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O uso racional da água é de extrema 
importância, principalmente neste 
momento em que vivemos uma grave 
crise hídrica. 

Utilize a água com consciência 
para que não falte nas torneiras. 

O desperdício é passível de MULTA.
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O prefeito Dieb e 
os vereadores Rafael 
Rodrigues (presidente 
da Câmara), Monta-
nha, Limão, Evonei, 
Muniz, Marco e Zé 
Afonso participaram 
na última quinta-feira, 
19, no Palácio dos 
Bandeirantes da sole-
nidade de lançamento 
do programa “Nossa 
Rua”, que estabelece 
parceria do Estado com 
as prefeituras para me-

Prefeito e vereadores participaram do lançamento do 
programa “Nossa Rua” e “Parlamento Regional”

lhorar a infraestrutura 
das localidades sem 
pavimentação. 

Participaram também 
da implantação do 
“Parlamento Regional”, 
uma iniciativa que vai 
integrar os vereadores 
dos municípios paulis-
tas na composição dos 
Conselhos de Desen-
volvimento Regional, 
por meio das novas 
Unidades Regionais. 

Pág. 3 

Polícia Ambiental multa colinense 
que mantinha jabuti em casa

Pág. 5

A tecnologia a ser-
viço da aprendizagem. 
Esta foi a mensagem 
do prefeito Silvinho 
aos professores muni-
cipais que ganharam 
aparelhos de tablets 
no último dia 20. 

O equ ipamento 
também já é parte da 
ferramenta de trabalho 
das agentes comuni-
tárias de saúde que, 

Jaborandi entregou tablets 
para professores e agentes

Silvinho fala às professoras durante a entrega dos tablets. 

Um motorista embria-
gado não respeitou a 
sinalização de pare na 
Rua Luiz Camargo e 
adentrou a avenida Dr. 
Manoel P. Fernandes 
no momento em que a 
viatura da Polícia Civil 
passava, causando 
um grave acidente. O 
motorista foi detido na 
hora.                 Pág. 5 

Viatura da Civil se envolve em acidente 

Colina adere ao Programa “Bolsa Trabalho”
 e ganha 40 vagas Pág. 3

a partir de agora, vão 
substituir as planilhas 

de papel pelos tablets. 
Pág. 7 

Prefeito Dieb ladeado pelos vereadores Montanha, Limão, Rafael, Evonei, Muniz, Marco e Zé Afonso na cerimônia 
de lançamento dos programas estaduais.  

A colisão causou danos nos dois veículos.
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Notícias da Paróquia
Dia 27 – Sexta-feira
20h – Missa na comunidade N. Sra. Perpétuo Socorro – Faz. 
Brejo Limpo

Dia 28 – Sábado 
19h – Missa na matriz

Dia 29 – Domingo – Dia do Catequista
9h30 – Missa na matriz
19h – Missa na matriz 

Dia 01 – Quarta-feira
19h30 – Missa com novena na matriz

“VIVER A LEI DO AMOR”

Encerrando o mês de agosto, dedicado às vocações, re-
cordamos a missão dos catequistas, entendidos não só como 
quem assume mais diretamente o ministério de transmitir, na 
comunidade, a fé cristã às crianças, jovens e adultos. Todas as 
pessoas devem viver a fé de modo a transmiti-la ao próximo. 
Assim, a comunidade de fé é catequizadora e comprometida 
com o Evangelho. Somos rodeados de tarefas exigentes e de 
normas para cumprir.

As leituras deste próximo final de semana contribuem 
para percebermos os costumes de nova maneira. A Lei, para 
o povo de Israel, era Palavra de Deus para ser cumprida, e 
não acrescida de arranjos secundários. Realidade que, infe-
lizmente, Jesus encontrou na vivência religiosa do seu tempo. 

As leituras são: Dt 4,1-8 – Tg 1,17-27 – Mc 7,8-23 – Diante 
das discrepâncias entre o apego às tradições e a originalidade 
do mandamento, Jesus ensina que aquilo que sai do interior da 
pessoa é mais grave e mais capaz de torná-la impura do que 
os alimentos e atos de higiene próprios dos diferentes tempos. 
Thiago completa que a fé tem de ser vivida na prática do amor, 
não apenas como teoria intimista e individualista. Fixemos no 
essencial e saibamos lidar com o que é acessório. A fé cristã 
consiste no amor uns pelos outros, da mesma forma que 
viveu Jesus. As normas existem para favorecer esse objetivo.  

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

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento do Departamento de 

Descentralização do Desenvolvimento, da Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo, faz saber que será realizada 
à alienação de 90 (Noventa) animais bovinos, divididos em 05 
(Cinco) lotes, das 09h00m às 12h00m do dia 15/09/2021, através 
do site http://leiloes.iz.sp.gov.br/colina. Maiores informações: (17) 
3341-1332 / 17-99604-7156 ou suelimachado@apta.sp.gov.br. 
Havendo mais de um interessado, o critério de desempate será 
o de melhor oferta. Processo SAA-PRC-2021/09772.

VENDE-SE 
Dois terrenos no Lotea-

mento Andaluz da HM, total 
de 450 m2, sendo um de 
esquina. Tratar 99739-9348. 

VENDE-SE 
Casa na Rua 13 – Nosso 

Teto, quitada c/ 3 quartos, sala, 
cozinha, banheiro e área de 
serviço – R$ 90 mil. Tratar 
98810-0760, c/ Eduardo. 

VENDE-SE 
Casa na Av. Rui Barbosa, 

940, toda de piso, 3 quartos, 
2 banheiros (1 suíte), sala/
cozinha, 2 áreas (frente/
fundos), murada e garagem. 
Tratar 99112-9651, c/ Zé 
Verdureiro. 

VENDE-SE 
Terreno 12 x 55 metros 

na Rua Luís Bachini – Pa-
trimônio. Tratar 98139-3225, 
c/ Rodrigo. 

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. Es-
plêndida 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 Junqueira 
a 150m da rodoviária, a 700m 
do centro comercial e 1.000m 
da Rodovia Faria Lima. Tratar 
fones: (17) 99278-5842 e 
99103-4155.

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 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/auto-
motivos, 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. 

BOLOS, TRUFAS E
 DOCINHOS 

Aceito encomendas de 
bolo branco e chocolate. 
Também faço trufas e do-
cinhos para festa. Contato 
pelos fones 99110-0665 e 
3341-1552, c/ Rita. 

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 

VENDE-SE
Peugeot Passion XR 1.4, 

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

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.
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O prefeito Dieb e os 
vereadores Rafael, Mon-
tanha,  Limão, Evonei, 
Muniz, Marco e José 
Afonso participaram na 
última quinta-feira, dia 19, 
no Palácio dos Bandei-
rantes, da solenidade de 

Prefeito e vereadores participaram do lançamento dos 
programas “Nossa Rua” e “Parlamento Regional”

lançamento do Programa 
Estadual “Nossa Rua”, 
uma parceria entre Esta-
do e Prefeituras que vai 
melhorar a infraestrutura 
urbana de localidades sem 
pavimentação, além de 
garantir mais segurança 

no trânsito e melhoria na 
qualidade de vida da po-
pulação. Colina oficializou 
a adesão ao programa. 

O lançamento contou 
com a presença do gover-
nador Doria, vice Rodrigo 
Garcia e do secretário de 

Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi. 

“A adesão do município de 
Colina ao Programa Nossa 
Rua  amplia as possibilida-
des de investimentos na 
infraestrutura urbana, uma 
das prioridades de nosso 
Governo. Isso significa 
mais desenvolvimento 
para os bairros, conforto, 
segurança, valorização dos 
imóveis, inclusão social e 
a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas”, 
afirmou Dieb.

“NOSSA RUA” 
De acordo com as 

regras do programa, 
as prefeituras serão 
responsáveis pela ela-
boração dos projetos 
executivos de cada obra 
para formalização do 
convênio na Secretaria 
de Desenvolvimento 
Regional e repasse dos 
recursos estaduais, com 
contrapartida da prefeitura.

“PARLAMENTO 
REGIONAL” 

O Governo de São Paulo 
também anunciou na no 
dia 19  a implantação do 
“Parlamento Regional”, 
que vai integrar verea-

dores de todos os 645 
municípios à Governança 
Interfederativa proposta 
na nova regionalização 
estadual. 

Com a instituição das 
31 novas Unidades Re-
gionais, os representantes 
das Câmaras Munici-
pais terão participação 
efetiva nos Conselhos 
de Desenvolvimento 
Regional do Estado. 
Cada região constituída 
também contará com um 
Conselho próprio com a 
atuação de vereadores 
de diferentes cidades.

Tomou posse na noite 
do último dia 14 a nova 
diretoria do Rotary Club, 
que tem como presidente 
Dayane N. Caporazzo e 
vice Mônica de Campos 
Pinto que têm mandato 
de um ano. Esta é a 1ª 
vez nos seus 64 anos 
de existência que uma 
dobradinha feminina está 
à frente da entidade, 
fundada 1957. 

A reunião na sede do 
clube teve participação 
limitada por conta da 
pandemia. Além dos 
membros da diretoria, a 
solenidade contou com 
a presença do governa-
dor assistente Brasilino 
Garcia, do Rotary de 
Olímpia, que representou 

Dobradinha feminina assume Rotary 

o governador do distrito, 
Aldecir Ligeiro. 

Esta é a primeira 
vez que a nova presi-
dente assume o cargo 
desde que se tornou 
rotariana há 5 anos. 
Ela ocupava a função 
de secretária na gestão 
anterior, presidida por 
Fábio Ferreira. 

Dayane disse que 
dará continuidade aos 

trabalhos da diretoria 
anterior e encoraja os 
membros do clube a 
darem o melhor de si 
pela comunidade, que 
é o foco do lema do 
ano rotário: “Servir para 
transformar vidas”. 

Presidente Dayane e vice 
Mônica. 

Dayane ladeada por Letícia 
Nunes e Eduardo Constan-
tin, que são presidentes do 
Interact e Rotaract respec-
tivamente. 

Colina está entre os 
500 municípios que ade-
riram ao programa “Bolsa 
Trabalho” criado pelo 
governo estadual para a 
qualificação profissional de 
pessoas desempregadas. 

O prefeito Dieb e o 
secretário de Indústria e 
Comércio, Renê Sasaki, 
participaram da solenidade 
no dia 17, em São Paulo, 
na presença do governador 
Doria, sua esposa Bia e o 
vice-governador Rodrigo 
Garcia. 

Colina foi contemplada 
com 40 vagas e os sele-
cionados receberão uma 
bolsa-auxílio de R$ 535,00 
durante cinco meses, 
mais curso de qualifica-
ção profissional e apoio à 
empregabilidade.

Podem se inscrever 
moradores residentes em 
municípios do Estado de 
São Paulo, desemprega-
dos, maiores de 18 anos 
e com renda familiar de 
até R$ 550 por pessoa 
(equivalente a meio salário 

Colina adere ao programa 
“Bolsa Trabalho”

mínimo). O interessado não 
pode ser beneficiário de 
Seguro Desemprego ou 
qualquer outro programa 
assistencial equivalente. 
As inscrições, que são 
gratuitas, já estão abertas e 
podem ser feitas no portal 
do Bolsa do Povo, pelo site: 
www.bolsadopovo.sp.gov.
br,  até 30 de agosto. 

Os cursos profissionali-
zantes virtuais disponíveis 
são: Auxiliar de Controle 
de Produção e Estoque, 
Gestão de Pessoas, Gestão 
Administrativa, Organiza-

ção de Eventos, Rotinas e 
Serviços Administrativos,  
Secretariado e Recepção. 
Serão ministrados on-line, 
por meio da plataforma da 
Univesp (Universidade 
Virtual do Estado de São 
Paulo), com 80 horas de 
duração cada.

 “O Programa vem em 
boa hora e se enquadra 
nos esforços da prefeitura 
de retomada econômica e 
nas ações de capacitação 
profissional, geração de 
emprego e renda”, destacou 
o prefeito Dieb. 

Dieb e Renê com Marco Tiodolino, Diretor Regional do 
Trabalho e Empreendedorismo, da Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Econômico.



O COLINENSEPágina 4 Colina, 26 Agosto de 2021

serão suas chances de sucesso, nesta fase no campo profissional.

Horóscopo da semana de 26/08 a 01/09

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Todo cuidado 
será pouco, neste momento. Tome cuidado com fogo 
com eletricidade e com o excesso de velocidade ao 

dirigir veículos, e não confie demais em pessoas que não conhece.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Período que promete 
sucesso nas investigações, nas pesquisas e na 
medicina. Sua inteligência será exaltada, devido 

ao bom aspecto de mercúrio em seu horóscopo. Cuide, todavia, 
da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Um novo estímulo 
e visão poderão alterar o roteiro dos acontecimentos 
desta fase passando a lhe proporcionar mais amplas 
possibilidades de êxito. Você está vivendo um bom 

período. Deixe que seu entusiasmo se fortaleça cada vez mais.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Agora será você 
duplamente beneficiado no plano social, pois terá 
as melhores influências que poderia esperar. Uma 

notícia vinda por correio, por telefone ou por qualquer outro meio 
de comunicação, o deixará muito contente, muito otimista.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Novos planos 
para a sua elevação de cargo, de conhecimentos 
profissionais deverão ser estudados agora. De 
resto, a influência será ótima para a vida amorosa 

e familiar e para tratar com amigos e personalidades.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02  Sua probabilidade 
de êxito material será aumentada nesta fase. Por 
outro lado, deverá prosperar no campo profissional 
e social e poderá conseguir o que pretende na vida 

artística. Bom para iniciar novos contatos sociais.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Período em que 
deverá tomar cuidado com estranhos, novas 
amizades, vizinhos e pessoas que não são de 
sua inteira confiança. Só viaje se for de muita 

necessidade. Cuide da sua saúde e evite excessos.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Período em que fará 
novos relacionamentos, mas, encontrará poucas 
pessoas que o compreenderão. Entretanto, terá 
sucesso em novas empresas, nas especulações 

e nos negócios de vulto. Lucros inesperados.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Disposição 
tranquila e excelente 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.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Alguma 
prudência será bastante aconselhável, uma 
vez que afastará a possibilidade de perder em 
pequenos negócios. Pode tratar de assuntos 

importantes. Saúde, dinheiro e amor sob-bons fluxos astrais.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Supere o seu mau 
humor, que evitará questões, que poderiam terminar em 
sérios atritos. Evite, pois, estes atritos, porque muitas 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Será melhor se 
precaver contra perigos de acidentes, relacionados 
com água e produtos químicos, de modo geral. 
Cuide da saúde e evite atos que possam afetá-lo 

moralmente. Sucesso, todavia, em investigações e pesquisas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 
PROCESSO Nº 2395 e 2396/2021 

OBJETO:- aquisição de equipamentos diversos 
para para uso na Escola Técnica Agropecuária Mu-
nicipal “São Francisco de Assis”, em atendimento 
aos Termos de Compromisso de Emendas PAR nº 
202003976-5 e PAR nº 202003234-5, firmados com 
o Ministério da Educação – Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação. VALOR ESTIMADO 
DO OBJETO: R$ 68.038,19 (sessenta e oito mil, 
trinta e oito reais e dezenove centavos); MODALI-
DADE:- PREGÃO ELETRÔNICO. TIPO:- Menor 
Preço Por Lote. RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS:- DAS 09:00 horas até as 14:00 horas do dia 
13/09/2021. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 
14:05 horas até às 14:15 horas do dia 13/09/2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 14:20 horas do dia 13/09/2021. LOCAL: www.
bll.org.br. Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). FORMALI-
ZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMEN-
TO:- Secretaria Municipal de Materiais e Suprimen-
tos, Rua Antonio Paulo de Miranda, nº 466 – Centro 
– Colina/SP, ou pelo telefone (17) 3341-9448, ou 
ainda, licitações@colina.sp.gov.br, nos dias úteis. 

Colina (SP), 24 de agosto de 2021

Diab Taha – Prefeito Municipal

Israel da Silva Nunes – PREGOEIRO
Medidas: 2 colunas x 14,5 cm | Valor:  R$ 201,55 

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 IMOBI-
LIÁRIO 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 loteamen-
to da área ilustrada 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 institu-
cionais (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.

As aulas na EMEI 
“Aparecida Zanette de 
Camargo”, no Jardim Santa 
Lúcia, foram suspensas 
com a contaminação de 
duas funcionárias pela 
Covid após a retomada 
das aulas. As confirmações 
dos casos ocorreram nos 
dias 5 e 10 de agosto. 

A professora Elizabete 
Neme, responsável pela 
Secretaria de Educação, 
informou que a reco-
mendação da Secretaria 
Municipal de Saúde e 
Vigilância Epidemiológica 
foi suspender o funciona-
mento da creche. “Após 
a confirmação do 2º caso 
fizemos a testagem dos 
colaboradores e suspende-
mos o atendimento escolar 
por 10 dias. Uma empresa 
especializada executou a 
sanitização da unidade e 
realizamos o monitoramento  
remoto dos funcionários 

Creche retoma aulas 
após casos de Covid 

e alunos nesse período, 
não constatando nenhum 
novo caso”, explicou Bete. 
O retorno das atividades 
presenciais aconteceu 
na segunda-feira, dia 23. 

Indagada se o retorno 
das aulas foi precipitado 
a secretária respondeu 
que: “A educação foi 
severamente impactada 
pela Covid-19 e o pre-
juízo educacional para 
os alunos precisa ser 
recuperado. O ensino 
híbrido neste momento 
é a alternativa gradual 
mais segura de retoma-
da do ensino presencial, 
conforme recomendam 
os órgãos sanitários e 
educacionais. Estamos 
seguindo exatamente as 
orientações do Plano São 
Paulo no nosso Plano 
Municipal de Retomada 
do Ensino Presencial, 
sendo que além do rigor na 
execução dos protocolos 
sanitários, cerca de 50% 
dos nossos colaboradores 
já receberam as duas doses 
da vacina e os demais já 
estão vacinados com a 
primeira dose”. 

Teve início no final 
de julho as inscrições 
para o concurso público 
do Tribunal de Justiça 
de São Paulo com 845 
vagas para o cargo 
de escrevente técnico 
judiciário, sendo 400 
para a capital e 445 
entre todas as circuns-
crições judiciárias das 
10 regiões administrativas 
do Estado, inclusive para 
Ribeirão Preto e São José 
do Rio Preto. Para se 
inscrever é preciso ter 
nível médio completo. O 
salário é de R$ 4.981,71, 
jornada de trabalho de 
40 horas semanais, 
auxílio alimentação de 
R$ 1.012,00 e muitos 
outros benefícios. 

As inscrições devem 
ser feitas no site da 
Fundação Vunesp e o 
prazo final é dia 2 de 
setembro, mediante 
pagamento de taxa no 
valor de R$ 79,00. 

Concurso 
do TJ na 
região
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P A N O R A M A

P A N O R A M A

A entidade sorteia na 
próxima quarta-feira, dia 
31, cinco vale-compras 
que juntos totalizam R$ 
13.600,00 em prêmios. 
Para concorrer é preciso 
manter o carnê em dia. 
Boa sorte! 

Quarta tem 
sorteio do Asilo

MOTORISTA CAUSA ACIDENTE COM  
VIATURA POLICIAL 

A perua Palio Weekend da Polícia Civil ficou 
bastante danificada em acidente ocorrido na tarde 
de terça-feira, dia 24, quando o motorista de um Fox, 
de 34 anos, não respeitou a sinalização de parada 
obrigatória existente no cruzamento da Rua Luiz 
Camargo e invadiu a Av. Dr. Manoel P. Fernandes. 
A viatura oficial  transportava um preso ao Pronto 
Socorro e não deu tempo de parar já que a via é pre-
ferencial. O motorista do Fox, que aparentava estar 

embriagado, foi submetido ao teste do bafômetro 
que constatou 1,5 mg/L.  Ele foi preso em flagrante 
por infração ao artigo 306 do Código de Trânsito, 
arbitrada fiança de R$ 1.100,00  e o autor liberado. 
Os dois veículos sofreram bastantes danos e por 
sorte ninguém ficou ferido. 

FURTO EM RESIDÊNCIAS E NA ÁREA RURAL 
Meliantes forçaram a porta da sala de uma residência 

da Rua 2 do Jardim Primavera no dia 17, mas não 
conseguiram arrombá-la e invadiram o imóvel pela 
porta da cozinha. Os bandidos furtaram micro-ondas, 
2 secadores de cabelo, TV 50’, notebook, perfumes, 
cosméticos e sabonetes. 

Um casal da zona rural ausentou-se de casa na 
manhã do dia 19 e quando retornou no período da 
tarde foi surpreendido com a janela do quarto arrom-
bada. Além do relógio, celular, lanterna, também foi 
furtado do imóvel a quantia de R$ 4 mil. 

Ao chegar em casa às 13h do dia 18 uma moradora 
da Av. Engenheiro Luís Sebastião Piai constatou o furto 
de várias peças de roupas. Ela registrou ocorrência 
na delegacia eletrônica. 

PRISÃO DE TRAFICANTE
No dia 17, os PMs Neves e Rezende abordaram 

um indivíduo de 46 anos na Rua 15 do Nosso Teto, 
apreendendo em seu poder 6 cápsulas de cocaína e 
R$ 80,00. Os policias foram até a residência do autor 
e encontraram em diversas partes da casa mais 14 
cápsulas do pó e dinheiro que totalizaram 34g e R$ 
412,80. O indiciado foi preso em flagrante por tráfico 

A viatura policial bateu no Fox que invadiu a avenida. 

e recolhido na cadeia local. 
MOTOCICLISTA EMBRIAGADO 

No início da madrugada do dia 21, os PMs Uilis e 
Thiago encontraram o condutor de uma CBX 250 Twister 
caído na Av. Cel. Antenor J. Franco e pararam ao lado 
da moto, sendo desacatados pelo motociclista, de 22 
anos, que aparentava estar embriagado. Ele recebeu 
voz de prisão e foi levado algemado ao Pronto Socorro 
para tratar dos ferimentos. A moto foi apreendida por 
estar com os pneus carecas. O autor inicialmente 
afirmou que estava com a CNH suspensa e depois 
mudou a versão dizendo que não era habilitado. 

MENOR SEM HABILITAÇÃO 
Além de não ser habilitado, o condutor de uma CG 

150, de 17 anos, ficou gravemente ferido em acidente 
ocorrido na Av. José Francisco Azedo na madrugada 
do dia 22.  Os PMs depararam com o acidente e 
acionaram o Samu que socorreu a vítima ao Pronto 
Socorro, sendo preciso a remoção para Santa Casa 
de Barretos. Ele apresentava hematomas na face e 
fratura nas costelas. 

POLÍCIA AMBIENTAL MULTA COLINENSE 
QUE MANTINHA JABUTI EM CASA

Jabuti apreendido em resi-
dência de Colina.

Um jabuti foi apreendido 
em Colina no dia 18 após 
fiscalização da Polícia 
Ambiental. Além da falta de 
documentação, o proprie-
tário alegou desconhecer 
as leis ambientais. Ele foi 
autuado em R$ 500,00 
por manter o jabuti em 
cativeiro sem autorização. 
IDOSO PERDE R$ 3 MIL EM GOLPE BANCÁRIO 

Um aposentado de 81 anos recebeu na manhã do dia 
12 a ligação do banco em que possui conta solicitando 
informações que foram confirmadas pela vítima, que 
também foi comunicada que seu cartão necessitava 
ser bloqueado devido a compras feitas em Uberlândia. 
O idoso também foi informado  sobre a necessidade 
da mudança da senha. Neste momento o aposentado 
percebeu movimentação estranha na conta, inclusive 

com a utilização de parte do 
saldo do cheque especial. 
O prejuízo foi de aproxima-
damente R$ 3 mil. 
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AGRADECIMENTO E 
CONVITE DE MISSA  

A Família de 
OLGA MALAMAN 

TORNELLI
Agradece familiares e amigos pelas manifes-

tações de carinho recebidas por ocasião de seu 
falecimento, ocorrido no dia 18 de agosto. Agradece 
também a equipe de profissionais do Hospital São 
Jorge de Barretos que cuidou dela com muito 
carinho no período em que esteve internada. Que 
Deus retribua a todos que nos confortaram neste 
momento tão difícil e de profunda tristeza. 

Medidas: 2 colunas x 16 cm | Valor:  R$ 222,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 429, DE 24 DE AGOSTO DE 2021

CONVOCA A CANDIDATA CLASSIFICADA DO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2.019 QUE ESPECIFI-
CA 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, a candidata classificada do 
Concurso Público nº 001/2.019, para comparecer junto ao 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Muni-
cipal de Colina e manifestar interesse em assumir a vaga 
existente do cargo público efetivo de Assistente Educacio-
nal, ser admitida 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 clas-
sificatória, conforme abaixo relacionado:

I – ASSISTENTE EDUCACIONAL:
a.) DAIANE APERECIDA DA SILVA – portadora do 

Registro Geral nº 47.493.616-8, 80.ª classificada;
Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio, devendo o Departamento de Recursos Humanos so-
licitar a documentação pertinente, bem como realizar as 
anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 24 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

São em momentos de angústia, como 
de um familiar internado por complicações 
causadas pela Covid, que nos deparamos não 
só com profissionais dedicados, mas que são 
ao mesmo tempo seres humanos iluminados 
que entendem o sofrimento de quem passa 
por essa situação. 

Foi o que aconteceu com minha mãe 
manhã MARIA CHUBACI DEZOLT  de 90 
anos, infectada pelo coronavírus, que deixou 
sequelas no seu organismo. Ela precisou de 
atendimento no Pronto Socorro de Colina, 
onde foi atendida pelo plantonista José Renato 
Guarnieri e enfermeiros aos quais agradeço 
o atendimento. 

O caso dela se complicou um pouco 
sendo necessária a internação no Centro de 
Enfrentamento Municipal, onde novamente 
encontramos enfermeiros que amam cuidar 
dos pacientes. Agradeço a dedicação da Ma-
rilei, Luana, Paula e mais duas enfermeiras 
que não recordo os nomes, mas elas sabem 
da minha gratidão pelo cuidado com a minha 
“Maricota”.  

Mas esse não era o fim, Deus estava nos 
reservando mais uma etapa na UTI do Hos-
pital José Venâncio, onde minha mãe ficou 
internada. Foi um período difícil, mas neces-
sário para sua recuperação e também para 
conhecermos mais alguns “anjos” de jaleco: 
os funcionários Jô, psicóloga Natalie, Baiano e 
vários enfermeiros, dentre os quais agradeço 
imensamente à Fabiana Veiga, Gabriel e Renan. 
Também fiquei encantada com a competência 
e humanidade do Dr. Elias, médico intensivista 
da UTI, que é filho de Colina. 

Peço perdão se não citei o nome de alguém 
que me ajudou neste dolorido processo que, 
graças a Deus, trouxe minha mãe de volta 
pra casa. Peço que Deus abençoe e continue 
iluminando os profissionais do Hospital José 
Venâncio. As palavras são pobres, mas  ex-
pressam toda minha gratidão. Muito obrigada! 

MARIA HELENA DEZOLT DA CUNHA 

“ANJOS” DE JALECOOFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.175 LIVRO D-19 
FLS.049

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

JOSÉ PEREIRA NUNES e 
SUELI SILVA SOUZA

Ele, natural de Paramirim-BA, nascido aos 02 
de Maio de 1.979, motorista, solteiro, residente e 
domiciliado na cidade de Colina-SP, à Rua Quatro, 
nº 287, Vila Guarnieri, filho de Osvaldo Pereira Nu-
nes e de Izabel Rosa dos Santos Nunes.

Ela, natural de Paramirim-BA, nascida aos 30 
de Março de 1.981, auxiliar de serviços gerais, sol-
teira, residente e domiciliada na cidade de Colina
-SP, à Rua Quatro, nº 287, Vila Guarnieri, filha de 
Nelson Francisco de Souza e de Maria Augusta da 
Silva e Souza.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.176 LIVRO D-19 
FLS.050

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.

EDVALDO JOAQUIM URBANO e 
SILVANA DE NOÁ

Ele, natural de Guaíra-SP, nascido aos 07 de 
Novembro de 1966, lavrador, divorciado, residente 
e domiciliado na cidade de Colina-SP, à Alameda 
E, nº 213, Vila Hípica, filho de Juvenal Urbano e 
Araci Domingos Urbano.

Ela, natural de Inajá-PR, nascida aos 28 de No-
vembro de 1975, dona do lar, divorciada, residente 
e domiciliada na cidade de Colina-SP, à Alameda 
E, nº 213, Vila Hípica, filha de Francisco Sebastião 
de Noá e de Irismar de Brito Sobreira.

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury   
Oficial Designada

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 428, DE 24 DE AGOSTO DE 2021

CONVOCA O CANDIDATO CLASSIFICADO DO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2.018 QUE ESPECIFI-
CA 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, o candidato classificado e 
aprovado do Concurso Público nº 02/2.018, para com-
parecer junto ao Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Colina e manifestar interesse em 
assumir a vaga existente do cargo público, ser nomeado 
para o exercício de suas atribuições, no prazo máximo 
de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de pu-
blicação, respeitando-se a ordem classificatória, confor-
me abaixo relacionado:

I – MOTORISTA I:
a.) VANDREI LUIZ DOS SANTOS – portador do 

Registro Geral nº 40.301.732-4, 21.º classificado;
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, 24 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 14,5 cm | Valor:  R$ 201,55
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Um novo tempo come-
çou para os estudantes do 
município com a entrega 
na sexta-feira, dia 20, de 
tablets às EMEFs “Olinto 
Junqueira de Oliveira” e 
“Arcanjo Gabriel” que vão 
auxiliar os professores na 
sala de aula.

Na oportunidade, o 
prefeito Silvinho desta-
cou aos professores a 
contribuição da tecnolo-
gia na sala de aula, na 
transmissão das aulas 
on-line, etc. A entrega nas 
escolas também contou 
com a participação dos 
secretários Rodrigo Vaz 
de Almeida (Governo) e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021

 Aberto em 20/08/2021; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 02/09/2021; Resumo do objeto: Aquisição 
de reservatório metálico para água potável, tipo taça 
coluna cheia, com capacidade para 20m³. O edital está 
disponível, podendo ser retirado no Setor de Compras e 
Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, 
Centro; Informações pelo telefone 3347-9999. 

Jaborandi, 20 de Agosto de 2021

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 

Aberto em 20/08/2021; Encerramento: Até às 14:00 
horas do dia 02/09/2021; Resumo do objeto: Contratação 
de empresa especializada, com profissional devidamen-
te regular e inscrito junto ao Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo (CAU), para o desenvolvimento do novo 
projeto executivo paisagístico do CENTRO DE LAZER 
CARLOS OSCAR VAZ DE ALMEIDA, em área abran-
gida pelas seguintes matrículas: CRI Colina – SP (Matr: 
3703, Área: 610,45 m², Matr: 3704, Área: 11.991,06 m², 
Matr: 9365, Área: 16.085,89 m²) e CRI Barretos – SP 
(Matr: 43740, Área: 1.559,17 m², Matr: 81112, Área: 
44.776,50 m², Matr: 83012, Área: 1.999,64 m² e Matr: 
86.442, Área: 12.363,12 m²), com área total: 89.365,83 
m² e área útil de 74.111,19 m²,visando transformá-la em 
novo parque ecológico e cultural do município de Jabo-
randi - SP. O edital está disponível, podendo ser retirado 
no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura, sito na 
Rua Antonio Bruno, 466, Centro; Informações pelo tele-
fone 3347-9999. 

Jaborandi, 20 de Agosto de 2021

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales – Pregoeiro

Prefeitura entregou tablets para professores e agentes de saúde
JABORANDI

Steffan Vernillo (Comu-
nicação). 

Silvinho também lançou 
oficialmente nas escolas 
o projeto “Jaborandi Sus-
tentável” e anunciou a 
inauguração do FabLab, 
prevista para o dia 7 de 
setembro no CIEB. O 
local contará com várias 
impressoras 3D  e a laser, 
entre outros equipamentos. 

“Nosso desejo é que 
Jaborandi se torne um 
centro de programadores e 
para tanto vamos investir na 
formação profissional dos 
jovens”, afirmou Silvinho. 

MAIS TABLETS 
Também no dia 20 

aconteceu a entrega de 
tablets à secretária de 
Saúde, Joice da Silva e 
agentes comunitárias de 

saúde para utilização na 
coleta e compartilhamento 
de dados das famílias 
assistidas. 

“Os aparelhos serão 
grandes facilitadores no 
momento de inserir os 
dados das famílias no 
sistema, agilizando o 
tempo hábil e disponi-
bilizando maior atenção 
nas visitas domiciliares. 
Os aparelhos substituirão 
as planilhas de papel, 
otimizando o trabalho”, 
explicou a secretária. 

O prefeito Silvinho 
afirmou: “Somos mais 
fortes juntos, espero que 
essa ferramenta ajude 
no atendimento das 
necessidades da popu-
lação. As novas agentes 

de saúde irão auxiliar o 
trabalho desenvolvido 
na zona rural com as 
mais de 300 famílias que 
estarão sob os cuidados 
da Rede Municipal de 
Saúde”. Ele acrescentou: 
“Essas famílias estão 
sem assistência desde 
o início das ESFs há 27 
anos. Agora terão acesso 
à saúde de qualidade 
pela rede municipal, com 
cadastro de hipertensos 
e diabéticos, acompa-
nhamento de acamados 
e atualização de dados 
das famílias”, concluiu 
Silvinho. 

Os pacientes que 
realizam hemodiálise na 
Santa Casa de Barretos 
e no Instituto Bebedou-
ro de Nefrologia serão 
transportados com mais 
conforto e segurança para 
as sessões diárias com a 
aquisição pela prefeitura 
de uma Spin Premier com 
com 7 lugares.  

O veículo 0km foi ad-
quirido da empresa K&W 
Preparações vencedora 
da licitação pelo valor de 
R$ 109.200,00, sendo R$ 
100 mil provenientes de 
convênio celebrado entre 

Transporte de pacientes tem novo veículo 

o município e a Secretaria 
Estadual de Saúde. Os 
recursos foram viabili-
zados pela emenda da 

deputada estadual Márcia 
Lia (PT). O valor restante, 
R$ 9.200,00, foi custeado 
pela prefeitura. 

“Agradeço imensamente 
o empenho da deputada 
Márcia Lia que tem demons-
trado atenção especial por 
meio do representante em 
Jaborandi, Luís de Olivei-
ra. Essa nova aquisição 
vai tornar a viagem dos 
pacientes mais confortá-
vel, principalmente após 
as sessões, quando se 
encontram mais fragiliza-
dos”, destacou o prefeito 
Silvinho que na tarde do 
último dia 18 acompanhou 
a entrega do novo veículo 
com a secretária de Saúde, 
Joice da Silva. 

O prefeito Silvinho e o 
vereador André Junqueira 
participaram no  último dia 
16  da 12ª Conferência 
Municipal de Assistên-
cia Social, realizada no   
Galpão de Ideias que 
teve a adesão da equipe 
gestora da pasta, servi-
dores, trabalhadores do 
SUS, Conselho Tutelar 
e usuários das políticas 
públicas de assistência 
social e da saúde. 

A conferência discutiu o 
tema “Assistência Social: 
direito do povo, dever do 
Estado, com financiamento 

Conferência de Assistência Social definiu 
propostas e delegados 

público para enfrentar as 
desigualdades e garantir 
proteção social”. O evento, 
promovido a cada dois 
anos, tem fundamen-
tal importância para o 
acompanhamento dos 
trabalhados executados 
a nível municipal. 

Os participantes escolhe-
ram também os delegados 
(titular e suplente) que irão 
apresentar as propostas do 
município nas conferências 
estadual e federal. Os 
eleitos do Poder Público 
são Josieti Pantoja  e Fa-
biana Penques. Na esfera 

da sociedade civil Nair 
Fagundes e Alessandra 

Regina Vianna são as 
eleitas. 

Prefeito Silvinho participa de um dos grupos formados 
durante a conferência. 

A recessão econômica 
causada pela pandemia 
deixou muitas famílias 
sem itens essenciais 
de al imentação. A 
prefeitura tem suprido 
essa defasagem com a 

Mais de 9t de alimentos entregues à população
distribuição mensal de 
cestas básicas, além de 
produtos de higiene e 
cestas com componentes 
complementares para 
portadores de diabetes e 
gestantes que necessitam 

de atenção específica 
nas dietas alimentares. 

Desde o inicío do ano 
até este mês já foram 
entregues 754 cestas, 
totalizando mais de 9 
toneladas de alimentos. 

A distribuição das cestas 
é feita pelo CRAS com 
coordenação da Se-
cretaria de Assistência 
Social, que contempla 
as famílias selecionadas 
em entrevista. 

Silvinho esteve em todas as escolas anunciando as 
conquistas para a educação do município.

Agentes de saúde são recebidas pelo prefeito, que fez 
a entrega dos tablets.

Prefeito Silvinho com funcionários e representantes da 
deputada Márcia Lia: Luís Oliveira (municipal) e Antônio 
Matos.
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Apoio:

Hoje 
Sérgio Antônio Daher 

José Baltazar dos Santos 
Júnior 

Amanhã 
Amauri Silva 

Licínio Alves Teixeira 
Carolina Sturaro Soares 

de Oliveira
Marli Aparecida da Silva 

Daniela Silveira Miyasaka
Ana Látaro Brunheira
Maristela Maria Parra 

Passarela 
José Joaquim de Oliveira

Osvaldo Brunozi 
Dia 28 

Ayssam Ramadan 
Eliandra Alves Daniel 

Bianchini
Marilei Tréglia

Agostinho José de Almeida 
Dia 29 

José Luís Basílio

Pedro Batista de Castro 
Raquel Rodrigues Freire 

Moreira
Dia 30 

Mário Eduardo Bernardes 
Spexoto

Ayman Ramadan
Dia 31 

Antônio Marqueti 
Frederico Dalpim
Caio César Felici 

Dia 1º 
Valdemir Antônio Moralles
Antônio Lúcio M. Oliveira

Paulo Sérgio de Salvi 
Aparecida Hatsumi Ikuma 

Pezzim
Guilhermo Paro 

Letícia Melo Maia 
Aniversário de 

casamento 
Dia 1º 

Ângelo Mário Petri/Lígia 
Helena 

A assinante Rute Guarnieri da Silveira recebe da funcioná-
ria Karol uma cesta recheada de chocolates da Santé 
Cacau, parceira da campanha “Parabéns Assinante” 
promovida pelo “O COLINENSE” que, mensalmente, 
sorteia o prêmio entre os assinantes e familiares que 
fazem aniversário. Desta vez a ganhadora foi a Dona Rute, 
assinante do jornal de longa data. 

Neste sábado é aniversário do Ayssam e no dia 30 do irmão 
Ayman, que está com a filhinha Sarah na foto. A come-
moração todos os anos é dobrada para eles e a família. 

Sábado foi dia do casamento de Ana Regina e Erik que com-
partilharam com familiares e amigos esse momento especial. 

O mergulho com golfinhos foi uma das maravilhas que 
Murilo Felício/Camila desfrutou na inesquecível viagem 
de lua de mel a Cancún, no México. Ele também fez ani-
versário ontem. 

Raquel/Gabriel Moreira vive uma fase maravilhosa em 
Tulare, cidade da Califórnia nos Estados Unidos. O casal 
está grávido da Beatriz, primeira filha  que nasce em outu-
bro. Daqui os avós Celso/Freire/Nir estão na expectativa. 

O aconchego da 
família e do marido 

Pedro Palmieri 
encheu de alegria 

o coração de 
Maria Pastana, que 
celebrou 90 anos 
de vida no último 

domingo. 

O 1º aninho do Benício foi comemorado sábado pelos 
pais Evair/Larissa, madrinha Renata Garcia e familiares. 
O “Safari” foi o tema do pique-pique.            CL Produções

Pescar é uma terapia 
para o Zé Luís que 

celebra neste domingo 
mais um ano de 
vida, juntinho da 
esposa Marô e 

da família. 

Parabéns pra você! 

Maria Dalila quer estar bem pertinho da filha Daniela 
(Lins), que celebra a passagem do aniversário amanhã.

Amanhã também é dia de muitos “parabéns” para a 
Maristela que comemora o aniversário curtinho a família 
e o maridão Passarela.

O aniversário do Mário Eduardo no dia 30 este ano será 
especial com a filhinha Manuela, uma bênção na vida 
dele e esposa Ana Flávia, que residem em Franca. 


