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calçada é  local
 para a circulação

 de pedestres. 
A Prefeitura Municipal de Colina, por meio 

do Departamento de Receita, 
comunica aos proprietários de imóveis, que, 

de acordo com o Código de 
Postura do município, é PROIBIDO manter em 

ruas, calçadas e canteiros centrais, 
materiais de construção como tijolos, materiais de construção como tijolos, 

telhas, areia, pedras e etc, 
sob pena de multa. 

 Colinense, colabore com a limpeza de nossa cidade!
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ofertas válidas de 07 à 13/10
ou enquanto durar o estoque

telha eternit
3,05 x 1,10

6mm
R$ 84,90 

churrasqueira
4 espeto - 65cm

cimento
R$ 462,00 

Telha romana
ou portuguesa

resinada
R$ 1.349,00

milheiro 

porta laminada
extra popular 

0,80cm ou 0,70cm
R$ 290,00 

Preço bom você so 
encontra aqui !!!

´

Rua Coronel Nogueira, 389 | Fones: 3341-1711 / 3341-2254 ofertas preço à vista com dinheiro ou valor a prazo até 12x no cartão!

A Câmara aprovou 
no mês de setembro 
projeto de lei, de auto-
ria do executivo, para 
construção da sede da 
Casa da Advocacia e 
da Cidadania em área 
institucional de 781,70 
metros quadrados na 
Alameda A do Jardim 
Dourado II, próximo ao 
Parque Débora Paro. 

O advogado Márcio 
Domingues, represen-
tante da OAB, esteve 
na Câmara fazendo 

OAB terá sede própria com 
doação de terreno 

explanação sobre a 
finalidade da doação. 
“Precisamos da sede 
própria para dar o aten-

dimento ideal e que a 
população merece”, 
declarou o advogado. 

Pág. 3 

Advogado Márcio Domingues na área doada pela prefeitura 
para construção da sede da OAB, que terá início em 2022. 

A Prefeitura pu-
blica nesta edição, 
às páginas 5 e 8, os 
editais resumidos para 
o processo seletivo 

Prefeitura realiza concurso e 
processo seletivo

para preenchimento de 
vagas na Educação e 
também do concurso 
público para auxiliar 
operacional de serviços 

O Escritório de Defesa Agrope-
cuária de Barretos prepara para o 
dia 1º de dezembro capacitação 
para os controladores de javali. 
As inscrições gratuitas do curso 
oferecido para toda região, inclu-
sive Colina e Jaborandi, serão 
abertas nos próximos dias.                      

 Pág 5

Capacitação para 
controladores de javali 

gerais. As inscrições, 
somente pela internet, 
tem início hoje e devem 
ser feitas no site www.
aptaconcursos.com.br. 

Padre de Jaborandi recebe título 
de cidadão da Câmara Pág. 8

O Hospital José 
Venâncio faz parte 
das 333 instituições 
contempladas com o 
“Mais Santas Casas”, 
programa lançado pelo 
governador Doria no 
último dia 30. O prefeito 
Dieb e o provedor Osny 
Paro participaram do 
lançamento no Palácio 
dos Bandeirantes e já 
formalizaram a adesão, 
que irá aumentar a receita 
do hospital e beneficiar 
toda população. 

Pág. 3 

Hospital ganha recursos do 
“Mais Santas Casas” 

Dieb e o provedor Osny participaram do lançamento do 
programa no Palácio dos Bandeirantes. 
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Notícias da Paróquia
Dia 07 – Quinta-feira – Dia de NOSSA SENHORA DO 
ROSÁRIO
09h – Reunião do clero na Cidade Maria

Dia 09 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 10 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 12 – Terça-feira – Dia de NOSSA SENHORA APARECIDA
08h – Missa na Matriz
09h – Carreata pelas ruas de nossa cidade com Nossa Senhora
18h30 – Missa na Matriz

Dia 13 – Quarta-feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz

 NA QUESTÃO NÃO É O “QUE”, MAS O “COMO”

O jovem do Evangelho de Mc 10,17-30 – não só conhe-
cia, mas também observava cada mandamento, inclusive os 
referentes a fazer o bem ao próximo. Provavelmente seguia a 
Lei de Deus não tanto por cega obediência, mas porque sabia 
que era a coisa melhor a ser feita para viver honestamente. 
Isso já lhe rendia coisas boas, e parecia que Deus o recom-
pensasse com numerosas riquezas materiais. Era uma pessoa 
boa. Sobretudo mostrava-se disposto a melhorar ainda mais, 
sempre mais. Não estava parado, não estava satisfeito, tinha 
um desejo de absoluta perfeição.

Pois é, todos conhecemos os “certinhos”: também eu, 
pessoalmente, tenho certa tendência ao perfeccionismo. Mas 
um de nós-justamente este jovem – tem pelo menos a coragem 
de pedir algo a Jesus.

Pergunta-lhe o que deve fazer para herdar uma vida ainda 
melhor, para sempre. O tom de respeito com que se dirige ao 
Nazareno cheio de boa vontade beira a adulação. “Mestre 
bom: “Jesus é alérgico aos títulos altissonantes, se dá conta 
deste detalhe e lhe mostra que a bondade não vem da resposta 
que lhe pode dar, mas sempre do Pai. Como vem do Pai a 
Lei, os mandamentos; então vejamos: o jovem os conhece? 
A pergunta parece retórica. De fato, o “perfeitinho” já tinha 
entendido que não é somente de conhecer, mas também de 
“fazer”, de agir, de mudar a si mesmo e o mundo. Certamente, 
pode responder de ter observado todos os mandamentos em 
relação aos irmãos, ticando todas as coisas do elenco que 
Jesus lhe recorda: feito, feito, feito. Já completou a “listinha” 
com as coisas a fazer. Então, como é possível que ainda não 
tenha esta esperada existência que tem o sabor do Eterno? 
Sente que tudo o que fez e que está fazendo não é suficiente. 
Nunca o será, para quem se sente constantemente inadequado.     

 
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 
Terreno com aproxima-

damente 700 m², em frente 
à horta da Dona Otávia. 
Tratar (17) 99103-4170. 

ALUGA-SE 
Casa na Av. Rui Bar-

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

VENDE-SE 
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. 

VENDE-SE 
Dois terrenos no Jardim 

do Lago (300m2) e Jardim 

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

VENDE-SE 
Terreno na Rua Antônio 

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

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-
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 

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

e manutenção, podas de 
árvores, plantio de grama, 
comércio de vasos e plan-

tas em geral. Contato (17) 
3341-1604 / 99135-3501 
/ 98189-4149, c/ Gabriel 
Paro. 

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

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

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e codificadas. 
Confecção de carimbos – Av. 
Luiz Lemos de 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. 

MOTO EXPRESSO 
ADRIANO  

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

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 plás-
tico açougue 30x50cm e 
30x30cm, plástico 50 litros, 
panela pressão 7,5 litros 
sem tampa, etc. Tratar (17) 
3341-1627 ou Restaurante 
Toca da Raposa.

TRACKER/2017 
Compro Tracker/2017, 

1.4 LTZ, flex, de particular 
p/ particular. Tratar fone 
99165-5448. 

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 

CHURRASQUEIRO 
Faço churrasco para 

eventos em geral (ani-
versário, casamento, 
confraternização, etc). 
Experiência e tradição. 
Tratar fone 99172-6634, 
c/ Oséias. 

LT CLEAN 
Higienização de esto-

fados, carpetes, carros, 
pisos, cortinas e colchões. 
Retiramos manchas de 
chicletes, slime e canetas. 
Faça um orçamento sem 
compromisso. Tratar (17) 
99246-7246. 

ENDER LATARO 
Estrutura para eventos: 

casamentos, 15 anos, 
formaturas, cabines foto-
gráficas e espelho mágico. 
Contato (17) 99173-4994. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
DECRETO Nº 4.437, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021

DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPAR-
TIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS DIAS 11 DE 
OUTUBRO DE 2.021 E 1º DE NOVEMBRO DE 2.021 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DIAB TAHA, Prefeito Municipal da Comarca de 
Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, edita o seguinte Decreto:

Art. 1º - Declarar facultativo o ponto nas Repartições 
Públicas Municipais no dia 11 de outubro de 2021; uma 
vez que a referida data ocorrerá numa segunda-feira, que 
antecede ao Feriado Nacional do dia 12 de Outubro – Dia 
de Nossa Senhora, Padroeira do Brasil. 

Art. 2º - Declarar facultativo o ponto nas Repartições Pú-
blicas Municipais no dia 1º de novembro de 2021; uma vez 
que a referida data ocorrerá numa segunda-feira, que antecede 
ao Feriado Nacional do dia 02 de Novembro – Dia de Finados.

Parágrafo único – Em substituição à declaração de 
ponto facultativo disposta no caput deste artigo, o expedien-
te do dia 28 de outubro, Dia do Funcionário Público, quinta-
feira, será normal nas repartições públicas municipais.

Art. 3º - Ficam excetuados os serviços de limpeza pú-
blica, coleta de lixo, serviços de saúde através do Pronto 
Atendimento de Colina e demais órgãos indispensáveis à 
prevenção e combate à COVID-19 e plantão do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Colina (SAAEC). 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
realizando-se as anotações de estilo.      
Prefeitura Municipal de Colina, 05 de outubro de 2021

DIAB TAHA - Prefeito do Município de Colina

Registrada na Secretaria competente e publicada por 
afixação no quadro de avisos desta municipalidade.

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

Medidas: 2 colunas x 18 cm | Valor:  R$ 250,20 

O prefeito Dieb e o 
provedor do hospital Osny 
Paro participaram na tarde 
da última quinta-feira, dia 
30, no Palácio dos Ban-
deirantes, do lançamento 
do Programa “Mais Santas 
Casas”, quando também foi 
anunciado o “ESG Saúde”, 
uma nova linha de crédito 
voltada exclusivamente ao 
financiamento para aquisição 
de sistemas e equipamentos 
de energia solar. 

Na oportunidade o gover-
nador Doria e o vice Rodrigo 
Garcia informaram que 333 

Hospital adere ao 
“Mais Santas Casas”

instituições contempladas 
formalizarão adesão ao novo 
programa para repasse de 
recursos às Santas Casas 
e hospitais filantrópicos. 

Com os recursos extras 
do tesouro estadual, os 
serviços serão ampliados 
fortalecendo a assistência 
prestada à população por 
meio do SUS, coibindo o 
déficit de recursos resul-
tante da defasagem dos 
valores da tabela definida 
pelo Ministério da Saúde. 
O programa estabelece 
três categorias para definir 

o percentual de recurso 
extra calculado em função 
do volume de atendimentos 
que já realizam na área de 
média e alta complexidade 
no SUS. O hospital colinense 
está incluído na 3ª categoria 
e receberá 10%. 

“O programa vai possi-
bilitar o aumento da receita 
e diminuição dos gastos 
de energia elétrica, o que 
refletirá na melhor prestação 
de serviço e atendimento 
à população, em especial 
aos mais vulneráveis”, 
comentou Osny que irá 
implantar no hospital o 
sistema de energia solar 
através de financiamento 
oferecido pelo governo 
estadual. 

“Agradeço e parabenizo 
o governador João Doria e 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia por este programa tão 
importante, que irá ajudar e 
muito o hospital. Agradeço 
também o provedor Osny 
que, juntamente com sua 
equipe, está trabalhando 
para que a população 
tenha, cada vez mais, um 
atendimento de excelência 
no hospital”, declarou o 
prefeito Dieb. 

No final do mês de junho 
a prefeitura enviou à Câmara 
projeto de lei para doação 
de imóvel para a edificação 
pela OAB da Casa da Advo-
cacia e da Cidadania. A área 
institucional com metragem 
de 781,70 m2 está situada 
à Alameda A do Jardim 
Dourado II, que fica na parte 
superior do Parque Débora 
Paro, paralelo à Rua Alfredo 
Pedro Jerônimo.  

O projeto foi discutido 
em várias sessões porque 
alguns vereadores não eram 
favoráveis à doação. Após o 
pedido de vista, feito pelos 
vereadores José Afonso 
e João Amadeu, o projeto 
foi amplamente discutido 
antes da votação. Inclusive 
o advogado Márcio Domin-
gues, representante da OAB, 
participou de reunião fazendo 
a exposição de motivos 
justificando a doação da 
área. O projeto, de autoria 
do Executivo, foi aprovado 
na sessão ordinária do dia 
20 de setembro por 8 votos 
favoráveis. O vereador Marco 
Moralles votou contra, Valdir 
Brait se absteve e Rafael 
Cury estava ausente. O 
projeto foi sancionado pelo 

Câmara aprova doação de imóvel 
para construção da sede da OAB

prefeito no dia 22 de setembro, 
tornando-se a Lei nº 3.612. 

“Hoje temos a Casa da 
Advocacia que funciona no 
Jardim Primavera, mas o 
atendimento ao público ain-
da não é o ideal. O objetivo 
é ter mais advogados para 
atender um público maior 
diariamente, oferecer cursos, 
palestras, gerar emprego com 
a contratação de mais funcio-
nários, entre outros benefícios 
à comunidade. Precisamos 
da sede própria para dar o 
atendimento ideal e que a 
população merece”, destacou 
Domingues que informou que 
esta foi a primeira vez que OAB 
esteve na Câmara fazendo a 
explanação de um projeto. 

“A OAB possui em todo o 
Estado mais de 555 Casas 
de Advocacia construídas 
em terrenos doados pelas 
prefeituras, algumas delas 
com mais de 100 anos de 
existência. A OAB de Barretos 
ficou surpresa com a aprova-
ção porque acreditava que o 
projeto não teria maioria de 
votos”, explicou o advogado 
que informou que a edificação 
terá início em 2022 porque 
este ano é de eleição, mas 
antes haverá o lançamento 
da pedra fundamental. Ele 
informou também que o 
município possui 96 advo-
gados de Colina e Jaborandi 
cadastrados e trabalhando na 
OAB, sendo que 43 prestam 
serviço para o Estado através 
da assistência judiciária. Em 
nome da OAB, dr. Márcio 

agradeceu o prefeito Dieb 
pelo envio do projeto à 
Câmara. 

O imóvel doado pela 
prefeitura não pode ser 
utilizado para outra finali-
dade. Na hipótese de não 
haver construção no prazo 
de 2 anos a prefeitura fará 
a reintegração de posse da 
área. Caso haja o desvio da 
finalidade do imóvel ocorre 
a revogação da lei. 

INTERESSE PÚBLICO 
E SOCIAL 

O prefeito Dieb disse 
que a doação da área é de 
interesse público e social. 
“A doação do terreno é de 
fundamental importância, 
considerando que haverá 
uma melhor acomodação 
para o atendimento dos 
munícipes mais necessitados 
e que procuram a indicação 
de advogados para atuar 
em sua defesa através do 
convênio existente entre a 
OAB e a Defensoria Pública. 
Atualmente os atendimentos, 
que eram realizados nas de-
pendências do Fórum desta 
Comarca na sala destinada 
à OAB, agora são realizados 
em um imóvel locado, sem 
as adequações e instalações 
necessárias. Com a cons-
trução da sede da Casa do 
Advogado os advogados 
poderão realizar reuniões 
e atendimento em ambiente 
próprio e confortável, o que 
irá beneficiar a população que 
necessite dos atendimentos”, 
destacou o prefeito. 

Advogado Márcio Domingues, representante da OAB em 
Colina, na área doada para edificação da Casa da Advocacia 
e da Cidadania. 

Colina sediou o Encontro 
do Programa de Articula-
ção Regional de Políticas 
Públicas do Sebrae-SP e 
FGV (Fundação Getúlio 
Vargas), região de Barretos, 
realizado na sede de campo 
do Grêmio Cultural na última 
sexta-feira, dia 1º. 

O programa realizou um 

Colina sediou encontro 
regional do Sebrae e FGV

mapeamento dos potenciais 
econômicos dos municípios e 
traçou um plano de ação, que 
foi apresentado no encontro 
que passa a ser itinerante. 
As reuniões serão realiza-
das em diferentes cidades 
do Estado até 2022 para 
valorização de pequenos 
municípios e integração 
regional do Sebrae. 

O prefeito Dieb foi o anfi-
trião do evento e recepcionou 
o diretor de Administração 
do Sebrae/SP, Guilherme 
Campos e equipe; Fernando 
Galvão que representou o 
vice-governador Rodrigo 
Garcia, Luiz Fiorani que é 
presidente do Codevar – Con-
sórcio de Desenvolvimento 
do Vale do Rio Grande e 
prefeito de Vista Alegre do 
Alto. Também participaram 
do encontro prefeitos, secre-
tários municipais e gestores 
públicos dos munícipios da 
região e representantes de 
associações. 

Dieb com os representantes do Sebrae: Beatriz Gusmão, 
diretor Guilherme Campos e Rafael Mattos. 
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profissional, moral e social. A pessoa amada estará disposta a 
ajudá-lo e as pessoas mais velhas também.

Horóscopo da semana de 07 a 13/10

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Melhores 
oportunidades de soluções em assuntos jurídicos. 
O dia indica favorabilidade para consultas com 

médicos e dentistas. Não discuta.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Viver em paz e sem 
perturbação será muito importante agora. Para 
que tudo isso aconteça, evite participar de intrigas 

e rivalidades com quem quer que seja. Felicidade no amor e nas 
diversões.

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. Tendências 

a aventuras o esperam. Procure moderar o fumo e a bebida.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Período que promete 
muito êxito material, social e profissional, devido 
ao bom aspecto astral em seu horóscopo. Todavia, 

para que tudo saia conforme suas pretensões aja com otimismo, 
confiança em si e mais entusiasmo.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Fase em que 
receberá boas sugestões para solucionar de vez 
suas dificuldades financeiras. Bom também para 
iniciar negócios imobiliários e para solicitar a casa 

própria. Harmonia amorosa e familiar.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Os aspectos 
astrais indicam relações harmoniosas com o 
cônjuge, pessoas amigas, vizinhos e familiares. 
O êxito financeiro, profissional e social, também 

será evidente. Bom ao amor.

TOURO - de 21/04 a 20/05  Talvez não 
consiga hoje ou nestes próximos dias, gozar da 
inteira liberdade que é precisa. Mas é provável que, 
se meditar sobre a opinião dos outros terá maior 

recompensa num futuro próximo. Sucesso cultural, artístico e público.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Confie em si mesmo 
procurando compreender o seu valor profissional, 
relacionando-o ao bem que poderá causar ao 
seu semelhante no futuro. Leia e tente entender 

as coisas para realmente melhorar e valorizar o seu intelecto e 
sua personalidade.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Dia em que 
haverá muita tranquilidade na vida familiar e 
profissional. Você terá bastante disposição para 
solucionar problemas. Contudo, evite discussões 

com a pessoa amada, rivais e inimigos. Ótimo para a saúde.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Negativo 
fluxo astral para mudanças de emprego, atividade 
ou residência. Tendência a depressão psíquica o 
que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se 

em todos os sentidos.

PEIXES - de 20/02 a 20/03  Dia positivo para 
a realização de negócios além de suas condições 
monetárias, e também propício ao seu progresso 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Sua indecisão, 
neste dia, muito poderá prejudicá-lo. Portanto seja 
decidido para que tudo possa sair bem. Cuide da 
saúde, não se precipite e não se deixe influenciar 

por maus pensamentos.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.183 LIVRO D-19 
FLS.057

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

CARLOS ROBERTO DE ABREU e 
ADENIZ SILVA DOS SANTOS

Ele, natural de Olímpia-SP, nascido aos 11 de Abril 
de 1.974, tratorista especializado, divorciado, residente 
e domiciliado na cidade de Colina-SP, à Alameda Dois, 
nº 20, Jardim Débora, filho de Firmino de Abreu e de Rita 
Cardoso Soares de Abreu.

Ela, natural de Teixeira de Freitas-BA, nascida aos 10 
de Maio de 1.987, do lar, solteira, residente e domiciliada 
na cidade de Colina-SP, à Alameda Dois, nº 20, Jardim 
Débora, filha de Adigar dos Santos e de Zilda Silva dos 
Santos.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.184 LIVRO D-19 
FLS.058

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

JULIANO CESAR DOS SANTOS e 
JULIANA LUIZA JUSTINO DA SILVA LOPES

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 14 de Março de 
1.989, tratorista, solteiro, residente e domiciliado na cidade 
de Colina-SP, à Rua Um, nº 46, Conjunto Habitacional Na-
poleão Francisco Jorge, filho de Manoel Almeida dos San-
tos e de Maria Lucila Dametto dos Santos.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 03 de Maio de 
1.989, do lar, divorciada, residente e domiciliada na cida-
de de Colina-SP, à Rua Um, nº 46, Conjunto Habitacional 
Napoleão Francisco Jorge, filha de Paulo Roberto Lopes 
e de Ademara Justino da Silva.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.185 LIVRO D-19 
FLS.059

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

PAULO SÉRGIO TRISTÃO e 
MARLUCI CANDELORO

Ele, natural de Franca-SP, nascido aos 27 de Janeiro 
de 1.957, ferramenteiro, solteiro, residente e domiciliado 
na cidade de Colina-SP, à Rua Assad Abrão Daher, nº 
549, centro, filho de Antonio Martins Tristão e de Solidade 
Pinheiro Tristão.

Ela, natural de Araruna-PR, nascida aos 17 de Julho 
de 1.969, recepcionista, solteira, residente e domiciliada 
na cidade de Colina-SP, à Rua Assad Abrão Daher, nº 
549, centro, filha de Pedro Candeloro e de Maria Apare-
cida Dutra Candeloro.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.186 LIVRO D-19 
FLS.060

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

FARAH DROUBI e APARECIDA CABRAL
Ele, natural de São Paulo-SP, nascido aos 28 de Fe-

vereiro de 1.951, aposentado, divorciado, residente e do-
miciliado na cidade de Colina-SP, à Avenida Dr. Moacyr 
Vizzotto, nº 755, Centro, filho de Mamede Droubi e Mes-
sad Rajab Droubi.

Ela, natural de Olímpia-SP, nascida aos 22 de Setembro 
de 1.958, do lar, solteira, residente e domiciliada na cidade 
de Colina-SP, à Avenida Dr. Moacyr Vizzotto, nº 755, Centro, 
filha de Antonio Cabral e de Anizia Neves da Rocha Cabral.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.187 LIVRO D-19 
FLS.061

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

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RODRIGUES e 
ELIANE PEREIRA DOS SANTOS

Ele, natural de Itacarambi-MG, nascido aos 04 de Ou-
tubro de 1.972, colhedor, solteiro, residente e domiciliado 
na cidade de Colina-SP, à Rua A, nº 75, Bairro Jardim 
Califórnia, filho de Ramiro Pereira Rodrigues e de Santa 
Augusta de Oliveira Rodrigues.

Ela, natural de Itacarambi-MG, nascida aos 13 de Se-
tembro de 1.975, do lar, solteira, residente e domiciliada 
na cidade de Colina-SP, à Rua A, nº 75, Bairro Jardim 
Califórnia, filha de Alcino Pereira dos Santos e de Celina 
Mendonça.

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 473, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021

CONVOCA O CANDIDATO CLASSIFICADO DO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018 QUE ESPECIFICA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1.º - CONVOCAR, o candidato classificado e 
aprovado do Concurso Público n.º 02/2.018, para com-
parecer junto ao Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Colina e manifestar interesse em 
assumir a vaga existente do cargo público, ser nomeado 
para o exercício de suas atribuições, no prazo máximo 
de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de pu-
blicação, respeitando-se a ordem classificatória, confor-
me abaixo relacionado:

I – MOTORISTA I:
a.) ELISEU BARBARO ANTONIO JERONIMO – 

portador do Registro Geral n.º 24.247.941-8, 22.º clas-
sificado;

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio, devendo o Departamento de Recursos Humanos so-
licitar a documentação pertinente, bem como realizar as 
anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 30 de Setembro de 2021

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

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

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

Medidas: 2 colunas x 16 cm | Valor:  R$ 222,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

EDITAL DE ABERTURA RESUMIDO 

O Prefeito Municipal de Colina faz saber que, em vista do disposto no art. 37, inciso 
II da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica da Prefeitura Muni-
cipal de Colina e Leis Municipais vigentes, realizará Processo Seletivo de Provas, para o 
preenchimento dos Empregos Públicos criados no quadro de Empregos da Prefeitura Mu-
nicipal de Colina. O presente Processo Seletivo destina-se aos Empregos e vagas previstas 
neste Edital, para o preenchimento efetivo de outras vagas que surgirem durante o período 
de validade deste Processo Seletivo ou ainda para outras vagas que forem criadas. 

As INSCRIÇÕES serão realizadas somente pela INTERNET, diretamente pelo 
candidato no site www.aptaconcursos.com.br, de 07 a 21 de outubro de 2021. 

Todas as divulgações e informações sobre o presente Processo Seletivo serão dispo-
nibilizadas no site www.aptaconcursos.com.br, a partir da data de abertura das inscri-
ções, portanto é de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas 
as publicações. Segue a tabela dos Empregos:

*CR = Cadastro de Reserva – A quantidade de vagas será em conformidade com 
as necessidades de contratação.

Valor da Inscrição: R$ 50,00 para todos os cargos  
Colina, 06 de outubro de 2021

DIAB TAHA - Prefeito Municipal 
Medidas: 3 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 708,90

Alguns municípios do 
Estado já foram alvo de 
capacitação da Secretaria 
de Agricultura que conclui 
hoje, 7, o primeiro ciclo do 
curso para os controlado-
res de javali do Estado. O 
treinamento começou pela 
cidade de Avaré no mês de 
setembro com a capacitação 
de centenas de manejadores. 

O curso, disponível para 
todos municípios abrangidos 
pelas regional de Barretos, 
inclusive Colina e Jaborandi, 
será realizado no dia 1º de 
dezembro, das 18h às 21h30, 
no Clube de Tiro de Barre-
tos. O diretor do Escritório 
de Defesa Agropecuária 
(EDA) de Barretos, Adão 
Marin, está conduzindo os 
preparativos para a realização 
do treinamento. 

Ele informou que a previsão 
inicial é de 150 vagas para 
um dia de capacitação e que, 
de acordo com a demanda, 
poderá ser realizado mais 
de um curso. As inscrições 
on-line são gratuitas e estarão 
disponíveis através do link: 
http://www.defesaagropecu-
aria.sp.gov.br/  dentro dos 

Barretos sediará curso para 
controladores de javali  

próximos dias. 
“A partir desta capacitação 

os controladores estarão 
aptos a realizar a coleta 
de material para auxiliar na 
vigilância, sendo parceiros 
importantes para garantir a 
sanidade da cadeia suína 
no Estado”, destacou Marin 
que informou que as implica-
ções sanitárias da invasão 
da espécie e o risco de 
disseminação de doenças; 
zoonoses transmitidas por 
manipulação e consumo 
de javalis; destinação de 
resíduos do abate para con-
trole populacional de javalis 
(carcaças e vísceras) estão 
entre os assuntos abordados 
na capacitação. 

O treinamento é parte das 
ações do Plano Integrado de 
Vigilância de Doenças de 
Suínos, que tem como objetivo 
fortalecer a capacidade de 
detecção precoce frente às 
doenças que são um risco 
para a suinocultura paulista, 
como a peste suína clássica 
e africana e a síndrome res-
piratória reprodutiva suína. 
Também são abordados no 
ciclo de palestras os riscos 

da população de javalis frente 
à pecuária, saúde humana 
e possíveis impactos eco-
nômicos. 

PARCERIA PARA 
CONTROLE 

No curso também é 
destacado o trabalho em 
conjunto com as associações 
e o Governo do Estado para 
mapear as principais áreas 
que o javali ataca para 
controle deste animal que 
é um problema. Além das 
doenças que transmite, afeta 
a flora, fauna e os recursos 
hídricos como nascentes, 
rios e córregos. A parceria 
do governo estadual com 
os municípios e associações 
é muito importante para o 
controle do javali. 

Os ganhadores do sorteio 
do último dia 29 são: 680 – 
Raul Antônio Pinto (R$ 8,5 
mil); 199 – Efigênia S. Lima 
(R$ 1,8 mil); 952 – Márcio 
Henrique da Silva (R$ 1,2 
mil); 070 – Juliana Ramadan 
e outros ( R$ 1.100,00) e 874 
– José Cândido J. Almeida 
(R$ 1 mil). 

MAIS SORTEIO 
Na próxima quarta-feira, 

dia 13, a Apae sorteia R$ 
12.100,00 em vale-compras. 
Para concorrer a estes super 
prêmios basta manter o 
pagamento do carnê em dia. 

Asilo entregou 
prêmios 

Cada uma das 70 vagas 
para ingresso no 6º ano do 
Ensino Fundamental da 
ETAM “São Francisco de 
Assis” para o ano letivo de 
2022 será disputada por 3,3 
candidatos. O vestibulinho 
recebeu 232 inscrições até 
o último dia 21, quando ter-
minou o prazo de inscrições. 

A direção da Escola 
Agrícola informou que não 
houve procura por candidatos 
de fora da cidade. A prova 
será realizada no dia 21 de 
novembro, no período da 
manhã, nas escolas onde os 
inscritos estão cursando o 5º 
ano do Ensino Fundamental. 

Vestibulinho tem 
232 inscritos

Adão Marin, diretor do Escri-
tório de Defesa Agropecuária 
de Barretos, que prepara o 
curso para a região. 
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Medidas: 6 colunas x 11,5 cm | Valor:  R$ 479,55

Medidas: 6 colunas x 23 cm | Valor:  R$ 959,10
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O casamento de Murilo/Camila aconteceu há um ano e 
por conta da pandemia a festa e a cerimônia religiosa 
foram adiadas e aconteceram dia 1º no Espaço Flam-
boyant, em Bebedouro. 

Os pais Rodrigo/Tetê comemoraram no sábado com os 
familiares os 2 aninhos do filhinho Pedro. O tema do 
pique-pique foi “Mundo Bita”.                         Foto Zezinho

Doze muladeiros da Comitiva Esperança e mais equipe de apoio percorreram 340 km 
até Aparecida montados em mulas. O grupo saiu de Itapira no último dia 26, percorreu 
montanhas e diversas cidades antes de chegar ao Santuário Nacional no dia 1º. Antes 
do regresso no domingo, eles assistiram missa como forma de agradecimento à santa, 
de quem são devotos. O grupo é formado pelos colinenses Antônio Muniz, Paulo Pereira 
“Grapete”, Irineu Queiroz, Rodrigo dos Santos “Diguinho”, Edivino Carvalho, Aparecido 
Muniz, Francisco Muniz e Ulisses Zoneti (Rio Preto). De Conchas participaram: Bruno 
Tomazeli, Luiz Henrique Santana, Maicon Leite, Diovam Alves e Guilherme Rive. Os 

As manifestações de 
carinho vão encher o 
coração da Angeli de 

felicidade amanhã, data 
do seu aniversário, que 
será celebrado junto da 

família, amigos e do 
marido Germano. 

muladeiros não dormem em 
hotel, cozinham no caminho 
a comida típica sertaneja.

Renato Colleto estará ainda mais sorridente no dia 11 
quando completa mais um ano de vida na companhia 
da família e da esposa Ana Carolina. 

A massoterapeuta Deborah Baena com os acessórios 
utilizados nas sessões que oferecem muitos benefícios 
à saúde, relaxamento e bem estar. Ela iniciou a carreira 
em 2012 com a Naturopatia e se se apaixonou pela drena-
gem linfática, que a conduziu para outros métodos. Ela, 
que já morou na Índia, é neta do saudoso ex-vereador e 
artista Agnaldo Ferreira. Você vai se surpreender com os 
resultados. Não perca tempo ligue já ou envie mensagem 
para 99166-7142.

Vereador André Junqueira/Fabiana, padre Luís Fernando 
e bispo diocesano Dom Milton Kenan Júnior na entrega 
do título de cidadão jaborandiense concedido ao pároco 
pela Câmara. A sessão solene aconteceu na noite de 
domingo na igreja Nossa Senhora Aparecida. 

Sábado a comemoração é dobrada para Jorge Cognetti 
(Jaborandi) e o filho que tem o seu nome e também faz 
aniversário no mesmo dia. 

Com 15 dias de vida a filhinha de Erik/Ana Regina já se 
tornou o centro das atenções dos pais e familiares. A bebê 
recebeu o nome de Anne Heloise Espanhol Gonçalves Hora.

A família do 
João Lucas cantou 

ontem o pique-pique 
do seu 7º aninho que 
encheu os pais Júlio 

César “Biguri”/Fabiana 
de felicidade. 

O domingo será de 
muitos “parabéns” 

para Dania Nascimento 
que recebe carinho 

redobrado da família 
e dos amigos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO 01/2021

EDITAL DE ABERTURA RESUMIDO 

O Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Paulo faz saber que, em vista do dis-
posto no art. 37, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Or-
gânica da Prefeitura Municipal de Colina e Leis Municipais vigentes, realizará Concurso 
Público de Provas, para o preenchimento dos Empregos Públicos criados no quadro de 
Empregos da Prefeitura Municipal de Colina. O presente Concurso Público destina-se 
aos Empregos e vagas previstas neste Edital, para o preenchimento efetivo de outras 
vagas que surgirem durante o período de validade deste Concurso Público ou ainda para 
outras vagas que forem criadas. 

As INSCRIÇÕES serão realizadas somente pela INTERNET, diretamente pelo can-
didato no site www.aptaconcursos.com.br, de 07 de outubro a 07 de novembro de 2021. 

Todas as divulgações e informações sobre o presente Concurso Público serão dis-
ponibilizadas no site www.aptaconcursos, a partir da data de abertura das inscrições, 
portanto é de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as 
publicações. Segue a tabela dos Cargos:

Valor da Inscrição: R$ 40,00.  
Colina, 06 de outubro de 2021

DIAB TAHA - Prefeito Municipal 
Medidas: 3 colunas x 12,5 cm | Valor:  R$ 260,62

FURTOS EM PROPRIEDADES RURAIS E EMPRESA 
Na manhã do dia 21, ao conferir os animais no pasto 

o funcionário de uma propriedade rural deu falta de cinco 
novilhas. Ele percorreu o pasto e algumas áreas da fazenda 
na companhia de outro funcionário encontrando uma parte 
da cerca danificada. Os bandidos deixaram rastros do pneu 
do veículo onde os animais foram embarcados e furtados. 

O motorista invadiu uma propriedade rural na Rodovia 
Renê Vaz de Almeida, que liga Colina e Monte Azul, com 
um veículo e furtou 20 sacos de laranja. O fato aconteceu 
na noite do dia 29. 

Ao chegar ao trabalho na manhã do dia 27, um funcionário 
de empresa que margeia a Rodovia Antônio Bruno constatou 
o furto de aproximadamente 40 metros de cabos de cobre. 
Os fios foram cortados e furtados durante o final de semana 
quando não há expediente de trabalho. 

FURTO EM OBRA 
Um mestre de obras acionou a PM na tarde do dia 2 

comunicando que no prazo de um mês foram furtadas de 
uma das obras furadeira, lixadeira, serra mármore, exten-

P A N O R A M A

são de 30 metros e alguns 
pedaços de fios. 

GOLPES CAUSAM 
GRANDES PREJUÍZOS 

Uma funcionária de 
empresa na Av. Luiz Le-
mos de Toledo recebeu na 
manhã do dia 1º a ligação 
do novo gerente da conta 
jurídica, informando para ela 
atualizar o token de acesso 
à conta bancária que esta-
va antigo. Após realizar o 
procedimento, a funcionária 
recebeu a ligação da central 
do banco questionando se 
estava fazendo transações 

na conta e então percebeu que havia caído num golpe. Ela 
conseguiu estornar o valor de R$ 10 mil e bloqueou um Pix 
na quantia aproximada de R$ 27 mil. O prejuízo da empresa 
foi de R$ 40.399,00. 

Um funcionário de agência bancária de Barretos 
manteve contato com um correntista de Colina na manhã 
do dia 30 informando que um indivíduo estava no banco 
realizando o desconto de três cheques nos valores de 
R$ 3.500,00, R$ 3.950,00 e R$ 4.800,00 e que não 
havia mais saldo na conta. O correntista disse que não 
havia emitido nenhum dos 
cheques. O estelionatário 
desconfiou da demora e 
saiu da agência deixando o 
cheque para trás. A vítima 
alegou ainda que um este-
lionatário compareceu na 
agência do banco em Colina 
e conseguiu retirar um talão 
de cheques da sua conta 
mediante apresentação de 
requisição não fornecida 
pela vítima. 

A titular de uma conta foi até o banco na manhã do 
dia 2 e sacou a quantia de R$ 800,00. Neste momento 
um homem se aproximou e lhe disse que havia saído 
um papel do terminal para ela efetuar procedimento 
para não ter o cartão bloqueado. O golpista realizou o 
procedimento e a vítima foi embora. Quando ela acessou 
o aplicativo do banco constatou um saque de R$ 3 mil 
que não efetuou. O golpe foi aplicado na mesma agência 
no dia 2 com prejuízo maior a outro correntista que teve 
R$ R$ 4.650,00 retirado da sua conta. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021

Reaberto em 30/09/2021; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 14/10/2021; Resumo do objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS para a Contratação de Empresas Para for-
necimento de Mão de obra Especializada, Sob Regime de 
Hora Trabalhada para Execução dos Seguintes Serviços, 
conforme especificações constantes do Termo de Refe-
rência. O edital está disponível, podendo ser retirado no 
Setor de Compras e Licitações da Prefeitura, sito na Rua 
Antonio Bruno, 466, Centro; Informações pelo Telefone 
(17) 3347- 9999. 

Jaborandi, 30 de Setembro de 2021

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021 

Aberto em 04/10/2021; Encerramento: Até às 14:00 
horas do dia 18/10/2021; Resumo do objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS para a Contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços médicos pelo período 12 
(doze) meses, visando o fornecimento de 01 (hum), me-
dico clínico geral, para atendimento clínico ambulatorial 
a população do Munícipio de Jaborandi – SP, com carga 
horária semanal de 40 (quarenta) horas, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde (APS), na sede da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF-02). O edital está disponível, 
podendo ser retirado no Setor de Compras e Licitações 
da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; 
Informações pelo Telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 04 de Outubro de 2021 

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal 

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021 

Aberto em 04/10/2021; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 18/10/2021; Resumo do objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS para a Contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços médicos pelo período 12 
(doze) meses, visando o fornecimento de 01 (hum), me-
dico clínico geral, para atendimento clínico ambulatorial 
a população do Munícipio de Jaborandi – SP, com carga 
horária semanal de 40 (quarenta) horas, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde (APS), na sede da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF-01). O edital está disponível, 
podendo ser retirado no Setor de Compras e Licitações 
da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; 
Informações pelo Telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 04 de Outubro de 2021

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

CONVITE
A Prefeitura de Jaborandi convida toda a po-

pulação para participar do I Fórum de Turismo. 
Durante o evento acontecerá a eleição  e 

posse do presidente, vice-presidente  e secre-
tariado  do COMTUR (Conselho Municipal de 
Turismo) e será discutido o Plano Diretor de 
Turismo. 

A população poderá acompanhar on-line pelas 
redes sociais ou presencialmente.

Data: 07/10/21 (hoje), às 9h. 
Local: Sala de Cinema do CIEB.
Desde já agradecemos e contamos com a 

participação de todos os jaborandienses. 

PREFEITURA DE JABORANDI

As unidades de saú-
de “Estratégia Saúde 
da Família” realizam 
durante todo este mês 
da campanha “Outubro 
Rosa”, o exame pre-
ventivo de Papanicolau 
para mulheres de 25 a 
64 anos. Os exames 
são feitos aos sábados 
mediante agendamento.

No últ imo dia 2, 
primeiro sábado da 
campanha, foram 38 
exames superando 

Saúde estimula exame preventivo 
com serviços e brindes

as expectativas. En-
quanto aguardavam a 
vez do atendimento as 
mulheres participaram 
do “Momento de Bele-
za”, patrocinado pelo 
comércio local, com 
maquiagem, limpeza de 
pele e distribuição de 
brindes. Os próximos 
exames serão realizados 
na ESF 01 “João Paulo 
Pires da Silva” (dias 9 
e 16) e ESF 02 “Omar 
Pinto Neto” (23 e 30). 

No 1º dia da campanha as mulheres ganharam limpeza 
de pele, maquiagem e brindes. 

Acontece às 7h deste 
sábado, dia 9, na praça 
central, a abertura das 
Olímpiadas Estudantis 
que além das com-
petições esportivas 
em várias categorias 
terá apresentação de 
atividades culturais. 

Após a execução 
dos hinos e apresenta-
ção das equipes será 
realizada caminhada 
olímpica até a escola 
“Alexandre de Ávila 
Borges”, local do evento 
que tem como um dos 
objetivos incentivar 
a prática esportiva 
entre os estudantes e 

Muito esporte, cultura e solidariedade 
nas Olimpíadas Estudantis

JABORANDI

a solidariedade atra-
vés da arrecadação 
de caixas de leites 
que serão doadas à 
Assistência Social 
para distribuição às 
famílias necessitadas. 

Além da queimada, 
handebol e futsal tam-
bém serão realizadas 
provas de atletismo. 
As atividades culturais: 
desenho,  maque-
te (praia artif icial), 
coreografia (dança) 
e show de talentos 
serão avaliadas por 
jurados. Os alunos 
estarão divididos por 
cores e a final das 

Escola “Alexandre de Ávila Borges”, palco das compe-
tições e apresentações artísticas da competição entre 
os estudantes. 

competições acontece 
no feriado da próxima 
terça-feira, dia 12, com 

entrega de medalhas 
e premiações aos 
melhores colocados. 
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OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE DE 08 A 10/10/2021 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, 17-99729-7539

Cerveja Antarctica 
subzero lata 350ml

LIMITE 2 CAIXAS

 2,29
CADA

R$

2,19
CADAR$

 18,90
CADAR$

Arroz Engenho 
Tipo 1 pct 5 kg

 6,95
CADA

R$Feijão carioca 
Facinho 1 kg

6,75
CADAR$

 7,49
CADA

R$

7,29
CADAR$

Óleo de soja 
Corcovado 900ml

17,90
CADAR$

Leite longa vida Itambé 
garrafa 1 L (tipos)

 3,99
CADA

R$

3,89
CADAR$

*“O Ministério da Saúde informa: o 
aleitamento materno evita infecções e 

alergias e é recomendado até os 2 (dois) 
anos de idade ou mais”.

Molho ref. Fugini
trad. sachê 300g  1,29

CADA
R$

1,19
CADAR$

Toddy em pó 
achoc. 400g  5,49

CADA
R$

4,99
CADAR$

Deterg. líq. 
Limpol 500ml 
(tipos)

Papel hig. Neve 
neutro compacto 
L12 P11  1,79

CADA
R$

1,59
CADAR$

 18 ,99
CADAR$

16 ,99
CADAR$


