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o surgimento de escorpiões
  

medidas preventivas para evitar
o importante é a prevenção

contra o 
escorpião

 caso seja picado, procure com urgência os serviços de saúde

baratas, grilos e aranhas
são alimentos, elimine - os

feche buracos e frestas em
paredes, portas, janelas e muros

DEPARTAMENTO DE CONTROLE
DE VETORES TEL 3341 9430

não acumular lixo nos 
quintais e jardins

mantenha camas afastadas 
das paredes

antes de usar sacudir com cuidado
sapatos, roupas e lençóis

SECRETARIA MUNICIPAL
 DE SAÚDE 

Medidas: 3 colunas x 17 cm | Valor:  R$  702,27

Um lugar agradável e 
aconchegante para saborear 

os melhores lanches
(Doces, tortas, bolos e salgados 

Café & Sucos)

Venha conhecer e se encantar! 

Rua José Pedro Daraya nº 2  |  Fone: 99145-2569

Teve início na se-
mana passada o difícil 
trabalho de resgatar os 
peixes que estão no 
pouco volume d’água 
que restou no lago 
municipal. 

Os peixes estão sen-
do transportados para 
o antigo matadouro, 
onde também já existiu 
uma piscicultura. O de-
sassoreamento do lago 
deve começar em breve 
com a aprovação pela 
Câmara do projeto de 
lei para execução dos 
serviços.               
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Peixes são resgatados 

Redes e tarrafas são usadas para retirada dos peixes. 

Programa “Vale Gás” contempla 
169 famílias colinenses 
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O jovem estudante 
Júlio Antônio dos Santos 
Henrique, de apenas 
17 anos, se apaixonou 
pela Língua Brasileira 
de Sinais e em pouco 
tempo realizou oito 
cursos e se tornou um 
intérprete e tradutor de 
libras. 

Católico atuante ele 
aceitou o convite para 
traduzir as missas de 
sábado e domingo de 
manhã. E, a partir desta 
semana, passa a traduzir 
a missa de domingo à 
tarde na capela do Hos-
pital de Amor. Conheça 

LIBRAS: A LINGUAGEM DA INCLUSÃO

Colinense de 17 anos se torna 
intérprete e tradutor de libras 

um pouco mais desta 
trajetória inspiradora 

do jovem colinense na 
página 7

Diretoria da OAB 
inaugurou 

Casa do Advogado
Pág. 4

Live comemora o 
7 de Setembro

Pág. 5

Júlio durante entrevista faz sinal em libras.
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Notícias da Paróquia
Dia 03 – Sexta-feira 
09h – Reunião dos padres em Barretos
15h – Exposição do Santíssimo Sacramento na matriz
18h – Bênção do Santíssimo Sacramento e distribuição da 
Eucaristia

Dia 04 – Sábado 
19h – Missa na matriz 

Dia 05 – Domingo 
08h – Missa na matriz 
09h30 – Missa com as crianças na matriz
19h – Missa na matriz

Dia 08 – Quarta-feira
19h30 – Missa com novena na matriz

“SAIR DO ISOLAMENTO”

A solidão se transformou numa das pragas mais graves 
de nossa sociedade. Os seres humanos constroem pontes e 
autoestradas para comunicar-se com maior rapidez. Lançam 
satélites para transmitir todo tipo de ondas entre os continentes. 
Desenvolvem-se a telefonia móvel e a comunicação pela internet. 
Mas muitas pessoas estão cada vez mais sozinhas.

O contato humano esfriou em muitos âmbitos da nossa 
sociedade. As pessoas quase não se sentem responsáveis 
pelos outros. Cada um vive fechado em seu mundo. Não é fácil 
o prazer da verdadeira amizade.

Há os que perderam a capacidade de chegar a um encontro 
caloroso, cordial, sincero. Já não são capazes de acolher e amar 
sinceramente a ninguém. Relacionam-se cada dia com muitas 
pessoas, mas na realidade não se encontram com ninguém. 
Vivem com o coração bloqueado. Fechados a Deus e fechados 
aos demais.

De acordo com o relato do Evangelho de Mc 6,31-37 – para 
libertar o surdo-mudo de sua enfermidade, Jesus lhe pede sua 
colaboração: “Abre-te”. Não é este o convite que precisamos 
ouvir também hoje para resgatar nosso coração do isolamento?

Sem dúvida, as causas desta falta de comunicação são muito 
diversas; mas, com frequência, têm sua raiz em nosso pecado. 
Quando agimos egoisticamente, nos afastamos dos outros, nos 
separamos da vida e nos fechamos em nós mesmos. Querendo 
defender nossa própria liberdade e independência, corremos o 
risco de viver cada vez mais sozinhos. 

  
Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

C O N S E L H O  T U T E L A R

Medida: 2 colunas x 4 cm | Valor: R$ 55,60

Atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h,
na Rua Henrique Paro, 186 - Centro

Fone: 3341-4411

PLANTÃO NOTURNO E FINS DE SEMANA
99615-7045

VENDE-SE 
Dois terrenos no Lotea-

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

VENDE-SE 
Terreno 12 x 55 metros 

na Rua Luís Bachini – Patri-
mônio. 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. 
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.

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 encomen-

das 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 codifica-
das. Confecção de carim-
bos – 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 

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 

VENDE-SE
Peugeot Passion XR 1.4, 

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

COMUNICADO

A CLARO S/A torna público que requereu à Pre-
feitura Municipal de Colina a Renovação da Licença de 
Operação (SILIM), para Estação Rádio Base  À (Rodo-
via Brigadeiro Faria Lima KM 409,5 – Sítio Polizelli).

COMUNICADO

A CLARO S/A torna público que requereu à Pre-
feitura Municipal de Colina a Renovação da Licença 
de Operação (SILIM), para Estação Rádio Base  À 
(Rua José de Marques de Oliveira n° 435 – Centro).

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 (zap). 

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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Colina está entre os 
municípios que fazem 
parte do Programa “Vale 
Gás”, lançado pelo Go-
verno Estadual no mês 
passado, para auxiliar 
famílias de baixa renda 
e de extrema pobreza a 
comprar botijão de gás. 

Os beneficiados re-
ceberão três parcelas de 
R$ 100,00 reais, a cada 
dois meses. O Programa 
será voltado às famílias 
vulneráveis, com renda 
per capita de até R$ 
178,00 reais, que fazem 
parte do Cadastro Único 
do Governo Federal, 
mas que não recebem o 
Bolsa Família. Em Colina 
serão beneficiadas 169 
famílias. 

As famílias podem 
checar se têm direito 
ao benefício utilizando 
o número do NIS, no 
site: https://www.bolsa-
dopovo.sp.gov.br/portal/

Programa “Vale Gás” 
atende 169 famílias

elegiveis/ValeGas, ou 
podem procurar o CRAS 
– Centro de Referência 
de Assistência Social, 
localizado na Avenida 
05, nº 310, na Cohab 
I, telefone: 3341-1915, 
munidos de documentos 
pessoais (RG e CPF). 

“É mais um importante 
programa social para 
ajudar as famílias de 
baixa renda a comprar o 

gás de cozinha. Estamos 
colocando toda a nossa 
estrutura à disposição 
para orientar as pessoas a 
receberem esse recurso. 
As equipes da assistência 
social estão preparadas 
para orientar e viabilizar 
o acesso das famílias ao 
Programa”, frisou o pre-
feito Dieb que agradeceu 
o governador Doria por 
mais essa iniciativa.

Prefeito Dieb participa do lançamento do programa ao lado 
do governador Doria, vice Rodrigo e secretário Vinholi. 

Sete alunos do Polo 
Colina da Unirp (Centro 
Universitário de Rio 
Preto) participaram da 

Unirp/Colina realizou 
colação de grau

solenidade de colação 
de grau no último dia 25. 

Os alunos concluíram 
os cursos de Adminis-

tração e Pedagogia. Por 
conta da pandemia foi 
realizada uma soleni-
dade de assinatura da 
ata para diplomar os 
concluintes. 

Além dos alunos o 
evento contou com as 
presenças do vice-pre-
feito Campanholi, da 
professora Bete Neme, 
responsável pela Se-
cretaria de Educação e 
da diretora da escola, 
Ágata Puga. 

O Polo Colina Unirp, 
que funciona na Escola 
“Cel, José Venâncio 
Dias” oferece cursos 
superiores na moda-
lidade de educação 
a distância em: licen-
ciaturas (Pedagogia e 
Letras) e bacharelados 
(Administração, Ciências 
Contáveis e Serviço 
Social). 

Com o esvaziamento 
do lago do Parque Débora 
Paro  por conta da falta 
d’água das nascentes, 
a prefeitura decidiu pela 
retirada dos peixes do local. 

Uma equipe com tarrafas 
e redes fez o resgate dos 
peixes que estão sendo 
colocados no antigo ma-
tadouro onde também já 
funcionou uma piscicultura. 

A retirada dos peixes 
começou no dia 25 e os 
“pescadores” tiveram muito 
trabalho já que o barro atola 
e dificulta a locomoção. No 
dia seguinte também foi feito 
o bombeamento de parte 
da água que ainda resta 
na tentativa de facilitar os 
serviços. Mas, apesar de 
pouco volume d’água a 
retirada dos peixes acontece 
de forma lenta por conta 
destes entraves. 

Segundo o secretário 
Marcelo Pinto Neto “Barba”, 
“os peixes vão ficar na antiga 
piscicultura até que o local 
seja recuperado e depois 
voltam para o lago”. 
DESASSOREAMENTO 

A Câmara Municipal 
aprovou na semana pas-
sada o projeto de lei do 
Executivo que pede crédito 
adicional suplementar no 
valor de R$ 430 mil para 
realização dos serviços de 
desassoreamento, limpeza 
e adequação do lago. 

O prefeito Dieb informou 
que: “Durante a nossa 

Peixes são retirados do lago para 
início do desassoreamento

gestão 2001/04 fizemos o 
desassoreamento do lago 
e, prevendo o problema, há 
cerca de 4 anos fizemos 
diversos pedidos aos go-
vernos estadual e federal 
para novamente fazermos 
este trabalho. No entanto, 
até o momento, não fomos 
atendidos. Diante da crise 
hídrica que assola vários 
estados brasileiros, inclusive 
o nosso, o problema veio 
à tona e decidimos pela 
realização dos serviços 
em caráter de urgência”. 
Dieb informou que o pro-
cesso licitatório está quase 
pronto e que em breve será 
possível contratar uma 
empresa para executar o 
desassoreamento. 

INDICAÇÃO 
Durante a aprovação do 

projeto de lei o vereador 
Antônio Muniz usou a 

tribuna para informar que 
a sua primeira indicação, 
no início deste ano, já 
pedia o desassoreamento 
do lago. 

“O nosso lago foi cons-
truído de forma que quase 
toda água pluvial da cidade 
seja direcionada para o 
local. Com a água vem a 
terra e consequentemente 
o assoreamento. Portanto, 

este serviço deve constar 
do planejamento para 
ser executado de tempo 
em tempo para que o 
nosso cartão postal seja 
permanente”, disse o ve-
reador que também pediu 
estudos de especialistas 
no sentido de provocar 
o afloramento de novas 
nascentes na cabeceira 
do lago. 

Vice Campanholi, diretora Ágata e secretária Bete junto 
aos formandos.

Foram usadas redes e tarrafas para captura dos peixes 
que foram transferidos para outro lugar.
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Aconteceu na tar-
de do último dia 25 a 
inauguração oficial da 
Casa da Advocacia e 
da Cidadania, que está 
em funcionamento há 
cerca de dois meses 
na Rua 2 nº 252 do 
Jard im Pr imavera 
para atendimento dos 
colinenses que neces-
sitam de assistência 
judiciária. A sala da 
OAB no Fórum foi 
desativada. 

A Casa do Advogado 
foi inaugurada pela 
Subseção da OAB de 
Barretos atendendo 
pedido ant igo dos 
profissionais de Direito 
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Diretoria da OAB inaugura Casa do Advogado  

do município. O pre-
sidente Belisário Leite 
Neto disse que, “essa 
conquista é a realização 
de um compromisso 

assumido pela atual 
gestão que contou com 
o apoio incansável da 
diretoria da OAB São 
Paulo”. 

“O espaço também é 
dedicado ao atendimento 
e apoio dos advogados 
de Colina e região no 
cumprimento profissio-
nal, representando uma 
conquista importante 
não só para a advo-
cacia, mas para toda 
sociedade”, destacou 
o advogado Márcio 
Domingos, secretário 
adjunto da OAB. 

Também partici-
param da cerimônia 
e descerramento da 
placa inaugural a vi-
ce-presidente Arany S. 
P. L’apiccirella, secre-
tária geral Priscila S. 

S. Oliveira, tesoureira 
Jacilene P. Girardi, 
presidente da CAASP, 
Paulo Rober to N. 
Oliveira e da diretora 
da Escola Superior 
da Advocacia, Letícia 
O. Catani. A OAB SP 
esteve representada 
pelo presidente Caio 
Augusto S. Santos, 
vice-presidente da CA-

Diretoria da OAB, advogados e representantes de comissões que participaram da 
inauguração em Colina. 

ASP, Aline S. Fávero, 
secretário-geral Aislan 
Q. Trigo, além de dire-
tores e conselheiros. 

O atendimento ao 
público que neces-
sita da assistência 
judiciária acontece 
as terças e quintas-
feiras. Em cada dia 
são  a tend idas  15 
pessoas. 

As campanhas “Adote 
um Idoso” e “Amigo do 
Esporte” entregaram 
R$ 16.450,00 corres-
pondente aos sorteios 
realizados no último 
dia 25. 

O Asilo São José 
antecipou o sorteio 
po rque  no  ca rnê 
constava a data de 
pagamento no dia 31 
de agosto, que caiu 

Entidades entregaram prêmios
na terça-feira quando 
não há extração da 
Loteria Federal. Os 
ganhadores são: 940 
– Riad Alli Sammour 
(R$ 8,5 mil); 923 – 
Érica de Bello Rissato 
e outros (R$ 1,8 mil) ; 
012 – Manuel Bastos 
(R$ 1,2 mil); 212 – Vâ-
nia C. Meneguelo (R$ 
1.100,00) e 116 – Cael 
Henrique dos Santos 

(R$ 1 mil). 
Os contemplados 

na campanha pro-
movida pelo Colina 
Atlético e Associação 
Dragão Branco são: 
940 – Araceli Santos 
Andrade (R$ 1,5 mil); 
923 – Mohamed Taha 
(R$ 750,00); 012 – R$ 
R$ 200,00 (inadim-
plente); 212 – Cleiton 
Fernando de Souza 
(R$ 200,00) e 116 – 
Anderson Neves dos 
Santos (R$ 200,00). O 
3º prêmio foi sorteado 
novamente ontem, 
dia 1º. 

SORTEIO 
Na próxima quarta-

feira, dia 8, acontece 
o 1º sorteio da nova 
campanha da APAE, 
que entregará R$ 
12.100,00 em vale-
compras. Mantenha o 
carnê em dia e concorra 
a estes super prêmios! 

Casa do Advogado que está em funcionamento no bairro 
Jardim Primavera.
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P A N O R A M A

A criação de um 
cadastro único para 
organizar as doações 
de alimentos e cestas 
básicas às famílias ne-
cessitadas sempre foi o 
desejo da presidente do 
Grupo Somos Solidários, 
Lígia Dezolt, para que 
mais pessoas também 
recebam este tipo de 
ajuda já que a situação 
financeira de muitas 
famílias se complicou 
com a pandemia. 

“O volume de doações 
é grande no município que 
possui muitos doadores 
como igrejas, grupos, 
cidadãos, entidades, 
empresas, vereadores, 
etc que todos os meses 
entregam cestas e ali-
mentos. O que acontece 
é que como não existe 
a doação organizada a 
mesma família chega a 
receber até mais de duas 
cestas. Queremos que 
essa ajuda chegue a um 
número maior de famílias 
porque todos os dias os 
pedidos aumentam e 

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 dos(a) candidatos(a): 
ANDRÉ BASILIO ARANTES DA SILVA-3º, para o 
preenchimento de vaga temporária do Emprego Público 
de Professor de  Educação Básica – ACT - PEB II- 
EDUCAÇÃO FÍSICA, e EMERSIAN MENEGUE-
TI-1º, MIRIAN CAROLINE SANCHES-2ª, JOSÉ 
CARLOS CANIZELLA-3º, ELAINE BARBOZA DA 
SILVA FOSSALUSSA-4ª, ROMARIO FREDERI-
CO GREFF-5ª, para o preenchimento de vaga tempo-
rária do Emprego Público de Professor de  Educação 
Básica – ACT - PEB II- GEOGRAFIA, e MARAISA 
MORALES MUNIZ-3ª, SILVANIA DE CASSIA BU-
ZETO DE PAULA-4ª, MÁRCIA NOVOLETTI-5ª, 
para o preenchimento de vaga temporária do Emprego 
Público de Professor de  Educação Básica – ACT - PEB 
II- INGLES, Tendo em vista que houve a convocação 
em 20/08/2021, 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, 30 de agosto de 2021

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

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

GILBERTO JULIO DA SILVA - Membro
Comissão Permanente de Concursos Públicos

Medidas: 2 colunas x 18,5 cm | Valor:  R$ 257,15

Cadastro único para doação de cestas vai beneficiar mais famílias
precisamos organizar 
essa distribuição porque 
quem ganhou muito pode 
deixar outra família sem. 
Quem doa quer que toda 
carência seja suprida”, 
explicou  Lígia. 

Em conversa com o 
vereador Montanha, que 
realiza ações nos bairros 
através do projeto “A 
Rede”, a presidente da 
entidade expôs a ideia 
que imediatamente teve 
o aval do vereador, que 
criou uma plataforma 
digital com acesso res-
trito para os doadores, 
que terão uma senha de 
acesso para abastecer o 
sistema e fazer consultas 
nos cadastros para saber 
se determinada família 
já foi beneficiada com 
cestas recentemente. 

“Esse controle das 
doações é algo fantás-
tico porque aumenta o 
alcance assistencialista 
com o compartilhamento 
das informações. Com 
o cruzamento das listas 
as necessidades serão 

supridas com mais 
eficiência”, declarou o 
vereador que esteve 
reunido com a diretoria 
do “Somos Solidários”.

A plataforma entrará 
em funcionamento com 
a adesão dos doadores 
que fazem entregas 

particulares mensalmen-
te. As informações do 
cadastro da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Social não podem ser 
compartilhadas porque 
são sigilosas. 

Lígia explicou que o 
mesmo critério será ado-

tado na plataforma. “As 
informações consultadas 
e compartilhadas são 
extremamente sigilosas 
já que o cadastro terá 
diversas informações dos 
beneficiados, quantidade 
de filhos, etc. Apenas 
um representante de 
cada entidade, grupo ou 
empresa terá acesso ao 
cadastro. É importante 
frisar que ninguém ficará 
sem cesta, pelo contrário, 
vamos atingir um nú-

mero maior de famílias, 
evitando a doação em 
duplicidade”, ressaltou 
Dezolt. 

A próxima etapa para 
o sucesso da iniciativa é 
que todos os doadores 
da cidade façam a sua 
adesão. Uma reunião 
também está sendo 
agendada para maiores 
esclarecimentos. Mais 
informações e adesão 
ao programa l igue 
99671-7821. 

Os 199 da Indepen-
dência do Brasil serão 
comemorados de forma 
virtual no feriado do dia 7 
de setembro, na próxima 
terça-feira, seguindo 
decreto municipal que 
mantém a suspensão de 
eventos e de atividades 
culturais e esportivas 
coletivas. 

Uma live ao vivo pelo 
Facebook da prefeitura 

Live comemora o 7 
de Setembro 

vai comemorar o Dia 
da Pátria com o haste-
amento dos pavilhões 
e execução dos hinos. 
Cinco alunos do 5º ano, 
representando as escolas 
municipais de Ensino 
Fundamental, farão  a 
declamação de poema 
alusivo à independência. 
O evento acontece a partir 
das 9h na Secretaria de 
Educação. 

A Secretaria de Saú-
de, numa ação conjunta 
com as equipes da Vi-
gilância Epidemiológica 
e do Departamento de 
Controle de Vetores, 
alerta a população para 
os cuidados que devem 
ser tomados para evitar 
a proliferação de escor-
piões. 

Antonio Figueira, co-
ordenador de fiscalização 
epidemiológica, informou 
que é justamente nesta 
época do ano, com o 
clima seco e quente, que 
acontece a reprodução. 
“Sempre que encontrar 

Saúde alerta sobre 
incidência de escorpiões

escorpiões no domicílio 
comunique a equipe de 
Controle de Vetores para 
ser realizada a busca 
ativa a fim de identificar 
os possíveis esconderijos 
e criadouros”, ressaltou 
o coordenador. 

Ele também lembrou 
que a Secretaria de Saúde 
faz o recolhimento de 
sobras de materiais de 
construção. Para tanto 
basta ligar 3341-9430 ou 
3341-9523 para fazer a 
doação e programar a 
retirada. Confira alguns 
cuidados para evitar 
escorpiões

*Verifique cuidadosamente calçados; roupas; toalhas e 
roupas de cama antes de usá-los; 

*Limpe periodicamente ralos de banheiros; de cozinha 
e caixa de gordura; 

*Mantenha ralos; pias e tanques sempre tampados; 
*Mantenha camas; berços e outros móveis afastados no 

mínimo 10cm da parede; 
*Evite que roupas de cama toquem no chão; 
*Vede as frestas nas paredes; teto; chão; móveis; rodapés 

e portas (todos os vãos que podem servir de esconderijos 
para escorpiões); 

*Vede as soleiras das portas com protetores tipo cobra 
ou de borracha; 

*Não utilize inseticidas ou produtos químicos com finali-
dade de exterminar o esconderijo; pois terá pouca utilidade e 
poderá estimular sua saída; aumentando o risco de acidentes;

*Limpe o quintal removendo todo o lixo (toras; tábuas; 
pedras; tijolos; telhas e outros objetos); 

*Evite o acúmulo de entulhos como resto de obras; ma-
teriais de construção e terraplenagem; 

*Vede caixas de esgoto e caixas de gordura para evitar 
a passagem de baratas e escorpiões;

Em caso de picada de escorpião procurar o serviço de 
atendimento médico urgente.  

Lígia e Montanha que articularam plataforma digital para 
cadastro único.
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poderão se apresentar, todavia, nada conseguirá demovê-lo de 
seus propósitos, e no final, quem lucrará será você.

Horóscopo da semana de 02 a 08/09

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 As primeiras 
horas do dia poderão lhe trazer conhecimentos 
que ajudarão você a superar qualquer obstáculo 

que possa surgir. Estará predisposto, alegre e otimista. Surpresas 
agradáveis à tarde. Grande chance de ganho em jogos e na loteria.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Dê vazão ao 
seu otimismo. Tome as iniciativas que julgar 
indispensáveis. Tudo o que arquitetar neste dia, 

deverá ser feito com intuição. Influência dos astros também 
benéfica às novas empresas e novos negócios.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Muito bom dia para 
fazer novas experiências científicas ou psíquicas 
para a assinatura de contratos e às diversões, 
e para a vida sentimental e amorosa. Este dia 

também pode marcar muita felicidade em seu lar, apesar de 
pequenos contratempos.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Ótimo fluxo astral 
para o tratamento de sua beleza física, e para impor 
mais moral em seu ambiente social. Aprenda a 

conseguir maior equilíbrio em suas ações. Ainda a tempo de rever 
tudo e encaixar as coisas nos seus devidos lugares.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Êxito nas 
investigações e no ocultismo de um modo geral. 
Seu contagiante otimismo poderá ser abalado por 
desgastes nos setores profissional e familiar, com 

os quais você está com certas dificuldades em lidar. Não abuse 
da velocidade ao dirigir. As disputas no lar deverão ser evitadas.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02  Evite se aborrecer 
por pequenas coisas. Não faça concessão ao 
pessimismo ou ideias negativas. Dia favorecido no 
progresso artístico e na popularidade. Observe as 

suas palavras, evitando atritos provocados pela sua incompreensão.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Indícios de êxito 
nas questões que demandem sigilo. Dia excelente 
para resolver um problema financeiro. Muita 
produção profissional e muita facilidade para arranjar 

empréstimos de dinheiro para solucionar suas dificuldades financeiras.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Propício para ir a 
festividades, reuniões sociais e para obter conselhos 
de pessoas dotadas de grandes conhecimentos. 
Boas chances no setor amoroso e da amizade. 

Excelente intuição e disposição. Um dia indicado para a vida 
social e sentimental.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Você 
deverá evitar discussões atritos e disputas com 
autoridades. Certos momentos de iluminação neste 
dia farão você perceber que a sua vida está se 

dirigindo a um rumo que não lhe agrada em nada. Ainda a tempo 
de rever tudo e encaixar as coisas nos seus devidos lugares.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 
Possibilidades de lucro e sucesso no campo 
comercial. Êxito técnico, intelectual e científico. 
Leve mais em consideração a pessoa amada. 

Observe as suas palavras, evitando atritos e discussões 
provocadas pela sua incompreensão.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Tendência para 
investigar assuntos como a química e a medicina. 
Evite as aventuras perigosas. Alguns obstáculos 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Continue 
se esforçando no campo profissional, pois 
espetaculares serão as chances de elevação 
material. Bons negócios em vista e excelente 

influência astral para a vida sentimental e amorosa. Alimente 
apenas pensamentos otimistas e, não exija muito de si mesmo.

Helena é o nome da 
princesa da foto que 

hoje completa 6 aninhos 
para alegria dos pais 
Caio Cosi/Andréia. 
A família reside em 
São Bernardo do 

Campo, onde também 
estão a avó Alvarina, 

os tios Harli e Cassius 
para a comemoração. 

A vida é um constante aprendizado para Toninho Postigo 
e Maria Aparecida que completam 58 anos de casados 
(bodas de vidro) no próximo dia 7. Parabéns ao casal! 

O sorriso é a marca registrada de Divino Pereira que ce-
lebra hoje mais um ano de vida na companhia da esposa 
Marilda, da família e dos amigos. 

O pique-pique da 
Fazendinha comemorou 

o 1º aninho do 
Luiz Henrique no 

domingo para 
alegria da família e 
principalmente dos 

pais, Luciana e Caio e 
dos avós Luiz 

Henrique e Lúcia. 

Foto Zezinho 

Hoje é dia de parabéns para a Maria Laura S. Pimenta 
que faz 19 anos curtindo a família e as amigas Renata 
Gobbeti e Júlia Basso.

Renê e a mãe Júlia curtiram juntinhos as lives da 
Festa do Peão no final de semana. É neste clima de 
animação que a família celebra o aniversário dela no 
próximo dia 8. Parabéns Júlia! 

A natureza é a 
fonte de inspiração 
para Renata Paro 

que completa mais 
um ano de vida 
no dia de hoje. 

Felicidades! 

Hoje também o dia 
está mais vibrante 

para Andrea 
Nogueira que recebe 
muitos “parabéns” 
da família e amigos 
pela passagem do

 aniversário. 
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O estudante Júlio Antô-
nio dos Santos Henrique, 
de 17 anos, era apenas 
um garoto quando teve 
o primeiro contato com 
a Língua Brasileira de 
Sinais,  conhecida por 
Libras, através da amiga 
Marina Abe que leciona 
em Jaborandi dando aula 
para deficientes auditivos. 

Anos mais tarde ele 
procurou a professora para 
saber mais sobre a língua 
de sinais e se apaixonou. 
A partir daí se aprofundou 
neste universo e quis se 
aperfeiçoar para ajudar as 
pessoas da comunidade 
surda a se comunicarem 
melhor. 

A língua de sinais ganhou 
força na pandemia já que 
os encontros on-line, lives 
e aplicativos de reuniões 
se tornaram o meio mais 
seguro de comunicação  por 
causa do distanciamento. 
O método também ficou 
mais conhecido impulsio-
nado pela primeira-dama 
Michele Bolsonaro. 

PAIXÃO POR LIBRAS 
Jovem colinense se torna intérprete e tradutor em 

menos de um ano 

M
ed

id
as

: 3
 co

lu
na

s x
 1

7 
cm

 | 
Va

lo
r: 

 R
$ 

35
4,

45

“Comecei a pesquisar 
tudo sobre libras, assistir 
vídeos e treinar em casa 
porque a maioria dos meus 
amigos são surdos. Fui 
despertado sobre a im-
portância para as pessoas 
que não escutam ter uma 
linguagem própria para 
dialogarem e ter acesso à 
informação. Em menos de 
um ano concluí oito cursos 
on-line de instituições 
espalhadas por todo o 
país e no Distrito Fede-
ral que me capacitaram 
como intérprete e tradutor 
de libras”, explicou Júlio 
que ressaltou: “percebi 

que não posso parar de 
me aprimorar e continuo 
estudando. O profissional 
de libras tem que estar 
sempre atualizado porque 
há sempre novos vocábulos 
a aprender. Intérprete eu 
já sou, mas ainda preciso 
ter algumas formações 
para atuar como profes-
sor. Por enquanto posso 
ministrar curso particular 
de libras com emissão de 
certificado”. 

Um dos cursos mais 
importantes, que o ha-
bilitou a trabalhar, foi o 
“Libras Up”, de Brasília. 
“Fui avaliado por uma 

banca de libras com 
surdos e fui aprovado. Na 
avaliação, por chamada 
de vídeo, não foi falada 
nenhuma palavra, todas 
as perguntas e respostas 
foram em libras”. 

INTÉRPRETE DA 
MISSA 

Atento a necessidade 
dos fiéis com deficiência 
auditiva, a Paróquia local 
convidou o intérprete para 
traduzir a missa em libras. 
Ele aceitou e há um ano 
realiza este trabalho. “A 
todo um aparato para 
interpretar a missa, tudo 
que o padre fala é tra-
duzido para a língua de 
sinais. Os surdos também 
fazem leitura labial por 
isso todo intérprete além 
dos gestos também usa 
a boca e expressões 
faciais para facilitar a 
comunicação”, salientou 
o estudante que neste 
domingo, dia 5, começa 
um novo desafio. Ele foi 
convidado pela capelania 
do Hospital de Amor para 
interpretar a missa da 
instituição realizada nas 
tardes de domingo. 

“Deu tudo certo porque 
aqui em Colina faço esse 
trabalho no sábado a noite 

e domingo de manhã e 
lá em Barretos será no 
domingo à tarde. Fiquei 
muito feliz porque me 
ajuda a praticar. Eu treino 
todos os dias porque há 
muitos sinais na língua que 
é igual ao português com 
alfabeto e tudo mais. Toda 
pessoa surda tem um sinal 
próprio na comunidade 
que o identifica, o meu 
é a letra J e o sinal do 
sorriso”, disse. 

Ele também contou 
como começou a amiza-
de com Mariá Rezende, 
intérprete dos famosos, 
que participou de live no 
Instagram do colinense. 
“Começamos a nos se-
guir, trocar experiências e 
criamos um elo. A partir daí 
ela me convidou para fazer 

a live sobre a convivência 
com as libras que foi uma 
experiência incrível para 
mim. Recentemente também 
fiz outra live que ensino o 
alfabeto na língua de sinais 
porque as pessoas têm 
muita curiosidade’. 

Neste ano Júlio conclui 
o 3º Ano do Ensino Médio 
na ETAM “São Francisco 
de Assis” e quer se dedicar 
integralmente à língua de 
sinais. Seu objetivo é cursar 
no ano que vem a Uníntese, 
faculdade especializada 
em libras. Júlio é o único 
filho do casal Antônio Luiz 
Henrique/Vanda e para 
acompanhar seu trabalho 
basta segui-lo nas redes 
sociais: julioantonio54 
(Instagram) e Julio Antonio 
Henrique (Facebook). 

A estiagem prolongada 
tem castigado a qualida-
de do ar que está com a 
umidade bem abaixo dos 
índices recomendáveis. 
Os incêndios se alastram 
pela vegetação seca e 
causam grande destrui-
ção, principalmente aos 
animais silvestres que 
são as maiores vítimas 
do fogo. 

Os incêndios nas áre-
as verdes e canaviais se 
transformam em fuligem 
que é transportada pelo 
vento até as cidades, 
obrigando a população 
a lidar com a sujeira e os 
resíduos nocivos à saúde. 
O pó preto invade as casas 
e quintais ficando prati-
camente impossível não 
utilizar água na limpeza.  
Água que está em escassez 
por conta da grave crise 
hídrica causada pela longa 

Os efeitos nocivos da estiagem 
no homem e na natureza 

estiagem. 
As pessoas alérgicas, 

crianças e idosos são os 
que mais sofrem com esse 
período seco que só será 
amenizado com o início das 
chuvas, que são esperadas 
o mais rápido possível para 
diminuição destes efeitos 
tão prejudiciais ao homem 
e à natureza. 

A situação é mais 
complicada por conta da 
Covid já que os sintomas 
alérgicos e de gripe se 
assemelham com a doen-
ça, que continua fazendo 
vítimas mesmo após a va-
cinação de grande parcela 
da população. 

Aliado a este cenário 
o sol forte e as altas tem-
peraturas aumentam a 
sensação de aridez. As 
receitas caseiras prati-
cadas pelo povo são a 
melhor opção para aliviar 

os efeitos do clima seco 
e cuidar do organismo. O 
ideal é manter o ambiente 
arejado, utilizar umidifica-
dores, vasilhas com água 
e toalhas molhadas para 
aumentar a umidade do ar. 

É fundamental a ingestão 
de água e não ficar exposto 
ao sol, principalmente nos 
horários mais críticos do 
dia, fazer inalação, usar 
soro fisiológico para la-
var o nariz, entre outros 
cuidados que ajudam a 
conviver com a secura 
do clima. 

Também é fundamental 
que as pessoas cooperem 
para não comprometer 
a qualidade do ar que 
respiramos. É proibido 
queimar o lixo doméstico 
em quintais e terrenos 
baldios porque tal prática 
configura crime ambiental, 
sendo passível de multa. 

A missa é interpretada na língua de sinais pelo adoles-
cente, que é interprete e tradutor de libras. 

Júlio com as apostilas e os certificados dos inúmeros 
cursos realizados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PROCESSO Nº 3826/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

OBJETO:- contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de engenharia, para execução de 
desassoreamento do lago do Parque Débora Paro, neste 
município.

DATA DE ENCERRAMENTO:- 16/09/2021 - às 
14:30 horas. VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 
430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais)

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Medidas: 2 colunas x 6 cm | Valor:  R$ 83,40

MULHER É ATACADA A CAMINHO DO 
TRABALHO, MAS CONSEGUE FUGIR 
A tentativa de sequestro ocorrida em Coli-

na na madrugada de sábado, dia 28, chocou 
a cidade, principalmente as mulheres que 
saem de casa para trabalhar quando ainda é 
noite. A tentativa de sequestro ou estupro foi 
gravada pela câmera de um estabelecimento 
comercial próximo ao emprego da vítima, de 
21 anos, que estava a caminho do serviço 
quando viu um Corola, azul marinho, passar 
pela Av. Dr. Manoel P. Fernandes e estacionar 
um pouco a sua frente. Quando ela passou o 
motorista saiu detrás do veículo e começou a 
arrastá-la para dentro do carro. Antes de ser 
jogada no interior do automóvel a vítima foi 
agredida com socos e tapas no rosto e nas 
costas. O indivíduo acelerou, mas a mulher 
conseguiu pular do carro em movimento 
e  saiu correndo mesmo machucada pelas 
agressões e pela queda. Os PMs Gonçalves 
e Estevam levantaram informações do veículo 
que foi encontrado no dia 30 na Av. Cel. An-
tenor Junqueira Franco, próximo ao lago. O 
autor, de 26 anos, foi conduzido à delegacia 
onde confirmou que tentou colocar a jovem 
dentro do carro à força. Ele disse que tinha 
ingerido bebida alcoólica e quando retornou 
de Barretos parou o  veículo quando visualizou 
a vítima na avenida.  Segundo informações, 
esta não seria a primeira vez que o individuo 
agiu desta maneira. Outra jovem também foi 
abordada da mesma forma há cerca de um 
mês a caminho do trabalho. Mesmo sendo 
identificado o autor não foi preso porque o 
flagrante já havia passado. O delegado Daniel 
do Prado Gonçalves, que acumula as funções 
em Colina, informou que todos os atos de 
polícia judiciária serão tomados para dar a 
presteza que o caso requer. 

MAIS UM TRAFICANTE PRESO 
Em patrulhamento para o combate de 

drogas os PMs flagraram na noite do dia 
27 dois homens na Rua 6 da Vila Guarnieri. 
Com o indivíduo mais novo, de 21 anos, foi 
encontrada uma porção de maconha e com 
o outro, um aposentado de 63 anos, uma 
nota de R$ 10,00. Ele confessou ser usuário 
e que estava ali para comprar uma porção 
de maconha. Os policiais foram até a casa 
do traficante de 21 anos  e encontraram em 
seu quarto 31 pedras de crack (6g), mais 3 
porções de maconha (16g), 23 saquinhos e 4 
cápsulas de cocaína (18g), R$ 1.346,00 em 
dinheiro e balança de precisão. O traficante 
foi preso no plantão policial, onde permaneceu 
à disposição da justiça. 

P A N O R A M A
LADRÕES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS NA 
REGIÃO SÃO PRESOS EM  MINAS GERAIS

Um organização criminosa que tem praticado 
furtos e roubos de máquinas agrícolas no interior 
de São Paulo foi desarticulada com a prisão dos 
membros na manhã de segunda-feira, dia 30, 
durante operação da Polícia Civil de Barretos com 
apoio das Polícias Civil e Militar de Minas Gerais. 
A ação contou com 81 policiais dos dois estados 
e 26 viaturas. 

A investigação teve início em junho deste ano 
quando uma fazenda de Barretos foi invadida por 
criminosos que roubaram três tratores e dois veículos 
pertencentes às vítimas. A investigação identificou 
7 indivíduos de Uberaba e mais um de Frutal sus-
peitos da autoria do crime. Estes homens estão 
envolvidos em pelo menos outros cinco roubos de 
máquinas em Barretos, Olímpia (2), Vista Alegre 
do Alto e Jaborandi causando um prejuízo de mais 
de 2 milhões de reais. Um dos bandidos foi preso 
transportando um trator roubado em Jaborandi. 

Os 15 mandados de busca e apreensão e 5 
mandados de prisão foram cumpridos nas duas 
cidades mineiras. Além dos 5 presos foram apren-
didas duas armas de fogo e dois veículos. 

POLICIA ACABA COM PANCADÃO 
Na manhã de domingo, 29, com apoio de 

mais viaturas e do Canil a PM foi até uma edí-
cula no Desmembramento Park onde estava 
acontecendo um pancadão com aglomeração 
de pessoas e um veículo Montana com o som 
nas alturas. Um dos participantes, de 24 anos, 
foi algemado por desobediência. No interior 
do imóvel foram apreendidas 7 unidades de 
ecstasy em formato de bala, mas o proprietá-
rio da droga não foi identificado. Os policiais 
também apuraram a cobrança de ingresso. Os 
frequentadores pagaram R$ 10,00 para parti-
cipar do evento denominado “Pancadão Funk 
Esquenta”. O rapaz algemado foi conduzido 
ao plantão policial em Barretos e após assinar 
termo de compromisso foi liberado. 

APREENSÃO DE DROGAS SINTÉTICAS 
Em patrulhamento pela Av. Dr. Manoel P. 

Fernandes às 21h45 de sábado, dia 28, os 
PMs abordaram um Onix encontrando em 
seu interior 9 porções de haxixe (18g), 19 
micropontos de LSD, 28 unidades de ecstasy 
em formato de bala,  21 porções de maconha 
(92g), a quantia de R$ 462,00, dois celulares 
e um chip. Os policiais já tinham recebido 
várias denúncias que o traficante estava co-
mercializando drogas sintéticas nos finais de 
semana com vendas direcionadas para festas 
clandestinas. Os PMs também vistoriaram a 
residência do autor, de 26 anos, mas nada foi 
encontrado. Ele foi preso em flagrante. 

A carroceria da Montana carregada de caixas de som.

O delegado Rafael Domingos, de Barretos, com as armas 
e munições apreendidas na operação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021; Aberto em 
25 de Agosto de 2021; Encerramento até às 10h00 do 
dia 10/09/2021. Resumo do objeto: PAVIMENTAÇÃO 
DA PISTA DE ATLETISMO DO CENTRO DE LAZER 
CARLOS OSCAR VAZ DE ALMEIDA. O edital comple-
to está disponível, podendo ser retirado pelos interessados 
no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de Jaborandi/ SP, sito na Rua Antonio Bruno, 
466, Centro. Mais informações pelo Tel. (17) 3347- 9999. 

Jaborandi, 25 de Agosto de 2021

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2021; PROCES-
SO Nº. 079/2021; OBJETO: Contratação  de empresa 
especializada, com profissional devidamente regular e 
inscrito junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), para o desenvolvimento do novo projeto executi-
vo paisagístico do CENTRO DE LAZER CARLOS OS-
CAR VAZ DE ALMEIDA, em área abrangida pelas se-
guintes 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 transforma-la em novo parque 
ecológico e cultural do município de Jaborandi - SP; 

VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 51.166,67; 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO; TIPO: Me-
nor Preço por item; RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: A partir do dia 27 de Agosto de 2021 às 17H00min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09H30min do dia 
16/09/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 10H00min do dia 16/09/2021; LOCAL: 
http://187.84.121.138:5657/comprasedital/

Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF); Informações: Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jabo-
randi/SP, Rua Antonio Bruno, nº 466 - Centro, ou pelos 
telefones (17) 3347-9999 e (17) 3347-9900, ou ainda, 
licitacao@jaborandi.sp.gov.br ou licitacaojaborandi@
gmail.com nos dias úteis; 

Jaborandi/SP, 27 de Agosto de 2021 

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales - Pregoeiro

Acontece amanhã, 
dia 3, a inauguração da 
moderna sala de cinema 
instalada no CIEB – Centro 
Integrado de Educação 
Básica com a exibição 
de 2 sessões às 19h e 
21h30 respeitando todos 
os protocolos sanitários. 

O prefeito Silvinho, 
acompanhado do diretor 
de obras Andé Mancini, 
vistoriou as melhorias 
executadas no prédio 
do CIEB, inaugurado 
em 2004. O local foi 
totalmente reformado 
pela atual administração 
que também implantou 

Jaborandi inaugura amanhã moderna sala de cinema
JABORANDI

um completo sistema de 
proteção contra descargas 
atmosféricas, de combate 

a incêndios, reforma 
de poltronas, revisões, 
readequações, etc. 

Também foi adquirido 
um moderno projetor 
com nova tecnologia, 
som apurado e altís-
simo contraste para a 
qualidade das exibições 
comparadas as melhores 
salas da região. Nos 
próximos dias também 
começa a funcionar no 
local uma cafeteria. 

“Oferecer novas op-
ções de lazer e acesso 
à cultura de qualidade 
à população também é 
prioridade da Administra-
ção. A medida que formos 
vencendo a pandemia 
iremos intensificar as 

A moderna sala de cinema foi instalada no CIEB. 

ações neste sentido, 
fortalecendo as opções 
e inserindo Jaborandi no 

calendário de eventos 
e atrações regionais”, 
frisou Silvinho. 

A inauguração da sala de cinema terá duas sessões 
para o público. 

Um mutirão para 
aplicação da 1ª dose da 

Mutirão de vacinação na “Alexandre” 
vacina contra a Covid foi 
realizado na segunda-feira, 

dia 30, pela Secretaria 
de Saúde na Escola 
Estadual “Alexandre de 
Ávila Borges” para imu-
nização dos estudantes 
de 15 a 17 anos. 

Ao todo foram apli-
cadas 106 doses da 
vacina pelas equipes da 
Vigilância Epidemiológica 
e Atenção Primária a 
Saúde. A responsável 
técnica da Vigilância 
Epidemiológica, Joelma 
da Mata, disse que a 
adesão dos alunos foi 
de 100%, superando as 
expectativas. Também 
foram aplicadas na sala 
de vacina mais 183 
doses, totalizando 289 
adolescentes imunizados. 

“Estamos satisfeitos 
com o apoio recebido 
da direção e do corpo 
docente da Escola Ale-
xandre e também dos 
alunos que demonstraram 
consciência dos bene-
fícios que a vacinação 
em massa representa 
para a retomada da  
normalidade”, informou 
Joelma que também 
destacou os 106 pré-
cadastros realizados 
pela equipe escolar no 
sistema “Vacina Já” do 
governo estadual, que 
agilizou a vacinação. 

Segundo balanço 
divulgado no último dia 
30 pelo setor de saúde, 
4.633 jaborandiense 
receberam a 1ª dose da 
vacina, o que representa 
66,70%. A 2ª dose já 
foi aplicada em 2.571 
pessoas (33,30%).

Funcionárias da saúde com os alunos da Escola Alexandre 
que receberam a 1ª dose da vacina. 

A nutricionista Kelly 
Corrêa também esteve 
nas EMEFs “Arcanjo Ga-
briel” e “Olinto Junqueira 
de Oliveira” no último dia 
26 e ensinou os alunos 
a preparar um delicioso 
lanche saudável. A inicia-
tiva faz parte do projeto 
“Educação Nutricional” que 
visa estimular a adoção 
de hábitos saudáveis e 
a melhora da qualidade 
de vida. 

“O projeto tem tido uma 
excelente participação 
dos alunos e o intuito é 
que as crianças levem os 

Educação nutricional ensina 
práticas saudáveis aos alunos

hábitos saudáveis para 
casa”, disse a nutricionis-
ta.  O projeto, em breve, 
também abrangerá a 
EMEI “Carmo Sforcini”, 
CEMEI “Neide Emília 

Cardozo Fogaça” e a 
escola estadual “Alexan-
dre Borges”. A prefeitura 
fornece os ingredientes 
para elaboração das 
receitas. 

Os alunos participam do preparo e degustação das 
receitas saudáveis. 

As  es ta t í s t i cas 
demonstram que os 
problemas visuais e a 
dificuldade das famí-
lias em adquirir óculos 
têm contribuído para 
a evasão escolar. A 
prefeitura, em parceria 
com a Ótica Renata, 
está realizando testes 
de acuidade visual nos 
alunos das EMEFs 
“Olinto Junqueira de 
Oliveira” e “Arcanjo 
Gabriel’. 

Os estudantes que 
apresentaram algum 
compromet imento 
visual serão encami-
nhados para consulta 
gratuita com o médico 
oftalmologista Jorge 
Massaru Moritsugu.  
Os óculos também 
poderão ser custeados 
pela prefeitura. 

Alunos fazem teste de acuidade visual

Aluno é submetido a teste de acuidade visual.   
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OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE DIA 03/09/2021 PARA AS LOJAS:     Colina: Loja 1 (Rua Sete de Setembro,214) - Segunda a Sábado: 8h às 19h - Domingo: 8h às 13h / Loja 2 (Av. Luiz L. de Toledo,386)   -  Segunda a Sábado: 8h às 20h - Domingo: 8h às 18h e Tome Leve Aqui: Av. José Francisco José Azedo, 51, Av. das Cohab, 17-99729-

 16,90
CADAR$

Arroz Risoto 
Tipo 1 pct 5 kg

PAGUE NA 
2º UNIDADE:

12,90

 1,79
CADA

R$

1,69
CADAR$

Cerveja Antarctica/ 
Skol litrinho 300ml

LIMITE 2 CAIXAS 
POR COMPRA

SOMENTE 
LÍQUIDO

 5,99
CADA

R$Feijão carioca 
Riquinho 1 kg

PAGUE NA 
2º UNIDADE:

4,99

 3,69
CADA

R$

3,49
CADAR$

Leite longa vida 
Italac 1 L (tipos)

LIMITE 12 UN. 
POR COMPRA
EXCETO ZERO

LACTOSE

 7,39
CADA

R$

6,99
CADAR$

Óleo de soja 
Corcovado 900ml

 1,89
CADA

R$Deterg. líq. Limpol
500ml (tipos)

LIMITE 6 UN. 
POR COMPRA

PAGUE NA 
2º UNIDADE:

0,99

 16 ,99
CADAR$

Papel hig. Elite folha 
dupla L12 P11

LIMITE 6 UN. 
POR COMPRA

PAGUE NA 
2º UNIDADE:

7,99

 2,99
CADA

R$Requeijão Frutap 
180g

Acém bovino
kg  25,99R$

Bisteca suína 
kg  13,99R$


