 
de Julho de 1.993, esteticista, solteira, residente 
e domiciliada na cidade de Colina-SP, à Rua 1, 
nº 106, Conjunto Habitacional Napoleão Fran-
cisco Jorge, filha de José Cláudio Mantováni e 
de Gislene de Cássia Silva da Rosa Mantováni.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.174 LIVRO 
D-19 FLS.048

Faço saber que pretendem se casar por con-
versão de união estável artigo 1.525, incs. I, III, 
IV e V do Código Civil Brasileiro.

ALESSANDRO BARBOSA CASANGELO e 
VITÓRIA FERNANDES DA SILVA

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 21 de 
Agosto de 2000, serviços gerais, solteiro, resi-
dente e domiciliado na cidade de Colina-SP, à 
Rua 8, nº 464, Vila Guarnieri, filho de Alessandro 
da Silva Casangelo e Cátia Barbosa.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 27 de 
Janeiro de 2001, serviços gerais, divorciada, resi-
dente e domiciliada na cidade de Colina-SP, à Rua 
8, nº 464, Vila Guarnieri, filha de Cosme Barboza 
da Silva e de Rosemeire Fernandes da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei. 

Priscila Ribeiro Perussolo Cury  
Oficial Designada

O assassinato de Ta-
tiane Cristina Rodrigues, 
que foi morta a tiros pelo 
companheiro, foi muito 
comentado na cidade na 
época do crime, ocorrido 
no dia 3 de junho de 
2018  na Alameda E da 
Vila Hípica, onde o casal 
residia. 

O autor do feminicídio, 
Anésio Ferreira Teodoro,  
foi julgado pelo Tribunal 
do Júri no último dia 11. 
Ele foi condenado a 25 
anos, 8 meses e 20 dias 
de reclusão, em regime 
inicial fechado. A pena 
também estabelece 1 ano 
e 2 meses de detenção, 
em regime inicial semia-
berto e 22 dias-multa no 
valor unitário de 1/30 (um 
trigésimo) do salário-míni-
mo. Com a sentença não 
houve mudança no regime 
prisional do réu, que já se 
encontrava preso. 

O Conselho de Sen-
tença, formado por 7 
jurados,  votou os quesi-
tos quanto ao homicídio 
consumado, homicídio em 
sua modalidade tentada, 
posse ilegal de arma de 
fogo de uso restrito e de 
munição de uso permiti-
do. Com a votação o júri 
reconheceu procedente 
a pretensão punitiva 

Tribunal do Júri condena 
autor de feminicídio 

deduzida na denúncia, 
condenando Anésio

Segundo relatado 
no processo, a dona de 
casa Tatiane Cristina 
Rodrigues, de 34 anos, 
teria pedido ao filho para 
ligar 190. Ela correu até 
o portão, mas antes que 
tivesse tempo de sair foi 
atingida por seis tiros da-
dos pelo réu. O indiciado 
fugiu levando a arma. Os 
PMs revistaram a casa e 
encontraram uma maleta 
sobre a cama contendo 
a quantia de R$ 2 mil 
e uma pistola 380, de 
numeração suprimida, 
carregada com 15 cartu-
chos intactos e mais 18 
do mesmo calibre. 

A vítima chegou a ser 
socorrida, mas morreu 
ao dar entrada no Pronto 
Socorro. No sistema da 
polícia foi confirmada a 
existência de ocorrências 
referentes à Lei Maria 
da Penha envolvendo 
o casal. A sessão de 
julgamento foi presidida 
pelo juiz Fabiano Mota 
Cardoso e o promotor 
Giullio Chieregatti Sa-
raiva, responsável pela 
acusação, sustentou a 
condenação nos exatos 
termos da decisão de 
pronúncia. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
EDITAL DE DESISTÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Colina – Estado de São 
Paulo, por intermédio dos membros nomeados da Comis-
são do Processo Seletivo Externo nº 001/2020 COMU-
NICA e PUBLICA a desistência das candidatas: THAY-
NARA CRISTINA ALVES DE SOUZA-15ª, SUELI 
APARECIDA ARAUJO MACHADO-18ª, MICHELE 
ARADO SANCHES CAMPEOL-19ª, JEANE APA-
RECIDA SOUTO DE OLIVEIRA-21ª, ROBERTA 
MARIA FERREIRA NEVES-23ª, para o preenchimen-
to de vaga temporária do Emprego Público de Educação 
Infantil – P.E.I.C.- Creche – ACT, e ELIANE APARE-
CIDA MAZIERI BRESQUI-21ª, ROSELI HONORO 
PAULINO VERNILLO-22ª, POLIANA MARINA 
BECARI-23ª, GABRIELA BONIFÁCIO BARBOSA 
SIMÃO-26ª, SANDRA COSTA JUSTINO-27ª, para o 
preenchimento de vaga temporária do Emprego Público 
de P.E.B. I – Professor de  Educação Básica I – ACT, 
e GABRIELA DA SILVA PEDROSO BARBOSA-2ª, 
para o preenchimento de vaga temporária do Emprego 
Público de Professor de  Educação Básica – ACT - PEB 
II- HISTÓRIA, Tendo em vista que houve a convocação 
em 13/08/2021, e NÃO manifestaram o interesse dentro 
do prazo estipulado e previsto para a atribuição de aulas 
temporárias e /ou eventuais.

O presente Edital será afixado no Quadro de Avisos 
desta Municipalidade e da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, bem como, será publicado nos meios de 
divulgação necessários.

Desta forma, expirado o prazo de ingresso no serviço 
público municipal para exercer as atribuições de docente 
na Rede Municipal de Ensino, consideram-se a candidata  
em questão desistente e impedida de assumir a vaga ao 
qual foi convocada.

Prefeitura Municipal de Colina, 16 de agosto de 2021

CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - Presidente
Comissão Permanente de Concursos Públicos

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - Secretário
Comissão Permanente de Concursos Públicos

GILBERTO JÚLIO DA SILVA - Membro
Comissão Permanente de Concursos Públicos

Medidas: 2 colunas x 19,5 cm | Valor:  R$ 271,05

Há algum tempo o 
centro da cidade deixou 
de ser o ponto de encontro 
dos colinenses nos finais 
de semana. O público 
elegeu a Avenida José 
Francisco Azedo “Avenida 
das Cohabs” como o “novo 
centro” e o local atraiu 
novos pontos comerciais 
e,  consequentemente, 
mais pessoas. 

Infelizmente alguns 
vândalos desrespeitam 
as leis de trânsito e fazem 
da avenida uma pista de 
corrida com manobras 
perigosas com carros 
e motos, colocando em 
risco a vida de adultos 
e crianças que circulam 
pelo local. 

Foi o que relatou à 
reportagem um munícipe 
que preferiu não se identi-

Munícipe pede providências para coibir baderna na Avenida das Cohabs
ficar. No domingo do dia 8 
e no dia 14 ele passeava 
com a família no final da 
tarde quando flagrou o 
vandalismo. 

No dia 8 um veículo 
Corsa fez várias mano-
bras tipo “cavalo de pau” 
na avenida. O carro era 
ocupado por 4 homens. 
No dia 14 a imprudência 
se repetiu. Desta vez um 
jovem motociclista, que 
trafegava com o escapa-
mento estourado pela Rua 
Schimidt Ivamoto, cruzou 
a Avenida das Cohabs 
feito um louco, perdeu o 
controle da moto e bateu 
em um trailer estacionado 
na calçada, próximo a uma 
barbearia. Ele relatou que 
várias pessoas estavam 
na calçada e por pouco 
não foram atropeladas. 

Nas duas ocasiões o 
munícipe ligou para o 190, 
porém a viatura demorou 
demais a chegar. Ele foi 
pessoalmente no Grupa-
mento da PM e relatou o 
ocorrido, mas neste tempo 
os arruaceiros já tinham ido 
embora. Inconformado o 
munícipe entrou em contato 
com o Batalhão da Polícia 
Militar de Barretos e Guaíra 
contando os fatos. 

“Sou cidadão cumpri-
dor dos meus deveres e 
quando resolvo passear 
com minha família sou 
obrigado a conviver com 
esta bagunça. Se faltam 
policiais ou viaturas, como 
já foi falado, vamos nos 
mobilizar para melhorar 
esta situação. O que não 
é possível é persistir esta 
insegurança e esse des-

respeito. Se a avenida é o 
local do vandalismo, seria 
prudente ter uma viatura 
ali, principalmente nos 
finais de semana, para 
coibir esse desrespeito. 
Parece terra de ninguém. 
Nossa cidade merece mais 
cuidado”. 

Ele também entrou em 
contato com um vereador 
pedindo ajuda e iria falar 
com o prefeito. 
POLÍCIA MILITAR FAZ 
ESCLARECIMENTO 

A reportagem procurou 
o sargento Hespanhol, 
comandante do Grupa-
mento da PM colinense, 
que informou que a via-
tura esteve no local da 
solicitação. “Quando os 
policiais chegaram não 
encontraram ninguém. 
Estamos trabalhando, mas 

a demanda de ocorrências 
tem sido bastante grande, 
principalmente nos finais de 
semana. Vamos atendendo 
as solicitações de acordo 
como são repassadas à 
viatura pelo Centro de 
Operações”, explicou 
Hespanhol que ressaltou: 
“Com a implantação da 
Operação Delegada que 
está sendo viabilizada 
teremos mais uma equipe 
de policiais nas ruas e o 
apoio da Rocam – Ronda 
Ostensiva Com Apoio de 
Motocicletas que esteve 
na cidade nos últimos dias. 
Outras cidades também 
querem o policiamento 
com motos. A vinda deles 
a Colina foi uma solicita-
ção minha”. Ele também 
disse que solicitou a vinda 
da Cavalaria e citou as 
operações realizadas 
com o apoio de viaturas 
de outros municípios e 
do Canil, que culminaram 
com a apreensão de 
uma grande quantidade 
de drogas e armas na 

semana passada. 
As motos da Rocam re-

forçaram o policiamento em 
Colina na sexta e sábado, 
dias 13 e 14. Em cada dia 
duas motos deram apoio no 
patrulhamento e efetuaram 
diversas abordagens. O 
sargento disse que tem 
pedido com frequência 
este reforço já que com 
as motos é mais fácil a 
fiscalização de trânsito do 
que com a viatura. Os poli-
ciais da Rocam efetuaram 
diversas abordagens onde 
foram constatadas irregu-
laridades como documento 
em atraso, pessoas não 
habilitadas na direção de 
veículos, apreensão de 
três motos, etc. 

“O principal objetivo 
foi coibir a baderna que 
alguns motoqueiros têm 
feito empinando motos 
como também o furto des-
tes veículos. Estamos nos 
esforçando ao máximo para 
trazer a Rocam mais vezes 
para apoiar o policiamento”, 
finalizou Hespanhol. 

Nove alunos da escola 
de equitação Kavalu par-
ticiparam no sábado, 14, 
no Centro Hípico Prata, 
em Bauru, de prova de 
salto que teve colinenses 
no pódio da competição. 

Os cavaleiros Breno 
Passatuto Melo (0,90m) 
e Arthur Ibraim da Silva 
(1m) foram campeões nas 
respectivas categorias. 
O professor Roberto da 
Silva, que é pai de Arthur, 
foi vice-campeão também 
no 1 metro. 

A competidora Bruna 
Levy Daher foi vice-

Prova hípica tem pódio com colinenses
campeã no 0,60cm e 4ª 
colocada na categoria 
0,40cm. Laura Bonfá da 
Luz ficou em 2º (0,90cm) 
e 6º no 1m. Os resultados 

dos demais participantes 
são:  3º lugar – Helena J. 
V. Queiroz (0,60cm); 5º 
Giovana Levy Daher (0,60 
e 0,80cm);  6º - Antenor J. 

V. de Queiroz (0,40cm). 
A prova também teve a 
participação dos alunos 
Verônica Ribas e Antônio 
Marques. 

O jovem cavaleiro Breno foi 
o 1º na categoria 0,90m. 

Pódio em família para Arthur e pai Roberto, campeão e vice 
na mesma categoria. 



O COLINENSE Colina, 19 Agosto de 2021Página 6

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.

PM APREENDE TRAFICANTE QUE MANTINHA 
QUASE 6 KG DE DROGA EM CASA 

Antes do cumprimento de mandado de busca e 
apreensão expedido pela justiça no dia 12, a PM local 
juntamente com a 4ª Cia. em Guaíra, traçou plano de 
ação para operação realizada nas primeiras horas da 
manhã de sexta-feira, dia 13, que contou com o apoio 
do 11º Canil do Baep – Batalhão de Ações Especiais de 
Polícia do Batalhão em Barretos. Os policiais chegaram 
à Rua Lourenço Marini - Jardim Santa Lúcia, residência 
de indivíduo amplamente conhecido nos meios policiais 
que ao perceber a chegada das viaturas fugiu pulando 
os muros do fundo correndo pelos telhados das casas 
vizinhas, mas não obteve êxito devido ao cerco reali-
zado com várias viaturas. A droga estava espalhada 
pela casa e até foi apreendida uma bolsa escolar com 
pasta base de cocaína pronta para ser embalada e 
comercializada. No armário da cozinha foram encon-
trados 5 tijolos de maconha. Na busca domiciliar foram 
apreendidos 4.667 kg de maconha, 1.063 de cocaína, 
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449g de crack, R$ 8.992,80 em dinheiro, garrucha 22, 8 
munições calibre 22 intactas, 4 munições 22 deflagradas, 
156 embalagens de entorpecente vazias, 2 balanças 
de precisão, 4 facas, apetrechos para o preparo e 
embalo da droga, simulacro de pistola calibre 380 e 
3 celulares. O traficante de 22 anos imediatamente 
recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido 
à delegacia juntamente com a companheira, de 23 
anos, com todo material apreendido. Os dois foram 
presos por tráfico, associação ao tráfico e porte ilegal 
de arma. A operação que tirou uma grande quantidade 
de droga de circulação foi deflagrada pelo Capitão 
Vilela, sargento Hespanhol, policiais Reis, Moleiro, 
Rezende, Neves, Daniel e Lucas. A equipe do canil 
esteve composta pelos cabos Joaquim e Garcia, que 
é condutor do pastor alemão cinza Stark

POLÍCIA AMBIENTAL APREENDE ARMA 
E MUNIÇÕES COM CAÇADOR 

Em patrulhamento pela área rural, próximo à Fa-
zenda Santa Helena, na manhã do dia 14, a Polícia 
Ambiental avistou uma Saveiro com dois ocupantes, 
ambos de Colina e 3 cachorros na caçamba Ao revistar 
o veículo foi apreendida uma espingarda desmontada 

calibre 28, cinco cartuchos 
intactos do mesmo calibre, 
2 facas, machado, marreta 
e apetrechos de caça. Eles 
não possuíam cadastro 
para o controle de “java-
porco” e o proprietário da 

arma, de 23 anos, também não apresentou o registro 
do armamento e foi indiciado pelo porte ilegal de arma 
de fogo de uso permitido. A fiança de R$ 1.000,00  foi 
paga e os indivíduos liberados. 

MOTOCICLISTA EMBRIAGADO 
Os PMs Evangelista e Thiago efetuavam patrulha-

mento pela Av. José Francisco Azedo (Avenida das 
Cohabs) na madrugada do dia 14 quando avistaram 
o condutor de uma CG 125Titan, cor verde, ano 2003, 
ziguezagueando pela via pública.  O piloto da moto, 
de 37 anos, resistiu à abordagem sendo necessário 
o uso de força física para prendê-lo em flagrante por 
embriaguez. Ele foi conduzido ao plantão policial em 
Barretos onde não pagou a fiança de R$ 1.100,00, 
sendo reconduzido à cadeia local onde permaneceu 
à disposição da justiça. A moto, que não possuía licen-
ciamento, foi recolhida no pátio.  

MENOR PRESO COM DROGAS 
Um adolescente de 15 anos foi apreendido pelos 

policiais civis Thalles e Leonardo que o flagraram 
comercializando drogas na Rua 9 do Nosso Teto às 
14h do dia 10. O menor tentou fugir, mas foi contido 
pelos policiais que encontraram em seu poder uma 
sacola com 4 cápsulas de cocaína (12g), 6 invólucros 
de maconha (10g), 5 pedras de crack (6g) e R$ 23,60 
em dinheiro. O adolescente, na presença da genitora, 
informou que foi até o local comprar um “baseado”. Ele 
foi encaminhado para o Centro de Atendimento Inicial 
e Provisório (CAIP), em Araraquara, onde aguardará 
decisão judicial. 

CAVALARIA EM JABORANDI 
O Pelotão de Cavalaria do 11º Baep, que pertence a 

Ribeirão e está funcionando no Batalhão em Barretos, 
esteve em Jaborandi pela 1ª vez na sexta-feira, dia 
13. Os jaborandienses aprovaram a iniciativa que visa 
o reforço do policiamento preventivo e ostensivo em 
todos municípios da região. Novas visitas a Jaborandi 
e Colina estão programadas para breve. 

Os ganhadores do sorteio 
do último dia 11 são: 038 – 

Apae entregou prêmios 
André Del’Ângelo (R$ 25 
mil); 175 – Jean Guilherme 
(R$ 1,7 mil); 489 – Elens 
dos Santos (R$ 1,3 mil); 
883 – Cláudia Rodrigues (R$ 
1.100,00) e 249 – Marina 
Abe (R$ 1 mil). 

“Amigo do Esporte” 
O Colina Atlético e 

Associação Dragão Bran-
co, sorteia na próxima 
quarta-feira, dia 25, cinco 
vale-compras que juntos 
totalizam R$ 2.850,00 em 
prêmios. Para concorrer 
aos prêmios os carnês 
precisam estar em dia. 

Cabos Garcia e Joaquim do Baep com o cão farejador 
Stark, que participaram da operação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CONTRATO Nº 057/2021

REFERENTE AO PREGÃO 
PRESENCIAL N° 038/2021

FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JABORANDI E ACECAMP – ASSOSIÇÃO CUL-
TURAL E ESPORTIVA CAMPEÃ. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para a elaboração e execução 
de projeto multiesportivo com 4 (quatro) modalidades 
para 260 (duzentos e sessenta) alunos da rede pública de 
ensino do município de Jaborandi, buscando rendimento 
esportivo, e elaboração de projetos para captação de re-
cursos através da Lei de Incentivo ao Esporte com apoio 
na sua aprovação junto ao Governo Federal. Valor: R$ 
247.408,00. Vigência: 12 meses. 

Jaborandi, 16 de Agosto de 2021

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de 
Jaborandi, no uso de suas atribuições legais, vem pelo 
presente, cumprindo o previsto no ítem 12.1 do Edital 
de Abertura do Processo Seletivo Simplificado 03/2021, 
CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, apro-
vados no Processo Seletivo Externo nº 03/2021, homolo-
gado em 06/08/2021, a se apresentarem no Departamento 
de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jaborandi, sito à 
Rua Antônio Bruno nº 466, centro, Jaborandi-SP, muni-
do(a) dos documentos exigidos no Edital de abertura para 
tratar da nomeção para ocuparem seus cargos. 

O prazo para comparecimento é de 05 (Cinco) dias 
úteis a contar do dia útil imediatamente posterior ao da 
publicação deste edital no Diário Oficial do Município 
de Jaborandi-SP.

O não comparecimento, a não apresentação dos docu-
mentos exigidos ou a falta de comprovação dos requisitos 
previstos no Edital de Abertura acarretarão na perda da vaga.

Jaborandi, 18 de agosto de 2021

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal 

Jaborandi, 18 de agosto de 2021

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de 
Jaborandi, no uso de suas atribuições legais, vem pelo 
presente, cumprindo o previsto no ítem 12.1 do Edital 
de Abertura do Processo Seletivo Simplificado 04/2021, 
CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, apro-
vados no Processo Seletivo Externo nº 04/2021, homolo-
gado em 06/08/2021, a se apresentarem no Departamento 
de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jaborandi, sito à 
Rua Antônio Bruno nº 466, centro, Jaborandi-SP, muni-
do(a) dos documentos exigidos no Edital de abertura para 
tratar da nomeção para ocuparem seus cargos. 

O prazo para comparecimento é de 05 (Cinco) dias 
úteis a contar do dia útil imediatamente posterior ao da 
publicação deste edital no Diário Oficial do Município 
de Jaborandi-SP.

O não comparecimento, a não apresentação dos docu-
mentos exigidos ou a falta de comprovação dos requisitos 
previstos no Edital de Abertura acarretarão na perda da vaga.

Estão abertas desde o dia 10 de agosto as 
inscrições para o vestibular 2022 da FACISB - 
Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr 
Paulo Prata. As inscrições podem ser feitas através 
do site da VUNESP até o dia 03 de novembro.

São 90 vagas para o curso de medicina, em 
período integral, com duração de 12 semestres.

O valor da inscrição é de R$ 280,00, com as 
provas do vestibular sendo realizadas nas cidades 
de Barretos, Ribeirão Preto e São Paulo. A prova 
será realizada no dia 26 de novembro. 

A FACISB tem nota 5 no MEC, nota máxima 
que significa um curso de excelência, referência 
pelos demais.

Serviço
Inscrições para o vestibular: https://www.vunesp.

com.br/FCSB2101 
Data de inscrição: de 10/08 a 03/11
Data da prova: 26/11
Valor da Inscrição: R$ 280,00

Faculdade de Medicina de 
Barretos abre as inscrições 

para o vestibular / 2022

A prefeitura entregou 
na manhã de sexta-
feira, 13, as obras de 
reforma e ampliação do 
Centro de Atendimento 
ao Cidadão (CAC) e a 
implantação do escritório 
do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Em-
presas (SEBRAE). Um  
grande público presti-
giou a solenidade que 
também contou com a 
participação do prefeito 
Silvinho, vice Fernando 
e do diretor do CAC, Re-
nato Aparício, além dos 
secretários municipais: 
André Mancini (Obras), 
Ana Cristina B. Cháboli 
(Assistência e Desenvol-
vimento Social), Joice A. 
Silva (Saúde), Steffan  
Vernillo (Comunicação), 
além dos diretores: André 
Muramoto (Projetos), 
Mário Constantino 
(Esportes) e Felipe da 
Silva (Meio Ambiente). 
Os vereadores André 
Junqueira, Eduardo 

Prefeitura entrega obras de ampliação do CAC e instalação do Sebrae 
JABORANDI

Atavila, Dione Fernan-
des, Douglas Souza e 
Marcelo Colosi também 
estiveram presentes. O 
SEBRAE foi representado 
por Rafael do Carmo 
(gerente do Escritório 
de Barretos), Margareth 
Kavaguti (analista de 
negócios) e Guilherme 
Brianez (consultor de 
negócios e gestor da 
unidade de Jaborandi). 

O secretário Rodrigo 
Vaz de Almeida listou as 
diversas iniciativas do atual 
governo municipal que 
visam dar maior eficiência, 
resolutividade, acessibi-
lidade, transparência e 
desburocratização da 
máquina pública e dos 
serviços à população. 
“Queremos que o governo 
municipal seja cada vez 
mais eficiente e o CAC 
faz parte desta estratégia 
por oferecer à população 
serviços acessíveis e de 
excelência”. 

O diretor Renato 

Aparício fez uma breve 
retrospectiva do CAC e 
agradeceu ao prefeito 
pela confiança deposi-
tada e pelos importantes 
investimentos no local. 

O presidente da Câ-
mara, André Junqueira, 
reafirmou o compromisso 
do Poder Legislativo 
em atuar como parceiro 
no desenvolvimento de 
Jaborandi. 

Rafael Matos, gerente 
regional do Sebrae, enal-
teceu a criatividade e o 
pioneirismo das iniciativas 
comandadas pelo então 
professor da disciplina de 
Empreendedorismo no 
UNIFEB e atual prefeito 
Silvinho. “Jaborandi é 
notícia boa em nossa 
região, e é assim graças 
ao potencial criativo e 
empreendedor de sua 
gente, que agora pode 
ser explorado de forma 
a gerar emprego e renda 
para a própria comunidade, 
pois agora conta com um 
escritório do SEBRAE”. 
Ele destacou que este 

é o único escritório do 
SEBRAE, instalado em 
cidade com menos de 20 
mil habitantes. “Isso se 
deve a garra do prefeito 
Silvinho, que acredita no 
potencial de sua gente 
e tem o compromisso 
firme de fomentar a 
geração do emprego 
e renda em Jaborandi, 
transformando a vida 
das pessoas através da 
capacitação”, enfatizou 
Rafael.     

O prefeito Silvinho 
encerrou os discursos 
levando uma mensa-
gem de otimismo num 
cenário pós-pandêmico 
e de retomada da eco-
nomia. “ Hoje é um dia 
muito especial para mim, 
quero aqui ratificar o meu 
compromisso com todos 
os jaborandienses de 
poder ajudá-los como 
gestor e fazer parte 
deste processo de cres-
cimento, transformando 
a vida da cidade, atra-
vés do fomento de sua 
economia, seja na sua 

vocação natural que é o 
agronegócio, seja através 
do incremento de outras 
atividades econômicas 
como o turismo rural e 
da pesca, seja através 
da tecnologia e da inova-
ção. Temos um potencial 
enorme em Jaborandi e 
o SEBRAE e os serviços 
prestados pelo CAC 
são primordiais para 
estimular os diversos 
segmentos econômicos 
em nossa cidade. Peço 
o apoio de todos e dos 
vereadores  para nos 
ajudar em outra iniciativa 
importantíssima. Nosso 

país tem um potencial de 
geração de energia solar 
fantástico, estamos em 
plena crise hídrica, pre-
cisamos ampliar nossas 
matrizes energéticas, é 
o momento de criarmos 
aqui em nossa cidade 
uma usina de geração 
de energia solar, através 
da criação da Jaborandi 
Power uma iniciativa 
pioneira que poderá 
colocar o município na 
rota dos principais inves-
timentos e fornecer mão 
de obra qualificada para 
um mercado que cresce 
a cada dia. Podem ter 
certeza do nosso trabalho 
e compromisso para a 
retomada econômica, 
que já está acontecendo”, 
finalizou Silvinho. 

Na sequência o pároco 
Luís Fernando realizou 
as bênçãos das novas 
instalações e a soleni-
dade foi encerrada com 
as execuções dos Hinos 
Nacional e Municipal. 

Silvinho, vice Fernando, secretário Rodrigo, vereadores Marcelo, André, Eduardo e 
Douglas, Rodrigo Matos (gerente do Sebrae) e Renato Aparício, diretor do CAC. 

A completa reforma e ampliação transformou o visual do 
Centro de Atendimento ao Cidadão, que agora oferece 
também os serviços do Sebrae.  
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Apoio:

Hoje 
Alberto Eduardo Fernandes 
Mário Antônio Angelícola 

Suely de Oliveira 
Senivaldo Fertonani

Rosemeire Aparecida 
Ferreira

Yasser Ramadan 
Suzana Jirardi Rajab 

Amanhã 
Cleidenir Rodrigues Freire 

Ana Paula Trabaquim 
Pinto Neto 

Maria de Lourdes Ataguile 
Neto 

Dia 21 
Marta Regina Santos 

Esteves 
Dia 22 

Rute Guarnieri da Silveira 

Leonardo Ângelo Sasaki 
de Souza 

Giovanna A. Bello de 
Souza 

Olga Malamam Tornelli 
Mozart Capuci de Salvi 

Maria A. Pastana 
Ana Paula Bizare Mustafa 

Dia 23 
Ângelo Torneli Neto 

Dia 24 
José Roberto Paro 

Dia 25 
Yassin El Droubi

Murilo Bernardes de 
Almeida Felício 

Jairo Ismael Cardoso 
Janaína Gomes Honorato  

Maria Regina Cestaro 
Sforcini

Rua Alfredo Simões C. Filho, 108 |  Fones: 3341-8707 / 98146-5546

novidade
santé cacau

Lascas de chocolate 
com avelã 
55% e 70%

Venha provar 
essa delícia!

Foi uma dádiva para os familiares de João Francisco 
Junqueira Franco celebrarem seus 100 anos de vida no 
último dia 13. Ele mora na Fazenda Corguinho e continua 
sendo fonte de inspiração para quem o conhece.

Hoje o dia está 
mais alegre para 

Suely Oliveira com 
a passagem do 

aniversário que vai 
lhe render muitas 
manifestações de 
carinho da família 

e amigos. 

Parabéns! Desde que o netinho Pedro nasceu a vida de Mário An-
tônio “Charutinho”/Lúcia ficou ainda mais feliz. É com 
esse sentimento de renovação que o vovô comemora 
o aniversário hoje.

Rute Guarnieri da 
Silveira completa 86 
anos de vida neste 
domingo, 22, com o 

coração cheio de 
gratidão em 

compartilhar mais 
um aniversário 

juntinho dos filhos 
e da família. 

Muitas felicidades! 

Graziela/Rafael fazem moldura para a filhinha Maria Fer-
nanda que no sábado completou 6 anos com a festa da 
“Lol Surprise”.                                                 CL Produções

Hoje também é 
dia de “parabéns” 

para Yasser Ramadan 
que curte o aniversário 

com os familiares e 
a noiva Lailah.  

Ana Regina/Erik se casam neste sábado e no domingo, 
dia 15, aconteceu em frente à 
residência dos avós Bazílio/
Sonia a charreata da Anne 
Heloise, a filha do casal que 
nasce no final de setembro. 

A felicidade dos pais Marcelo e Ana Carolina com a 
comemoração dos 2 aninhos da princesinha Zoe no 
sábado. O pique-pique da “Minnie” foi desfrutado junto 
da família.                                                                Foto Zezinho 

No último dia 13, a vereadora 
Fátima Piai Ramadan (Solida-
riedade) conseguiu mais uma 
emenda parlamentar no valor 
de R$ 200 mil para aquisição 
de um aparelho de ultrassom 
para o Hospital José Venâncio, 
através do deputado federal 
Paulo Pereira da Silva “Paulinho 
da Força”. 

O recurso já está disponível na 
prefeitura para a compra deste 
equipamento que prestará um 

Vereadora Fátima consegue 
R$ 200 mil para compra de 

ultrassom para hospital 
atendimento com maior quali-
dade a todos os colinenses que 
necessitam realizar os exames 
de ultrassonografia, aumentando 
a eficácia dos diagnósticos para 
o tratamento dos pacientes. 

“Agradeço imensamente o 
deputado Paulinho pela atenção 
especial à nossa cidade. Em 
breve divulgarei outros pedidos 
que já foram protocolados e es-
tão prestes a serem liberados”, 
destacou a vereadora Fátima. 

Deputado Paulinho da Força recebe em seu escritório, em São Paulo, a vereadora Fátima. 


