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Toda Sensual é uma loja direcionada à Moda Sensual e Produtos Eróticos.

Nossas embalagens são discretas e nosso sigilo absoluto.

(17) 99239-7797 - Compre pelo whatsapp ou agende seu horário com
                                uma "Coach" na Área Erótica.

Temos Espaço da Beleza: Manicure, Pedicure e Depilação

Rua: Santiago Garcia, 26 - Colina 

Siga-nos nas Redes Sociais:

castração gratuita

atendimento básico municipal 
para cães e gatos - rua 13 de maio, 

nº. 891, bairro: pedreira.

- população de baixa renda e inscritas em programas 
sociais (bolsa família, renda cidadã, ação jovem e 
benefícios de prestação continuada - bpc ) ;
- animais errantes (cães e gatos de rua)  
  

local de inscrição : 
documentos necessários:

- xérox do cpf 

- xérox do rg 

- xérox do comprovante 

de residência 

- número do nis (número 

de identificação social)
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Com recursos próprios 
a Prefeitura adquiriu 
um novo aparelho de 
ultrassom para o Hos-

Prefeitura adquire novo 
ultrassom para Hospital

pital José Venâncio. O 
equipamento vai realizar 
os exames de medicina 
interna abdominal, renal, 

ginecológico, vascular, 
mamas, tireóide, entre 
outros. 

Pág. 5 

Prefeito Dieb, vice Campanholi, provedor Osny, médicos Durayd e Fábio junto ao 
novo aparelho. 

Foi concluída a 2ª 
etapa do programa “Efi-
ciência Energética” que 
substituiu 874 pontos de 
iluminação comuns por 
LED em toda cidade. 

Págs. 5 e 8 

Colina mais 
iluminada 

Um incêndio de grandes 
proporções tomou conta 
da zona rural na tarde 
de sábado,11, quando 
percorreu cerca de 10km 
destruindo plantações, 
matas ciliares e tirando 
a vida de vários animais 
silvestres. 

Segundo testemunhas, 
o fogo teria se iniciado 
próximo à represa do 
Dutra por volta de 11 
horas. Um grupo de 

Rastro da destruição 

pessoas foi visto no local 
onde também foi encon-
trada uma churrasqueira 
improvisada de tijolos. 
Depois de percorrer a 
palhada da cana, o fogo 
invadiu matas, passou por 
diversas propriedades, 
seringais e devido ao 
vento forte pulou a pista 
da vicinal Colina/Monte 
Azul chegando na APTA 
(Fazenda do Governo). 
Uma força tarefa reuniu 

produtores rurais, cami-
nhões pipa das usinas 
e prefeitura, corpo de 
bombeiros para tentar 
controlar as chamas. O 
trabalhou atravessou a 
noite e ainda no domingo 
tinha gente de plantão 
para conter o fogo. 
Segundo informações, 
o incêndio foi um dos 
mais devastadores dos 
últimos tempos. 

Pág. 3 

VELOZ E DEVASTADOR – Com o vento forte as chamas se propagaram rapidamente 
deixando um rastro de destruição por onde passou. 
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Notícias da Paróquia
Dia 18 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

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

Dia 22 – Quarta-feira
19h30 – Missa com novena de N. Sra. Perpétuo Socorro na Matriz

“O INFINITO QUE MORA DENTRO DE NÓS”

Lendo o Evangelho de Mc 9,30-37 – parece-nos coisa simples. 
Mas, se ele fosse um homem mais instruído, se tivesse frequentado 
as iniversidades, que naquela época se chamavam Academias 
– hoje temos academias para os músculos, mas naquela época 
era para as inteligências - , teria aprendido de um famoso filósofo 
grego, chamado Heráclito, que vivera seis séculos antes, que só 
conhecemos as coisas pelo contraste. Só sabemos o que é frio, 
porque conhecemos o calor. Hoje está quente porque alguns 
dias fazia frio. Se não houvesse frio, não saberíamos que coisa 
é calor. Seria ótimo, porque ninguém teria do que reclamar. Só 
sabemos que uma coisa é macia, porque existe uma outra dura. 
Só sabemos que alguma coisa é úmida, porque conhecemos o 
seco. Isso pode parecer banal, mas não é. O ser humano é um 
ser que precisa confrontar.

Um senhor contou-me, certa vez, que quando era criancinha, 
estava dormindo, num dia de muita chuva e frio. Ele, naquele 
quentinho de sua cama, pensou que naquele momento na rua, 
havia muitas crianças de sua idade, passando frio, porque estava 
chovendo. Pensou no contraste entre ele, acomodado, acarinhan-
do, cheio de cobertas, e aquele menino com frio na rua. Talvez 
tenhamos esta experiência também: de muitas vezes sairmos de 
uma mesa farta, saciados por uma comida gostosa, e depararmos 
com uma pessoa faminta. É o cotidiano de nossa experiência 
humana. Os contrastes fazem parte de nosso dia-a-dia.

No evangelho, notamos dois fatos simultâneos. Jesus fala de 
uma coisa, e os apóstolos discutem outra. Aí também há contraste. 
Jesus declara que Ele, o Mestre, o Senhor, será espancado, preso, 
maltratado. Enquanto isso, os apóstolos discutem quem será o 
maior, o mais importante, o primeiro-ministro, quem ocupará a 
cadeira do senado. Marcos acrescenta um pormenor, que não sei 
se notaram. Ele não falou numa criancinha limpinha, bonitinha, 
não. Para o judeu, a criança era um ser desprezível porque era 
inútil. Eles não gostavam de crianças, porque elas só davam 
trabalho e gastavam dinheiro. Quando chegava mais um filho, 
os pais tinham que trabalhar mais para sustentá-lo.

Criança não servia para nada economicamente, só para dar prejuízo. 
Ainda fazia estragos, sujava a casa, trazia mais e mais gastos. Quando 
nascia um filho, o orçamento da família começava a apertar. Portanto, 
quando Marcos coloca uma criança, não quer mostrar esses seres 
lindos, correndo para lá e para cá. Jesus toma justamente uma criança, 
o símbolo de inutilidade, e coloca no meio dos apóstolos, advertindo-os 
que se fizessem inúteis, não entrariam no Reino dos Céus.

Nós temos que ser inúteis, mas na concepção de Jesus. O 
inútil não se refere ao nosso ser, ao nosso existir, à nossa pessoa. 
Isso nunca, porque fomos criados, amados infinitamente por Deus. 

 
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Senhora Sadia Daher Rodrigues Ferreira, Se-
cretária da Saúde do Município de Colina, Estado de 
São Paulo, faz saber que, em atendimento ao dispos-
to no artigo 12, da Lei Federal nº 8.689, de 27 de ju-
lho de 1993, c/c com as instruções TCESP nº 01/01, 
aprovadas pela Resolução nº 05, de 04 de julho de 
2001 e de acordo com a Lei Complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2.012, promoverá audiência pú-
blica para apresentação ao Conselho Municipal de 
Saúde, do relatório sobre o montante e a origem dos 
recursos aplicados, bem como a oferta e produção 
dos serviços na rede de saúde durante o 2º Quadri-
mestre de 2021.

Ficam convidados, portanto, todos os seguimentos da 
sociedade colinense a assistirem a transmissão da Audi-
ência Pública que, em virtude das medidas de enfrenta-
mento da pandemia causada pelo novo coronavírus e da 
necessidade de restringir a aglomeração de pessoas, será 
transmitida ao vivo pelo canal da Secretaria Municipal 
de Saúde no Youtube no próximo dia 24 de setembro do 
corrente, sexta-feira, com início previsto para às 10:00 
horas. O link estará disponível na página da Prefeitura 
Municipal de Colina (www.colina.sp.gov.br) 

Dr.ª SADIA DAHER RODRIGUES FERREIRA 
Secretária Municipal da Saúde 

Medidas: 2 colunas x 13,5 cm | Valor:  R$ 187,65

COMUNICADO 
A Delegacia de Polícia de Colina informa que, a 

partir de agora, não será possível fazer a transferência 
de ligações e pede que as pessoas liguem diretamente 
nos seguintes telefones: 3341-1254 para falar na 
delegacia ou 3341-1867, que é o número da cadeia. 

VENDE-SE 
Dois terrenos no Lote-

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

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 Antô-

nio 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 ma-

nutenção em piscinas 
residenciais. Contato 
99171-2420 (Stanley) ou 
99120-1948 (Dil).

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

Instalação e manu-

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

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

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

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

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e 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, ar-
mários de quartos, painéis 
e serviços de marcenaria 
em geral. Orçamento sem 
compromisso. Contato 
Sérgio Simões: (17) 3341-
2048 / 99726-4047 (n) 
ou sergiosimoes0512@
hotmail.com 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

TRACKER/2017 
Compro Tracker/2017, 

1.4, LTZ, flex, de particu-
lar para particular. Fone 
99165-5448.

MOTO EXPRESSO 
ADRIANO  

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

CANBRAN 
ENGENHARIA 

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

VENDE-SE 
Mesas de MDF, to-

alhas de mesa (grande 
e pequena), talheres, 
geladeira, travessas 
inox e colorex, picador 
de legumes, 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 estofa-
dos, 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). 

VENDE-SE
Peugeot Passion XR 

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

VENDE-SE 
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. 

tenção 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 

COMUNICADO 
A Coordenação de VIGILÂNCIA MUNICIPAL 

EM SAÚDE DE COLINA defere em 10/09/2021 o 
Cadastro para a Comercialização de Retinóides 
da Empresa Minuncio & Minuncio Ltda – ME sob 
o CNPJ: 09.036.671/0001-87 – CNAE: 4771-7/01 
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem 
manipulação de fórmulas. 
Observação: Dispensação de medicamentos de 
uso sistêmico a base de substâncias da Lista “C2” 
(Retinóides) da Portaria 344/98 e suas atualizações; 
e Portaria CVS 10/2003. 
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A fumaça densa que 
deixou o céu encoberto 
como se estivesse nu-
blado no final de semana 
infelizmente não era 
prenúncio de chuva, que 
está sendo aguardada 
com muita expectativa, 
mas sim de inúmeros 
focos de incêndio de 
grandes proporções que 
devastaram matas nativas 
e ciliares, plantações, 
pastagens, mataram 
animais e causaram um 
estrago incalculável ao 
meio ambiente. 

Depois do fogo a 
sensação que se tem 
é de devastação, já que 
as chamas queimaram 
árvores, consumiram 
pastos e uma grande 
extensão da vegetação, 
deixando a natureza com 
aspecto de morte com a 
fuligem que tomou conta 
da paisagem desoladora. 

As chamas começaram 
no sábado por volta de 
11 horas e se propaga-
ram com facilidade pela 
vegetação seca, que se 
tornou o combustível 
para o fogo. Os ventos 
fortes também ajudaram 
a alastrarem as labaredas 
e os redemoinhos de 
fogo que se formaram 
sendo difícil de serem 
contidos. Apesar dos 
caminhões do Corpo de 
Bombeiros, caminhões 
pipas da prefeitura, usinas 
e tratores com tanques 
d’água de propriedades 
rurais o fogo perdurou 
até na segunda-feira 
quando ainda existiam 
alguns focos que foram 
controlados. 

Na Fazenda Santa 
Cláudia, uma das áreas 
mais devastadas, a situ-
ação foi desesperadora. 

Incêndio destruiu plantações, matas e pastagens
Fogo teria começado com churrasco improvisado na Represa do Dutra 

Dezenas de pessoas 
ajudaram no trabalho de 
contenção do fogo que 
ficava cada vez mais 
forte. A fumaça densa 
prejudicava o trabalho 
já que atrapalhava a 
visibilidade e a respira-
ção do mutirão que se 
formou para debelar as 
chamas. 

O proprietário do 
Hotel Fazenda Floresta 
dos Sonhos registrou 
boletim de ocorrência 
na tarde de sábado re-
latando que acionou o 
Corpo de Bombeiros de 
Barretos e Bebedouro ao 
avistar fumaça na dire-
ção da lagoa do Dutra. 
Há suspeitas de que o 
fogo tenha começado 
quando alguns dos 
frequentadores do local 
não tomou os devidos 
cuidados ao acender 
um fogo improvisado 
para assar carne. A 
reportagem esteve no 
local e encontrou pa-
nelas e apetrechos de 
churrasco queimados. 
A Lagoa do Dutra atrai 
um grande número de 
pessoas principalmente 
nos finais de semana de 
dias quentes. 

O pesquisador Flá-

vio Dutra de Resende, 
diretor da APTA, disse 
que aproximadamente 
100 hectares de áreas 
de pastagens, matas 
nativas e áreas de pre-
servação permanente 
foram queimadas. “O 
fogo foi controlado pelo 
esforço dos funcionários 
da fazenda que trabalha-
ram ininterruptamente 
desde sábado. Houve 
um grande apoio dos 
pipas do Grupo Tereos e 
também de proprietários 
vizinhos. O apoio da 
Prefeitura de Colina foi 
fundamental através de 
maquinário pesado que 
possibilitou a abertura de 
trilhas na mata fechada, 
além de pipas com água. 
Houve também o apoio 
do Corpo de Bombeiros e 
da Cavalaria”, destacou 
Resende que acrescen-
tou: “graças ao esforço 
de todos conseguimos 
evitar danos aos experi-
mentos que estão sendo 
conduzidos não havendo 
danos aos animais (bo-
vinos e equinos)”. Flávio 
também agradeceu a 
todos os envolvidos no 
combate ao incêndio 
e, em especial, aos 
funcionários da fazenda 

que lutaram bravamente 
para combater o fogo 
na mata com os apoio 
supra-citados. 

Na  ETAM “São 
Francisco de Assis” 
não houve prejuízos 
materiais já que ao redor 
das pastagens e matas 
ciliares que circundam 
a unidade existem as 
faixas chamadas de 
aceiros, que protege a 
vegetação em caso de 
queimadas e incêndios. 
Porém, mesmo assim 
com o intenso calor e 
os fortes ventos não 
foi possível controlar 
totalmente o fogo na 
mata ciliar. As folhas 
de alguns pés de frutas 
secaram e um trecho de 
pastagem queimou. 

A Polícia Ambiental 
esteve em Colina na 
última terça-feira, dia 14, 
fazendo um levantamento 
dos estragos causados 
pelos incêndios que, 
segundo informações, 
foi um dos maiores já 
registrados na cidade. 
A Polícia Ambiental 
informou que tem atu-
ado em toda região 
com vários registros 
de queimadas que são 
captados via satélite. A 
equipe se desloca até 
a área apontada para 
verificar a proporção dos 
incêndios, as medidas 
geográficas e fazer as 
devidas autuações.  

LAMENTÁVEL 
O prefeito Dieb este-

ve presente em vários 
pontos de incêndio no 
sábado a tarde e a noite. 
“Lamentamos muito o 
que ocorreu. Sabemos 
do difícil trabalho do 
agricultor e, de repente, 
uma fatalidade destas traz 
prejuízos irreparáveis. 
Muito triste. A prefeitura 
e toda equipe esteve 
presente para conter o 
fogo desde os primeiros 
momentos e passou a 
noite de sábado fazen-
do aceiros para conter 
a propagação do fogo. 
Portanto, quero agradecer 
a todos os funcionários 
que atenderam nosso 
chamado e prontamente 
não mediram esforços 
para controlar o proble-
ma. Agradece também o 

Corpo de Bombeiros, as 
Usinas e os produtores 
rurais que cederam ho-
mens e máquinas para 
evitar que um mal maior 
acontecesse”, destacou 
o prefeito. 

CAÇA AOS 
CRIMINOSOS 

Algumas testemunhas 
relataram que o fogo 
teria iniciado próximo 
à represa do Dutra. 
Segundo consta, um 
grupo com 4 a 5 pessoas 
estaria assando carne 
em uma churrasqueira 
improvisada com tijolos 
no início da plantação 
de cana, que estava na 
palhada, já que havia sido 
colhida há poucos dias. 

O fogo se alastrou 
pela palhada seca e os 
indivíduos não conse-
guiram apagar. Ventava 
forte neste momento 
por volta de 11 horas 
de sábado e em pouco 
tempo o incêndio ganhou 
grandes proporções, 
causando destruição 
por onde passava. 

Uma força tarefa está 
a procura dos possíveis 
causadores do problema. 
Paralelo a isso é preciso 
que cada ser humano 
tenha um pouco mais 
de consciência em suas 
atitudes. 

FRAGILIDADES 
EXPOSTAS 

O problema dos 
incêndios tem ocorrido 
com frequência em di-
versas cidades vizinhas 
e desta vez atingiu 
Colina. Mesmo sabendo 
desta real possibilidade 
nota-se que falta uma 
iniciativa no sentido de 
criar uma Brigada de 
Incêndio devidamente 
treinada para enfrentar 
uma catástrofe como 
esta. A boa vontade de 
todos os envolvidos no 
combate ao incêndio 
é louvável e digna de 
aplausos e elogios. No 
entanto, o triste inciden-
te, mostrou algumas 
fragilidades como a falta 
de uma coordenação e 
de atitudes integradas. 
Medidas que poderiam 
estar alinhadas caso 
houvesse a implan-
tação de uma equipe 
especializada, inclusive 
com equipamentos apro-
priados para enfrentar 
o problema. 

Esperamos que esta 
possibilidade possa se 
tornar realidade, afinal 
a seca não acabou e 
conforme as previsões 
mais otimistas não 
existe mudança para o 
próximo ano. 

Churrasqueira improvisada com tijolos, próxima à represa 
do Dutra, onde teria iniciado o incêndio. 

Mata ciliar ficou totalmente devastada. 

Plantação de seringueira atingida pelo fogo. 
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.181 LIVRO D-19 FLS.055
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram 

documentos exigidos pelo artigo 1.525, incs. I, III, IV e V 
do Código Civil Brasileiro.

DANILO AUGUSTO SIMÕES e 
JULIANA HENRIQUE DA SILVA

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 17 de Janei-
ro de 1.991, tratorista especializado, solteiro, residente e 
domiciliado na cidade de Colina-SP, à Rua Esmeralda, nº 
270, Patrimônio, filho de Francisco Correa Simões e de 
Creuza Ferreira Simões.

Ela, natural de Jaborandi-SP, nascida aos 18 de Março 
de 1.997, dona do lar, divorciada, residente e domiciliada na 
cidade de Colina-SP, à Rua Esmeralda, nº 270, Patrimônio, 
filha de Edvaldo Henrique da Silva e de Janaina Cristina 
Causin Henrique da Silva.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.182 LIVRO D-19 FLS.056
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram 

documentos exigidos pelo artigo 1.525, incs. I, III e IV do 
Código Civil Brasileiro.
ROGÉRIO CARLOS AMARO e DAISE SILVA MINATO

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 24 de Setem-
bro de 1.979, autônomo, solteiro, residente e domiciliado 
na cidade de Colina-SP, à Rua Dante Guarnieri, nº 24, 
Jardim São João, filho de José Carlos Amaro e de Apare-
cida Nacci Amaro.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 29 de Outu-
bro de 1.991, técnica em enfermagem, solteira, residente 
e domiciliada na cidade de Colina-SP, à Rua B, nº 97, 
CDHU I, filha de Airton Minato e de Maria Tereza Silva.

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
EDITAL DE DESISTÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Colina – Estado de São Pau-
lo, por intermédio dos membros nomeados da Comissão 
do Processo Seletivo Externo nº.001/2020 COMUNICA 
e PUBLICA a desistência dos(a) candidatos(a): NOE-
MI VITALINA SFORCINI BALDO-7ª, ANA BEA-
TRIZ DE SANTIS-8ª, CRISTIANE APARECIDA 
PEREIRA-9ª, GABRIELLE SANTOS DA SILVA-10ª, 
DAIANA ROBERTA LOPES ZANCHETA-11ª, QUE-
ROLI APARECIDA COSTA-12ª, ALINE BRUSCHI 
VALENTIM-14ª, FLÁVIA APARECIDA PINHEIRO 
DE PINO-15ª, MATINA LIMA DOS SANTOS MO-
REIRA-16ª, LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
-17ª, JULIANA CHELES RASTEIRO-18ª, ELENICE 
GARCIA BRUNOZI-19ª, para o preenchimento de vaga 
temporária do Emprego Público de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL – ACT – PEIPE - PRÉ-ES-
COLA, e RAFAELA NATHALIA LAROCCA RODRI-
GUES-29ª, IZABEL CARINA CRUZ BUZATTO-30ª, 
CLAUDINEIA ALICE PEREIRA TOLEDO-32ª, FLA-
VIO FERNANDO FRANCO-33ª, FRANCINE BER-
NARDES PEREIRA JORGE-35ª, IVONEUDE DOS 
SANTOS DA SILVA-36ª, IANARA CARLA CAUZIN 
DE SOUZA-37ª, RUBIANA ISABEL DA SILVA FER-
NANDES-38ª, para o preenchimento de vaga temporária 
do Emprego Público de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA I – ACT – PEB I, Tendo em vista que houve a 
convocação em 30/08/2021, e NÃO manifestaram o inte-
resse dentro do prazo estipulado e previsto para a atribui-
ção 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, 13 de setembro 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 22 cm | Valor:  R$ 305,80

A Câmara Municipal de Colina CONVIDA 
toda a comunidade e seus representantes para 
participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS ME-
TAS FISCAIS - 2º QUADRIMESTRE/2021, 
que será realizada em 23 de setembro de 2021, 
às 19h00min, na sede da Câmara Municipal. A 
audiência pública será presencial, respeitando-se 
as restrições para prevenção à infecção e propa-
gação da COVID-19, bem como será transmitida 
nos mesmos ambientes virtuais utilizados para 
as sessões plenárias (https://www.camaracolina.
sp.gov.br/tvcamara e https://www.youtube.com/
Câmara Municipal de Colina/SP). Os cidadãos e 
demais interessados poderão realizar perguntas 
e comentários diretamente relacionados ao tema 
da audiência pública, inclusive através de con-
tato telefônico (3341-1071 e 3341-3912), e-mail 
(contato@camaracolina.sp.gov.br) ou nas trans-
missões oficiais via internet.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE COLINA

Medidas: 2 colunas x 12 cm | Valor:  R$ 220,32

IDOSA ACIONOU POLÍCIA
Uma aposentada de 81 anos, que reside na Cohab 3, 

informou à polícia que no dia 11, por volta do meio-dia, 4 
pessoas (2 homens e 2 mulheres) foram até a sua casa e 
se apresentaram como funcionários da CPFL, embora não 
usassem uniformes. Eles pediram autorização para fixar 
um cartaz da campanha “Colina Mais Iluminada” no muro 
do imóvel. Pediram o número do CPF da moradora que iria 
receber um cartão pré-pago de R$ 90,00 para ser gasto em 
compras. A idosa passou o número do documento e teve 
o cartaz fixado no muro da residência, mas desconfiou da 
atitude e fez o B.O. A PM entrou em contato com a prefeitura 
que, por sua vez, informou que as placas de obras são 
fixadas, por funcionários devidamente identificados,  em 

pontos específicos ou próximos às melhorias executadas 
e que, em hipótese alguma, os cartazes são colocados 
em muros de residências. Os PMs tentaram contato com 
uma das pessoas que deixou o telefone com a idosa, mas 
o mesmo não atendeu as ligações. A recomendação da 
polícia é que em caso de dúvida nunca forneça informa-
ções pessoais a estranhos e nem convide desconhecidos 
para entrar na residência. O melhor é sempre desconfiar 
e acionar a polícia imediatamente. 

MAIS UMA CASA ATINGIDA POR TIROS 
Mais um casa foi atingida por tiros na noite do dia 3 desta 

vez na Rua 6 da Cohab 2. O morador, um aposentado de 70 
anos, relatou à polícia que ouviu alguns estampidos vindos 
da rua, mas não saiu para fora de casa para verificar do 
que se tratava. Só depois constatou duas perfurações no 
muro e um amassado no encaixe do portão de correr. Ele 
também localizou um projétil de arma de fogo amassado 
na calçada. O idoso disse que não sabe o motivo da casa 
ser atingida por disparos. Os PMs Wagner e Silva estiveram 
no local para o registro da ocorrência. 

MOTO FURTADA EM PROPRIEDADE RURAL
Um morador da área rural de Jaborandi chegou em 

casa na noite do dia 9 e não viu a moto Suzuki, preta, ano 
2008, que estava na garagem. As câmeras de monitora-
mento gravaram a ação de dois bandidos que invadiram a 
fazenda e furtaram a moto às 11h. Os ladrões seriam dois 
indivíduos de Colina que foram identificados nas imagens. 

MULHER PRESA EM FLAGRANTE POR TRÁFICO 
A PM prendeu em flagrante na noite do dia 3 uma 

mulher, de 41 anos, que estava comercializando drogas 
na própria residência, na Rua Antônio Spechoto Primo – 
Jardim Santa Lúcia. Ao visualizar a viatura, a indiciada que 
entregava algo para dois indivíduos que estavam no portão, 
saiu correndo para o interior do imóvel sendo seguida pelos 
PMs Moura e Rezende. Ela descartou o entorpecente que 

estava num prato de plástico no vaso sanitário. Na busca 
domiciliar foram apreendidas 76 cápsulas de cocaína 
(127g), mais 123 g do mesmo pó, uma pedra de crack 
(1,6g), 91 embalagens vazias para acondicionamento de 
entorpecente, apetrechos e a quantia de R$ 633,70. A 
mulher teve a prisão preventiva decretada. 

SOM ALTO INCOMODA MORADORA 
Uma moradora da Rua A do Jardim Califórnia acionou 

a PM na noite do dia 7 incomodada pelo som alto vindo 
de caixa amplificada que o vizinho ouvia na calçada jun-
tamente com outras pessoas. A solicitante disse que o 
fato é corriqueiro e resolveu chamar a polícia já que nem 
consegue assistir televisão com o barulho propagado. O 
morador relatou que estava com outros vizinhos escutando 
música e que a solicitante foi à única a reclamar. 

APREENSÃO DE FACÃO 
Em atendimento à solicitação feita pelo 190, a PM 

apreendeu um facão com um homem, de 34 anos, abor-
dado nas imediações da Rua Antônio Guarnieri no início 
da madrugada do dia 8. Ao chegar a documentação do 
indivíduo foi constatado que o mesmo possui restrições 
judiciais. Ele foi levado até a residência e o facão apreendido. 

P A N O R A M A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
EDITAL RESUMIDO

VESTIBULINHO/2021

A Prefeitura Municipal de Colina, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos da 
Legislação vigente, torna pública no período de 13 a 21 
de setembro de 2021 a abertura de inscrições do Vestibu-
linho para preenchimento de 70 vagas do 6º ano do Ensi-
no Fundamental – Ano Letivo 2022 - da Escola Técnica 
Agropecuária Municipal “São Francisco de Assis”.

Para a inscrição é necessário apresentar: Atestado de 
Escolaridade e Comprovante de Residência.

As inscrições serão recebidas nas secretarias das esco-
las onde o candidato cursa o 5º ano do Ensino Fundamen-
tal e residentes no município de Colina, e na secretaria da 
Escola Técnica Agropecuária Municipal “São Francisco 
de Assis” para os alunos não residentes no município de 
Colina e alunos de escolas particulares, conforme disposto 
no Decreto nº 2.230 de 07/11/2002 e Edital 001/2021.

O período de reserva de vaga será de 06/12/2021 a 
13/12/2021 das 07 às 15 horas, na secretaria da Escola Téc-
nica Agropecuária Municipal “São Francisco de Assis”.

O Vestibulinho será realizado na escola onde cada alu-
no cursa o 5º ano do Ensino Fundamental, com início às 8 
horas, no dia 21/11/2021 (Domingo), com duração máxi-
ma de 1 hora e 30 minutos. Os alunos não residentes no 
município de Colina e de escolas particulares terão o local 
definido com antecedência de uma semana, mediante conta-
to telefônico do candidato com a secretaria da ETAM. Serão 
obedecidas todas as normas de distanciamento e medidas de 
segurança contra o Novo Coronavírus - COVID 19.

1- Fica assegurado a todos os alunos candidatos resi-
dentes na cidade de Colina a prioridade no preenchimento 
de vagas existentes na Escola Técnica Agropecuária Mu-
nicipal “São Francisco de Assis”.

2- Os alunos candidatos residentes em outras cidades 
que queiram cursar a Escola Técnica Agropecuária Mu-
nicipal “São Francisco de Assis”, apenas terão efetivadas 
suas matrículas se houverem vagas remanescentes.

3- Para fins de lotação no preenchimento das vagas, de-
verão ser elaboradas duas listas classificatórias, uma para 
alunos candidatos residentes na cidade de Colina e outra 
para aqueles que migrarem de localidades diversas.

O Edital completo se encontra afixado na Prefeitura 
Municipal de Colina, na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura e na Escola Técnica Agropecuária Municipal 
“São Francisco de Assis”.

ETAM “São Francisco de Assis”
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Medidas: 2 colunas x 22 cm | Valor:  R$ 305,80

Termina amanhã, 
dia 17, o prazo para os 
estudantes das escolas 
estaduais refazerem a 
rematrícula para continuar 
estudando na mesma 
unidade escolar em 2022. 
A sinalização é essencial 
para que a vaga do estu-
dante permaneça ativa. 

A EE “Prof. Darcy Sil-
veira Vaz”, a única escola 
estadual do município, 

Rematrícula na rede estadual termina amanhã

Os ganhadores do 
sorteio do último dia 8 
da entidade são: 905 – 
Rogério Bianchi (R$ 7 
mil); 006 – Márcio José 
Meneguelo (R$ 1,7 mil); 
251 – Antônio Carlos 
Ramos (R$ 1,3 mil); 050 
– Antônio Marcos R. de 
Oliveira (R$ 1.100,00) e 
744 – Claudinéia B. de 
Souza (R$ 1 mil). 

Apae entregou 
prêmios 

informou que o processo 
de rematrícula é digital. O 
pai, responsável ou aluno 
maior de 18 anos precisa 
informa que continuará na 
rede estadual no próximo 
ano. 

A rematrícula deve ser 
feita no site da Secretaria 
Escolar Digital - SED (ht-
tps://sed.educacao.sp.gov.
br/saiba-como-acessar) 
e, dentro do ambiente 

virtual, seguir o caminho: 
Área do responsável, 
Gestão escolar, Matrícula 
e Rematrícula, que tam-
bém pode ser feita pelo 
aplicativo “Minha Escola 
SP” e, presencialmente, 
em qualquer unidade 
escolar estadual.  

Os estudantes do 1º 
ano do Ensino Médio 
que prosseguirão para o 
2º ano no ano que vem 

devem no ato da rematrí-
cula escolher o itinerário 
formativo disponível na 
unidade. Todas as escolas 
ofertam, pelo menos, dois 
itinerários com todas as 
quatro áreas do conhe-
cimento: Linguagens, 
Matemática, Ciências 
Humanas e Ciências da 
Natureza. A matrícula 
para novos alunos será 
divulgada em breve. 

Terminou no mês pas-
sado a troca de lâmpadas 
comuns por modelos de 
LED, que faz parte da 
parceria entre Prefeitura e 
CPFL dentro do programa 
“Eficiência Energética”. 
Nesta segunda etapa foram 
substituídas 874 pontos 
de iluminação por toda 
cidade, que compreende 
a parte central e também 
nos bairros. 

Na 1ª etapa, no ano 
passado, foram substi-
tuídas 1.067 lâmpadas. 
A ação deve reduzir em 
aproximadamente 40% 
o consumo público de 
energia. A iluminação de 
LED oferece maior efici-
ência energética, baixo 
impacto ambiental, além 
de economia e segurança. 

Município ganha mais 
lâmpadas de LED

Ilumina melhor os espa-
ços públicos, mudando 
a paisagem e deixando 
a cidade mais bonita e 
moderna.

 “As melhorias têm 
o objetivo de ampliar a 
segurança para nossa 
população e avançar 
na sustentabilidade da 
iluminação, com foco 

em eficiência energética, 
com serviço de qualidade 
e redução de custos”, 
destacou o prefeito Dieb. 

Ele também informou 
que já protocolou junto 
à CPFL, projeto para a 
realização de uma  3ª 
etapa com o objetivo de 
substituir o maior número 
possível de lâmpadas 
comuns. 

Com recursos próprios, 
a Prefeitura adquiriu 
um moderno aparelho 
de ultrassonografia 
para a Sociedade 
Filantrópica “Hospital 
José Venâncio”. 

O novo equipamento 
vai possibilitar a re-
alização de exames 
de medicina interna 
abdominal ,  renal , 
ginecológica, obstétri-
ca, vascular, mamas, 
tireóide, entre outros. 

“Esse moderno ul-
trassom vai oferecer 
mais comodidade aos 
usuários do SUS que 
não precisarão se 
deslocar para outras 

Prefeitura adquire novo aparelho 
de ultrassom para Hospital

cidades para fazer seus 
exames”, destacou 
Osny Paro, provedor 
do hospital. 

“A saúde é prioridade 
na nossa Administra-
ção, por meio da Rede 
Municipal de Saúde e 
também do Hospital que 
oferecem atendimento 
de qualidade à popula-
ção. O novo ultrassom 
vai proporcionar mais 
eficiência e qualidade 
para os profissionais 
de saúde e pacientes, 
facilitando a vida de 
todos para um diag-
nóstico mais rápido 
e preciso”, declarou 
o prefeito Dieb. Ele 

também parabenizou 
toda equipe do hospital 
que atende prontamente 
todos os usuários com 
dedicação e respeito. 

Novo aparelho de ultras-
sonografia adquirido pela 
prefeitura para ser usado 
no hospital.

As lâmpadas de LED além da luminosidade maior também 
são mais econômicas.
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um pouco das pessoas para poder refletir melhor a respeito de si 
mesmo. Se você continuar pensando positivamente e acreditando 
que é capaz, conseguirá realizar todos os seus desejos.

Horóscopo da semana de 16 a 22/09

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Cuide de si e 
aproveite para exaltar suas qualidades intelectuais 
e artísticas. Novas oportunidades sociais, 

amparando-o no campo profissional. Você poderá ganhar dinheiro 
desdobrando suas atividades.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Está na hora de você 
encarar seriamente o seu trabalho para que consiga 
aquele aumento que está precisando. Também na 

parte amorosa, procure ser mais responsável agindo de um modo mais 
maduro e consciente. Dia excelente para novos contatos pessoais.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Todos os 
assuntos importantes, particularmente os de 
ordem financeira, se tratados com interesse 
e inteligência, obterão os mais excelentes 

resultados. Procure moderar o fumo e a bebida. Lembre-se 
também de que o respeito é essencial numa relação a dois.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Seus empreendimentos 
serão prósperos. Terá sucesso na defesa de seus 
direitos e triunfará em todos e quaisquer assuntos 

legais. Seja mentalmente independente e mais firme em suas 
crenças. Será, também, um dia no qual deverá evitar acidentes.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Diminuirão 
seus problemas na vida cotidiana graças a atitudes 
mais firme no que toca a esse assunto. Estímulo 
positivo para a participação comunitária. Saiba que 

hoje você está com pique total para levar adiante os seus projetos.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Ótimo 
estado mental o que lhe dará mais rapidez 
ao ter que tomar decisões importantes. Os 
desentendimentos do passado darão lugar ao 

romantismo e dentro do trabalho, procure se aproximar mais dos 
seus colegas ou subalternos.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Dia propício para 
investigações, pesquisas, química, medicina e 
tudo que está relacionado com ocultismo. Todavia, 
terá aborrecimentos, proporcionados pelos 

familiares. Dê mais atenção ao seu trabalho

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Se as coisas não 
correrem bem pela manhã, esteja certo de que à 
tarde tudo estará melhor. A sua mente ativa e as 
suas ideias bastante objetivas vão ajudar você a 

colocar em prática um plano mais organizado no trabalho. Indi-
cações de muita harmonia no âmbito familiar.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 A vida 
profissional começará a se estabilizar, mas logo 
terá de sofrer reformas. Pequenos problemas 
com negócios financeiros. Agite mais o seu dia, 

afinal, agitação faz a sua cabeça, ainda mais se acontecer um 
clima de aventura no ar.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Dia em que 
deverá evitar a indecisão, pois poderá deixar de 
realizar bons negócios. Tome decisão acertada 
e saiba defender seus interesses. Se acontecer 

algum problema na sua vida, não se preocupe, porque você vai 
receber proteção.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Vênus e Marte 
trarão uma diminuição na autoconfiança e alguns 
conflitos na vida amorosa. Tendência a se afastar 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07  Novos 
acontecimentos na vida financeira. Oportunidade 
de novos negócios, empreendimentos e 
comercialização de produtos para compra e 

venda. Maior agitação e impulso no cotidiano. Quanto maior o 
obstáculo, mais motivado você se sente para vencer o desafio.

Os dois últimos finais de semana foram intensos para os 
noivos Matheus Aprile (Sertãozinho) e Sarah Junqueira 
Franco. A cerimônia religiosa foi realizada dia 4 na Fazenda 
Corguinho e, no último sábado, aconteceu o casamento 
no civil e a festa em São Paulo. A lua de mel está sendo 
desfrutada em Cancún. 

Comemoração dos 20 anos da Júlia, filha de Assad Sam-
mour/Fidah. O aniversário com os irmãos Assad, Camila 
e familiares aconteceu na Fazenda Primavera no sábado.                                                        

CL Produções

As bodas de ouro de Valcir Dalpim/Maria Amélia foram 
especiais para o casal que curtiu o carinho da família. 
Os filhos, noras e netos participaram da missa e jantar 
realizados no sábado.                                           Foto Zezinho

O coração de Maria Roseli Paro, conhecida carinhosamente 
por “Dida”, transbordou de alegria na comemoração dos 60 
anos de vida no sábado. Na foto, a aniversariante ladeada 
pelas filhas Letícia, Heloísa, Nathália e Bárbara. CL Produções

Carla Nogueira adora fazer aniversário porque ela e mãe 
comemoraram as datas juntas. Hoje é o dia dela e amanhã 
será a vez da Elvira. Parabéns às duas! 

Hoje o dia é especial para João Spexoto/Isolina que completam 
49 anos de companheirismo, cumplicidade e dedicação à 
família. Felicidades ao casal pelo aniversário de casamento! 

As manifestações 
de carinho dos 

amigos e familiares 
foram o melhor 

presente de aniversário 
para Hellen Rodrigues, 

que comemorou 
26 anos no dia 11. 

Todos os anos o dia 15 de setembro é de muita alegria 
para Fábio Ikuma e a esposa Andréia, que fazem aniver-
sários na mesma data. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO PÚBLICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
PROCESSO Nº 078/2021

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE 
ATLETISMO DO CENTRO DE LAZER CARLOS 
OSCAR VAZ DE ALMEIDA. FICA SUSPENSA a re-
alização da tomada de preços em epígrafe para o dia 17 
de setembro das 2021 às 10:00 horas. Motivo: Incon-
sistências no Sistema

Jaborandi, 10 de setembro de 2021

PAULO ROBERTO ZANQUETA - Revisor
Representantes das empresas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação de Jaborandi 
torna público o resultado da análise de Propostas de Pro-
posta de Trabalho Docente para aulas livres do Compo-
nente Curricular de Matemática, Ensino Fundamental – 
Anos Finais, da Rede Municipal de Ensino de Jaborandi, 
estado de São Paulo. As propostas foram analisadas pela 
Comissão Especial Pedagógica nos dias 08 e 09 de se-
tembro, de acordo com o cronograma publicado no Edital 
de Abertura 007/2021 em 23 de Agosto de 2021, em pá-
gina 2, em O Diário Oficial do município de Jaborandi. 
Os candidatos interessados deverão comparecer no dia 
13/09/2021 às 9h30 na Secretaria Municipal de Educa-
ção, sito à Rua Justino Fazuoli nº 405 – Centro – Jabo-
randi- SP, para atribuição de aulas, como segue a classi-
ficação abaixo:

COMPONENTE CURRICULAR - CIÊNCIAS

Jaborandi, 10 de Setembro de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE JABORANDI

O prefeito Silvinho e o 
secretário de Educação, 
Bruno de Oliveira, parti-
ciparam na quinta-feira, 
dia 9, da entrega dos 
novos uniformes para 
1.090 alunos do Ensino 
Infantil até o Ensino Fun-
damental (I e II). Cada 
estudante recebeu duas 
camisetas, totalizando 
2.180 unidades. 

A entrega dos unifor-
mes para este ano letivo 
atrasou em decorrência 
da pandemia, que impôs 
a adoção do ensino remo-
to. As aulas presenciais 
foram retomadas no final 

Novos uniformes escolares beneficiam mais de 1.000 alunos 
JABORANDI

de julho. 
A distribuição foi acom-

panhada pela diretora da 
EMEF “Arcanjo Gabriel”, 
Sandra Zanqueta Baldo, 
onde teve início a distri-
buição. Ela destacou a 

importância dos alunos 
uniformizados para que 
não haja diferenciação 
nas vestimentas. 

 “Graças ao esfor-
ço coletivo da equipe 
municipal, a educação 

avança oferecendo uma 
educação de qualidade, 
reforçada pela capacita-
ção constante do corpo 
docente, implantação 
de material pedagógico 
apostilado de qualidade 
e investimentos que 

contemplam a melhoria 
contínua da estrutura 
física das unidades”, 
declarou Silvinho que 
agradeceu a Secretaria 
Municipal de Educação e 
o trabalho dos servidores 
nas escolas. “Estamos 
construindo um sistema 
educacional que, por meio 
da educação, promova 
a formação e inclusão 
de cidadãos críticos 
e preparados para os 
desafios que atualida-
de impõe”, enfatizou o 
prefeito. 

O secretário Bruno 
agradeceu o prefeito 
no atendimento das 
principais demandas 

da pasta. “O prefeito e 
sua equipe não medem 
esforços para o avanço 
do sistema educacional. 
Foram investidos mais 
de R$ 30 mil na com-
pra dos uniformes que 
beneficiaram 100% dos 
alunos matriculados na 
rede municipal de ensino”, 
ressaltou o secretário que 
informou também que 
antes da aquisição das 
camisetas foi feita, pela 
primeira vez, votação 
on-line para que pais 
e alunos escolhessem 
as camisetas que me-
lhor se adequassem 
as necessidades dos 
estudantes. 

Alunos uniformizados com o prefeito Silvinho que participou da entrega nas escolas. 

Silvinho e diretora Sandra Baldo distribuem as novas 
camisetas do uniforme escolar.

A prefeitura aproveitou 
o período de estiagem 
para conclusão da rede 
de galerias pluviais. O 
Departamento de Obras 
está finalizando a inter-
ligação do sistema de 
drenagem urbana com 
ponto de coleta inicial na 
Rua 7 de Setembro, no 
CEAC Antônio Baldo. 

O prefeito Silvinho 
explicou que a rede, 
já construída, estava 
interrompida na altura 
do cruzamento da Rua 
Assad Kalil Chabrour 
com a Rua 4. “A fase 
atual da obra compre-
ende a execução de 120 
metros lineares de rede 

Sistema de drenagem é concluído
com tubos de 80cm de 
diâmetro, abrangendo as 
Ruas Assad K. Chabrour 
e Netuno, onde no cruza-
mento com a Rua Inácio 
M. D. Junqueira ocorre a 
interligação com a rede 
existente, completando 
desta forma o sistema 
de macrodrenagem”, 
ressaltou Silvinho. 

Após a execução dos 
serviços as Ruas Assad K. 
Chabrour e Netuno serão 
totalmente recapeadas. O 
investimento está orçado 
em R$ 60.000,00 e será 
custeado com recursos 
de convênio celebrado 
com o Ministério das 
Cidades. 

“Estamos concluindo 
obras de infraestrutura 
no entorno do novo 
Conjunto Habitacional 
da CDHU, viabilizando 
desta forma a construção 
de 71 novas unidades 

com investimento supe-
rior a R$ 7 milhões que 
ajudarão a diminuir o 
déficit habitacional, além 
da geração de emprego 
e renda à população”, 
concluiu o prefeito.  

Funcionário do Departamento de Obras trabalha na in-
terligação do sistema de drenagem urbana. 
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queimar lixo 

A Prefeitura Municipal de Colina, 
por meio do Departamento de 

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

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

passível de multa e até detenção. 
Colinense, colabore!  

Não promova queimadas. 
Faça o descarte correto do lixo 

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

 Denúncias DISK  3341-9430 (Vigilância Sanitária) 
e 3341-9445 (Receita).
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Inaugurou nesta segunda-feira, 
13, a IDEAL CRÉDITO, 

Correspondente Mais BB, com 
uma nova proposta para emprésti-
mos consignados e pagamentos de 
boletos em geral 

- Funcionários Públicos e 
  Privados
- Servidor Municipal, Estadual    
  e Federal
- Aposentados e Pensionistas

INAUGURAÇÃO !!! 

- Crédito Consignado
- Crédito automático
- Crédito Salário
- Antecipação de 13º Salário
- Compra de Dívida (portabilidade)
- Consórcio

- Recebimento de contas e   
  boletos em geral
- Pagamento de benefícios do INSS
- Saques, depósitos, extratos 
  e saldos
- Recarga de celular e muito mais...

ABERTURA DE CONTAS PARA PESSOA FÍSICA SEM COMPLICAÇÃO!

Mesmo que você já tenha outros empréstimos, fale conosco!

CRÉDITO SUJEITO A APROVAÇÃO CADASTRAL - OUVIDORIA 0800 729 0722

Horário de funcionamento 
de Segunda a Sexta-feira 

das 8 às 18 horas

Av. Antenor J. Franco, 456 
Centro (ao lado do Skinão)


