
Produtos eletrônicos têm 
um alto poder de 

contaminação e poluição. 

LIXO ELETRÔNICO 

Secretaria Municipal de Saúde 
Secretaria de Serviços Urbanos 
Secretaria de Planejamento e 

Meio Ambiente 

DESTINO CERTO!

Portanto, na hora de descartar 
seu equipamento dê o DESTINO CERTO

Ligue 3341-9430 e agende a coleta 

1918         2021

031
Ano CII - nº 2.028 Colina, 14 Outubro de 2021 R$ 3,80

Fundado em 18 de Agosto de 1918 - Propriedade de Felici & Felici S/C Ltda.
Diretor João Roberto Felici
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Uma delegação 

formada pelos verea-

dores Rafael “Maringá”, 

Marco,  Montanha, 

Limão, Evonei, Muniz, 

Zé Afonso e o prefeito 

Dieb esteve em São 

Paulo no último dia 6 

para a entrega oficial 

Vinholi é “Cidadão Colinense” Olimpíada foi sucesso
do título de “Cidadão 

Colinense” ao secretário 

estadual de Desen-

volvimento Regional, 

Marco Vinholi. 

A homenagem, de 

autoria do vereador 

Marco, foi aprovada 

pela Câmara em 2019, 

mas devido à pandemia 

não foi possível fazer a 

entrega do título. Dieb 

ressaltou que é um justo 

reconhecimento pelos 

relevantes serviços que 

Vinholi tem prestado ao 

município. 
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Vereadores e prefeito durante a entrega oficial do título de “Cidadão Colinense” ao 
secretário Vinholi. Também presentes os assessores do secretário Ronaldo Daher e 
Maciel da Rocha e o assessor de gabinete colinense Júlio César Gonçalves. 

Com o objetivo de refor-
çar a segurança hidráulica 
em todo estado de São 
Paulo, o governador Doria 
lançou o programa “Água 
é Vida” no último dia 7 e 
anunciou a liberação de 
recursos para perfuração 

de poços e revitalização 
de rios e córregos. O 
prefeito Dieb juntamente 
com o diretor do Saaec, 
Ricardo Casagrande e 
equipe, participaram do 
evento quando Colina 
foi contemplada com a 

perfuração de mais um 
poço artesiano e um 
reservatório. O prefeito 
agradeceu o governador 
Doria, o vice Rodrigo e 
deputado Geninho pela 
importante conquista. 

Pág. 3 

Colina ganha poço artesiano 
no programa “Água é Vida” 

A Escola “Alexandre 
de Ávila Borges”, em 
Jaborandi, foi palco das 
Olimpíadas Estudantis 
que reuniram alunos de 
várias idades entre os 
dias 9 a 12 em disputas 
esportivas e culturais. A 
solidariedade também 
esteve em evidência 
com a arrecadação de 
leite. A equipe verde foi a 
grande campeã. Pág.  7
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Prefeito Dieb, diretor do Saaec Ricardo, engenheira Elisângela e servidor Luiz Alberto 
juntamente com o vice-governador Rodrigo Garcia e deputado Geninho.

Estudantes participam de atividade esportiva com a 
presença do público.                              Secretaria de Comunicação
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C L A S S I F I C A D O S

O COLINENSE
Fundado em 18/08/1918

Propriedade: Felici & Felici S/C Ltda
CNPJ 57.719.114/0001-03

Filiado à ABRAJORI e ADJORI
Av. Pio de Mello Nogueira nº 53

Fone/Fax: (17) 3341-1180
Cep: 14770-000 - Colina/SP

e-mail: ocolinense@gmail.com
site: www.ocolinense.com.br

Facebook
http://www.facebook.com/JornalOCOLINENSE

Jornalista Responsável: João Roberto Felici - MTb - 22.733
Impressão: Stander Artes Gráficas - Adalberto Guilherme - ME

OS ARTIGOS ASSINADOS REPRESENTAM APENAS E TÃO SOMENTE
A OPINIÃO DE SEUS AUTORES. A REPRODUÇÃO DE TEXTOS,

FOTOS E PUBLICIDADE SOMENTE SERÁ PERMITIDA SE PREVIAMENTE 
AUTORIZADA, POR ESCRITO, PELO JORNAL COM CRÉDITO DA FONTE.

Notícias da Paróquia
Dia 16 – Sábado – Dia de Santa Edwirgem 
19h – Missa na Matriz 

Dia 17 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 19 – Terça-feira 
20h – Missa na comunidade do Patrimônio

Dia 20 – Quarta-feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz

“O PODER QUE FAZ O OUTRO CRESCER” 
Mc 10,35-45

Este Evangelho de Marcos está dividido em duas partes: 
A) o pedido dos filhos de Zebedeu; B) o ensinamento sobre o 
serviço. Isso acontece depois do terceiro anúncio da Paixão 
que Jesus faz aos Doze. Os discípulos estão com medo da 
cruz. Tiago e João com seu pedido ambicioso e impróprio 
demonstram que não entenderam ainda quem é Jesus e as 
consequências da sua missão. Mas Jesus aproveita da sua 
ignorância para denunciar a tirania e, sobretudo, anunciar que 
a missão daquele que o segue e torna-se seu discípulo é o 
serviço desinteressado. Ele próprio dá exemplo entregando 
sua vida por amor em resgate de muitos.

Tiago e João: Eram dois dos discípulos mais íntimos de 
Jesus, faziam parte do grupo dos Doze. Estiveram com Jesus 
na sua transfiguração estarão também com Ele no jardim de sua 
agonia, portanto, são pessoas que ocuparam lugar importante 
ao lado de Jesus. Esse destaque do nome dos discípulos que 
fazem esse tipo de pedido a Jesus tem grande valor para todos 
os que ocupam uma posição de liderança na igreja.

É uma liderança de servo que Jesus exige! Os líderes 
da Igreja devem ser os primeiros a “beber o cálice”, servindo 
diariamente às necessidades dos irmãos e irmãs, sejam 
quais forem, onde quer que sejam percebidas.

Tomar o cálice de Jesus e receber o seu batismo: O 
“cálice” e o “batismo” simbolizam, neste contexto, a agonia 
e a morte próximas de Jesus. Antes de iniciar o seu minis-
tério, Jesus recebeu o batismo de João. Foi ungido pelo 
poder do Espírito Santo para anunciar o Reino de Deus e 
convocar todos á conversão. Agora Jesus leva á plenitude 
o sentido do batismo que recebeu passando pelo martírio. 
Na cruz derrama o seu sangue, enfrenta a morte, mas o 
Pai o ressuscita. A morte, o maior inimigo da humanidade é 
vencido. Jesus morre e nasce de novo ressuscita.

 
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 apro-

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

VENDE-SE 
Três terrenos murados 

com portão grande e 
calçada no bairro Patri-
mônio, próximo à horta 
do Zé Verdureiro. Vendo 
juntos e separados – 
metragem total 1.565 
m2. Tratar 99112-9651, 
c/ Zé Verdureiro. 

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 Bar-
bosa, 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, 
desentupimento e de-
tecção de vazamento. 
Tratar 99708-1300 (Ge-
nésio) 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 delícias 
para você. Aceitamos 
encomendas de bolos p/ 
aniversários, pão de mel, 
pães, roscas e salgados 
para festas pelo fone 
3341-3230 ou à Av. Luiz 
Lemos de Toledo, 417. 

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

e manutenção, podas 
de árvores, plantio de 
grama, comércio de va-
sos e plantas 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 
codificadas. Confecção 
de carimbos – Av. Luiz 
Lemos de Toledo, 384 
– 3341-3359 ou 99148-
8664. 
MÓVEIS PLANEJADOS  

MARCENARIA 
Fabricação de closets, 

cozinhas, banheiros, 
armários de quartos, 
painéis e serviços de 
marcenaria em geral. 
Orçamento sem compro-
misso. Contato Sérgio 
Simões: (17) 3341-2048 
/ 99726-4047 (n) ou 
sergiosimoes0512@
hotmail.com 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

MOTO EXPRESSO 
ADRIANO  

Viagens diárias para 
Barretos e região, busco 
e entrego suas enco-

mendas, 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 
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.

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 

LT CLEAN 
Higienização de 

estofados, 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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Sabe aqueles lugares encantadores 
que parecem uma produção cinemato-
gráfica, assim é a Pousada Dream Land 
Bungalows que está de cara para o mar 
na paradisíaca praia de Taipu de Fora, 
que pertence ao município de Maraú. 

Dica de Turismo 

DREAM LAND: um paraíso 
no litoral da Bahia

A península de Maraú é um dos mais 
lindos destinos do litoral sul baiano. O 
local também conhecido como “Costa do 
Dendê” se tornou o point de celebridades 
e descolados que apreciam sossego e um 
contato mais íntimo com a natureza. 

Neste cenário encontra-se a pousada 
Dream Land, que está em atividade há 
11 anos e surgiu do sonho de um norue-
guês que se casou com uma paulistana 
e depois de percorrer o litoral brasileiro 
elegeu a praia de Taipu de Fora para cons-
truir sua “Terra dos Sonhos”. A pousada 
também se destaca por sua preocupação 
com o meio ambiente com práticas de 
reciclagem e uso consciente de água. 

Maraú está a 127 km de Ilhéus onde 
fica o aeroporto mais próximo. Aliás uma 
visita a Ilhéus deve fazer parte do roteiro 
para conhecer o Vesúvio e o Bataclan 
que inspiraram o escritor Jorge Amado 
na obra “Gabriela, Cravo e Canela”. Ainda 
na península, inclua um passeio à Barra 
Grande pra ver o espetáculo do por do sol 
na Ponta do Mutá e conhecer as praias 
de Algodões, Saquaíra e Cassange. 

Mais informações sobre Dream Land 
Bungalows pelos fones: (73) 3258-6087/ 
9 9996-4566 ou pelo site: 

www.dreamlandbungalows.com 

No beach bar e restaurante da pousada você toma o 
café da manhã ou faz suas refeições com esta linda 
paisagem. 

A Dream Land tem aconchegantes bangalôs com 
vista para o mar. 

Com objetivo de 
reforçar a segurança 
hídrica e beneficiar os 
municípios paulistas, o 
governador João Doria 
lançou no último dia 7 o 
programa “Água é Vida” 
que prevê investimentos 
de mais de 400 milhões 
de reais em ações de 
perfuração de poços 
profundos e revitalização 
de mais de 3 mil km 
de rios e córregos dos 
municípios paulistas. 

O prefeito Dieb participou 
do evento no Palácio dos 
Bandeirantes juntamente 
como o diretor do Saaec 
(Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Colina), 
Ricardo Casagrande, a 
engenheira civil do órgão, 
Elisângela de Souza e 

Colina ganha poço artesiano no 
programa estadual “Água é Vida” 

servidor Luiz Alberto 
Piai. Na oportunidade, 
Colina foi contemplada 
com a perfuração de 
mais um poço artesiano 
e um reservatório. 

Além do governador, 
a solenidade contou com 
as presenças do vice-
governador e secretário 
de Governo, Rodrigo 
Garcia, dos secretários 
Marco Penido (Meio 
Ambiente) e Marco Vi-
nholi (Desenvolvimento 
Regional) e também do 
deputado federal Geninho 
Zuliani a quem o prefeito 
agradeceu o empenho 
pela conquista de mais 
este benefício para a 
cidade. 

Dieb também agra-
deceu o govenador 

Doria, vice Rodrigo e o 
secretário Vinholi pela 
especial atenção dedi-
cada a Colina. “Essa é 
mais uma importante 
conquista para nossa 
cidade e vem comple-
mentar os investimentos 
que estamos fazendo 
em infraestrutura e 

saneamento sempre 
pensando no bem estar 
dos colinenses”, destacou 
o prefeito. 

“Nosso estado não 
titubeou em nenhum 
momento em defender a 
vida durante a pandemia 
da Covid. E agora lança 
um programa de defesa 
das águas, fazendo 
com que a gente tenha 
segurança hídrica aqui 
em São Paulo. É mais 
uma ação concreta do 
Estado em conjunto 
com os municípios com 
quem compartilhamos 
responsabilidades e nos 
apoiamos em desafios 
comuns”, frisou o vice-
governador Rodrigo 
Garcia durante seu 
pronunciamento. 

Vice-governador Rodrigo 
Garcia enfatizou a parceria 
entre Estado e municípios. 

A modernização do 
sistema de abasteci-
mento de água pela 
prefeitura, por meio do 
Saaec, prossegue com a 
substituição de adutora 
secundária e da rede 
de distribuição de água 
potável. 

A obra compreende a 
execução de 3.715 metros 
de rede com tubos de 
PVC/PBA e 316 ligações 
prediais, beneficiando 
diretamente residências 
e comércios com o maior  
fluxo no volume de água 
transportada. 

O diâmetro das tubu-
lações, que varia de 50 a 
100 milímetros e de 150 
a 200mm, estão sendo 
instaladas em diversos 
trechos de ruas e aveni-
das. Com a modernização 
a qualidade do serviço 
de distribuição de água 
terá muitos ganhos à 

Modernização do sistema de água 
prossegue com mais melhorias

população, assegurando 
a qualidade de vida, 
redução nos índices de 
perdas físicas da água 
tratada e aumento da 
vazão que irá melhorar 
o abastecimento no 
município. 

“Esta é uma obra 
necessária para mo-
dernização e ampliação 

do abastecimento de 
água que permitirá a 
desativação da canali-
zação antiga, evitando 
transtornos no trânsito 
durante os constantes 
serviços de manutenção. 
A substituição do mate-
rial de ferro e amianto 
pelas tubulações de 
PVC/PBA garantem a 

saúde da população e 
potabilidade da água 
consumida no muni-
cípio”, destacou Dieb 
que ressaltou o trabalho 
realizado pelo Saaec nos 
últimos anos, durante 
suas gestões como 
prefeito e as conquistas 
do município na área 
de saneamento. 

Prefeito Dieb e diretor do Saaec, Ricardo Casagrande, acompanham os serviços em 
trecho da Av. Rui Barbosa, próximo ao pontilhão. 

A campanha, pro-
movida pelo Colina 
Atlético e Associação 
Dragão Branco, sorteia 
R$ 2.850,00 em prêmios 
na próxima quarta-feira, 
dia 20. Mantenha o carnê 
em dia para concorrer 
aos vale-compras. 

Quarta tem 
sorteio “Amigo 

do Esporte” 
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.188 LIVRO D-19 
FLS.062

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

LEONARDO HENRIQUE PETRI e 
BRUNA BORGES DOS SANTOS

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 26 de 
Março de 1.992, auxiliar de almoxarifado, solteiro, 
residente e domiciliado na cidade de Colina-SP, à 
Rua Antonio Paulo de Miranda, nº 115, Centro, filho 
de Celia Regina Petri.

Ela, natural de Itacarambi-MG, nascida aos 14 
de Junho de 2.000, auxiliar de produção, solteira, 
residente e domiciliada na cidade de Colina-SP, à 
Rua Antonio Paulo de Miranda, nº 115, Centro, filha 
de Alex Oliveira dos Santos e de Rita Borges de 
Sousa.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.189 LIVRO D-19 
FLS.063

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

PAULO CESAR MARTINS IANNETTA e 
DULCINEIA FAGUNDES DA SILVA

Ele, natural de São Paulo-SP, nascido aos 20 
de Outubro de 1.968, autônomo, divorciado, re-
sidente e domiciliado na cidade de Colina-SP, à 
Rua Alfredo Simões Campos Filho, nº 862, Cen-
tro, filho de Pasqualino Iannetta e de Carmen 
Martins Iannetta.

Ela, natural de Caratinga-MG, nascida aos 27 de 
Maio de 1.982, do lar, solteira, residente e domici-
liada na cidade de Colina-SP, à Rua Alfredo Simões 
Campos Filho, nº 862, Centro, filha de Joaquim da 
Silva e de Deuzina Fagundes da Silva.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.190 LIVRO D-19 
FLS.064

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

VINICIUS AMADEU DALRI ROSA e 
RAFAELA PALMIERI BUZZULINI

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 03 de 
Agosto de 1.990, dentista, solteiro, residente e do-
miciliado na cidade de Colina-SP, à Rua João Cris-
pim Moreira, nº 20 fundos, Jardim Hípico, filho de 
Uziel Rosa Filho e de Ielda Marcia Dalri Rosa.

Ela, natural de Terra Roxa-SP, nascida aos 18 
de Dezembro de 1.997, fisioterapeuta, solteira, 
residente e domiciliada na cidade de Colina-SP, à 
Rua Seis, nº 1.008, Conjunto Habitacional Napo-
leão Francisco Jorge, filha de Marcelo Andre de Fe-
licio Buzzulini e de Patricia Carla Cavalini Palmieri 
Buzzulini.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.191 LIVRO D-19 
FLS.065

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

LUCAS CAMPASE DE SOUZA e 
CAROLINA SIMÕES COLETE

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 30 de 
Março de 1.989, engenheiro agrônomo, solteiro, 
residente e domiciliado na cidade de Colina-SP, à 
Avenida Luiz Lemos de Toledo, nº 531, centro, fi-
lho de Leonel Ferreira de Souza e de Sonia Magali 
Campase de Souza.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 17 de 
Agosto de 1.994, dentista, solteira, residente e do-
miciliada na cidade de Colina-SP, à Avenida Três, 
nº 39, Jardim Henrique Ernesto Paro, filha de Ju-
lio Cesar Fachini Colete e de Silvia Renata Simões 
Colete.

Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-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 
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): 
LARISSA DOMINGUES-49ª, ROSILEIA PERPE-
TUA DE P. SOUZA VILLELA-50ª, FLÁVIA REGI-
NA CORRÊA-51ª, RENATA APARECIDA PAVA-
NIN OLIVARI-52ª, REGINA MARA DOS SANTOS 
FRANCISCO-53ª, MARINALVA BARBOSA DE 
OLIVEIRA-54ª, TAYLAINE APARECIDA ELOY 
DA SILVA-55ª, RODRIGO FREDERICO GREFF
-56ª, ELAINE CRISTINA SIMÃO-57ª, JACQUELI-
NE ROSY DE ANGELIS-58ª, LAIRA ARGENTÃO 
DE SOUZA-60ª, EDVANI OLIVEIRA MASSON-61ª, 
ANA PAULA DA SILVA PINTO-62ª, MAIZA CRIS-
TINA NORBERTO-64ª, ROSANE GONÇALVES 
ANTONIO-65ª, NAYANE DA COSTA MATEUS-66ª, 
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 24/09/2021, 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, 08 de outubro de 2021

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

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

GILBERTO JULIO DA SILVA - Membro
Comissão Permanente de Concursos Públicos

Medidas: 2 colunas x 19 cm | Valor:  R$ 264,10

P A N O R A M A
HOMEM É MULTADO POR TRANSPORTAR 

PERIQUITOS SEM AUTORIZAÇÃO 
Na tarde do dia 5, o grupamento da PM re-

cebeu denúncia da comercialização de aves da 
fauna silvestre e acionou a Polícia Ambiental. 
Os policiais Camilo e Carvalho abordaram um 
indivíduo, de 34 anos, morador em Jaborandi, 
que caminhava pela Rua Antônio Spechoto 
Primo, no Jardim Santa Lúcia, transportando 
dentro de uma caixa três periquitos-de-encontro
-amarelo sem autorização do órgão ambiental. 
O autor alegou que encontrou as aves dentro 
de um terreno baldio quando foi abordado pe-
los policiais. Ele foi autuado em R$ 1.500,00 e 
as aves encaminhadas à Polícia Ambiental de 
Barretos para as demais providências. 

TRAFICANTE FOGE E ABANDONA DROGA 
Em pouco mais de dez dias, o mesmo in-

divíduo, de 22 anos, foi abordado duas vezes 
pela PM no mesmo lugar, na Rua Professor 
César Gonçalves – Nosso Teto. Na primeira 
ocasião ele portava a quantia de R$ 439,00 
e na madrugada do último dia 3 ele fugiu dos 
policiais Estevam e Neves, deixando para 
trás uma sacola contendo 120 cápsulas de 
cocaína (141,6g), 56 papelotes de maconha 
(38g), 26 microtubos de crack (9,9g) e R$ 
22,00 em dinheiro. O indivíduo, conhecido 
nos meios policiais, foi identificado. A droga 
foi apreendida e entregue no plantão policial 
em Barretos. 

Exemplares de periquitos apreendidos pela Polícia Am-
biental no Jardim Santa Lúcia. 
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P A N O R A M A

Sete vereadores 
colinenses e o prefei-
to Dieb estiveram em 
São Paulo no último 
dia 6 para entregar 
oficialmente o título de 
“Cidadão Colinense” ao 
secretário estadual de 
Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi, que 
também é presidente 
estadual do PSDB. 

A homenagem pelos 
relevantes serviços 
prestados ao municí-
pio foi aprovada pela 
Câmara em 2019 e é 
de autoria do vereador 
Marco Morales. Devido 
à pandemia não foi 
possível fazer uma 
sessão solene para a 
entrega do título. 

Vinholi se mostrou 
honrado em receber a 

Secretário Marco Vinholi recebe 
título de “Cidadão Colinense” 

homenagem e se com-
prometeu em continuar 
apoiando Colina nos 
projetos futuros e ainda 
destacou que recebeu 
do governador Doria 
a missão de levar a 

administração estadual 
cada vez mais para o 
interior. 

“São Paulo é o que 
é hoje por conta da luta 
de tantas pessoas que 
vêm do interior para 
construir as suas vidas 
e ajudar a desenvolver 
todo o Estado, com uma 
economia pujante, povo 
trabalhador e guerreiro”, 
declarou Vinholi. 

“É uma justa home-
nagem ao secretário 
Marco Vinhol i  que 
tem trabalhado em 
benefício de inúmeros 
municípios de pequeno 
e médio porte como 
Colina, intermediando 
diversas demandas 
junto ao Governo. Vale 
destacar o seu espírito 
de liderança e principal-
mente a educação com 
que recebe prefeitos, 
vereadores e deputa-
dos. A grandeza não 
consiste em receber 
honras, mas sim em 
merecê-las. Portanto 
afirmamos que Vinholi 
é merecedor desta 
homenagem”, ressal-
tou o prefeito Dieb 
que também elogiou a 
iniciativa do vereador 
Marco e dos demais que 
aprovaram a concessão 
da honraria. 

Marco Vinholi, secretário de 
Desenvolvimento Regional, 
com o título de “Cidadão 
Colinense”. 

Os trabalhos e projetos 
realizados pela Secreta-
ria Estadual de Turismo 
e Viagens foi um dos 
assuntos abordados na 
reunião Região Turística 
Águas Sertanejas, rea-
lizada no auditório da 
Secretaria de Educação 
no último dia 5. 

O encontro, sediado 
em Colina que faz parte 
da Região Turística, con-
tou com a participação 
de representantes de 8 
munícipios: Barretos, 
Bebedouro, Colômbia, 
Guaraci, Monte Azul, 
Pirangi, Viradouro e 
Tabapuã. 

O prefeito Dieb, que 
fez a abertura do evento, 
recepcionou os participan-
tes e o assessor técnico 
da Secretaria Estadual de 
Turismo, Vanilson Fickert, 
falou sobre os trabalhos 
e projetos realizados no 
Estado. “Nas muitas visitas 
à Secretaria de Turismo 
para reconhecer Colina 
como MIT - Município 
de Interesse Turístico, 
convidamos o assessor 
Vanilson para vir a Colina 
que tem potencial turístico 
e estreitar os laços com 
os demais municípios da 
região”, destacou Dieb. 

O atual interlocutor 
da RT Águas Sertane-

Colina sediou reunião da Região 
Turística “Águas Sertanejas” 

jas, Marcus Carvalho, 
de Bebedouro, também 
apresentou um resumo 
do trabalho para regio-
nalização do turismo. O 
evento contou com uma 
exposição de bordados 
produzidos pelo Bazar 
do Fundo Social, que 
esteve representado pela 
presidente Liliana Taha. 

O coordenador de ati-
vidades culturais Gilberto 
Gonçalves, que também 
é presidente do Comtur 
– Conselho Municipal de 
Turismo. participou do 
encontro. Ele disse que 
a próxima reunião da RT 
Águas Sertanejas está 
marcado para o dia 25 
deste mês, em Barretos. 

RETOMADA DO 
TURISMO 

O tur ismo é um 
dos setores que será 
reestabelecido com a 
retomada da economia. 
“A promessa é de muita 
coisa boa surgindo para 
desenvolver cada vez mais 
o turismo regional. Isso 
beneficia Colina que está 
próxima de dois destinos 
consolidados, Barretos e 
Olímpia”, disse Gilberto. 

No último dia 29 foi 
realizada a primeira 
reunião do Comtur com a 
retomada das atividades 
e do Plano Diretor de 
Turismo 2021 a 2024. 
Também  foi discutida a 
1ª participação de Colina 
no Salão São Paulo de 
Turismo previsto para 
os dias 10, 11 e 12 de 
novembro.

Os católicos colinenses 
têm muita fé na padroeira 
e no feriado de terça-feira, 
12, dia de Nossa Senhora 
Aparecida, um grande 
público prestigiou as duas 
missas realizadas na igreja 
matriz às 8h e 18h30 e 
que teve participação do 
padre colinense Pedro. 

De manhã, após 
a celebração, padre 
Santana percorreu di-
versos bairros da cidade 

Missas, carreta e 
orações à padroeira

em carro aberto com a 
imagem da santa, que 
foi seguida por ciclistas, 
motociclistas e carros. A 
carreata também passou 
pela capela de Nossa 
Senhora Aparecida, no 
bairro Patrimônio, que 
ficou aberta durante 
todo o feriado para as 
orações dos fiéis. Muitos 
devotos também soltaram 
fogos em homenagem à 
padroeira do Brasil. 

Padre Santana caminha com a imagem da santa. 

Dieb, secretário Marcelo Pinto Neto e coordenador Gil-
berto com os assessores Carlos Leal e Vanilson Fickert 
no encontro em Colina.
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pública de um modo geral. Ótimo para decorar o lar, para renovar 
o ambiente de trabalho, ao amor e as viagens.

Horóscopo da semana de 14 a 20/10

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Com otimismo e 
entusiasmo, você conseguirá ótimos resultados. 
Procure evitar os compromissos arriscados. Não 

trate de negócios com pessoas desconhecidas. Tenha cautela.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Deverá evitar 
discussão, atritos e disputas com autoridades, 
com pessoas de boa disposição e com seus 

inimigos declarados e rivais. Por outro lado, o dia lhe é promete 
êxito em novas associações e no trabalho.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Evite desavenças, 
questões e desarmonias na vida doméstica. 
Por outro lado, terá sucesso nos negócios 
relacionados com minas, construção e com metais 

de um modo geral e será bem sucedido profissionalmente.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Bom dia para 
iniciar negócios relacionados com a indústria, e 
propriedades. Contudo, não deixe de olhar e zelar 

pelo bem de seus familiares e não fuja das suas responsabilidades 
e problemas.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Dia em que 
terá sucesso em tudo que está relacionado com o 
ensino e a educação de crianças, jovens e mesmo 
pessoas adultas. Forte tendência a especulação 

e muito sucesso nos negócios. Excelente ao amor.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Algumas 
perturbações passageiras em relação aos 
filhos estão previstas hoje. Aja com calma e 
autoconfiança, que tudo tende a dar certo. 

Melhora da saúde e das chances gerais.

TOURO - de 21/04 a 20/05  A posição 
dos astros e ótima para compra e venda de 
propriedades, e para construir casa própria se 
ainda não tem. Ótimo para o amor e também para 

a projeção social.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Procure evitar as 
ações violentas e as palavras ásperas. Dia favorável 
para novas amizades que o ajudarão a progredir 
muito. Sucesso nas associações, nos negócios e 

nos assuntos de dinheiro.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Muita 
disposição, otimismo e compreensão para com 
os outros. Assim estará você neste dia que tem 
tudo para lhe ser maravilhoso. Mas evite estragar 

tudo isso por causa do ciúme e do orgulho pessoal exagerado.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Os 
excessos de prazer, estimulantes e de trabalhos 
que requeiram grande concentração e capacidade 
mental, não serão de todo favoráveis hoje. Bom 

fluxo, todavia, aos negócios iniciados anteriormente.

PEIXES - de 20/02 a 20/03  Êxito nos trabalhos 
que necessitem de muita responsabilidade e perícia, 
nos negócios iniciados anteriormente, e na vida 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Todas as coisas 
que contenham arte, música e beleza atrairão 
sua atenção. De vazão aos seus instintos e 
sentimentos nobres. Poderá chegar a excelentes 

resultados e boas conclusões. Período excepcional que favorece 
a saúde, a família e o amor.

Amanhã é o 10º aniversário de casamento de Lucas 
Alves e Marta que têm muitas razões para comemorar, 
a principal são os filhos Helena e Henrique.  

A data do casamento é sempre uma ocasião especial 
para Mário Antônio “Charutinho”/Lúcia, que comemora 
os 34 anos de união (bodas de oliveira) neste sábado. 

O carinho da família foi uma alegria imensa para Vera 
Máximo que celebrou os 73 anos de vida no último dia 3. 

Décio Lopes Júnior faz aniversário no próximo dia 20 e vai 
receber todo o carinho da esposa Andréia, filhos Bruna, 
Neto e netinho Lucca. A família reside em Patos de Minas. 

O aniversário de Francine Ferreira no próximo dia 19 será o 
primeiro como noiva do Bruno, Ribeirão Preto. O noivado 
aconteceu há alguns dias para alegria dos familiares e amigos. 

A princesinha Sarah completou 5 aninhos ontem e o 
aniversário, com familiares e amigos, foi festejado pelos 
pais Bruno/Larissa (São Paulo) no sábado. 

Os apaixonados por carros antigos fundaram recente-
mente o Clube “Antigos de Colina” que promoveu no 
domingo, no largo do Museu Municipal, a 1ª exposição 
de antigomobilismo. O evento será realizado todo o 2º 
domingo de cada mês.

A aluna Isabela Parada Netto Pegoraro, da Escola Kavalu, 
foi a primeira colocada (categoria 0,40m) em prova dis-
putada no último dia 3 na Sociedade Hípica de Ribeirão 
Preto. Na foto, a campeã com os pais Fábio/Karla, irmã, 
familiares e amigos.
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A equipe verde 
foi a ganhadora das 
Olimpíadas Estudantis 
que movimentaram 
a cidade no final de 
semana prolongado 
com as competições 
esportivas, apresentação 
das atividades culturais 
e arrecadação de leite. 

A população prestigiou 
o evento que começou 
no sábado, dia 9, com 
a abertura na praça 

Equipe verde é campeã das Olimpíadas Estudantis
JABORANDI

central e a caminhada 
olímpica até a Escola 
“Alexandre de Ávila 
Borges”, palco das Olim-
píadas que superou as 
expectativas. O evento 
terminou no feriado de 
terça-feira, 12, com 
a final que atraiu um 
grande público. 

O prefeito Silvinho 
participou ativamente 
do evento e atribuiu 
o sucesso ao engaja-

mento dos estudantes, 
professores, funcionários 
de escolas e equipe da 
Secretaria de Educação. 
“O resultado foi além 
do esperado porque 
todos os envolvidos na 
organização vestiram a 
camisa e incentivaram 
o espírito esportivo en-
tre os estudantes, que 
deram o melhor de si”, 
destacou Silvinho que 
agradeceu o empenho e 
a colaboração de todos 
os servidores. 

QUADRO DE 
MEDALHAS 

A equipe verde sa-
grou-se campeã com 
32 medalhas (16 ouro,  
8 prata e 8 bronze). 
A equipe azul foi a 
vice-campeã com 26 
medalhas (12 ouro, 8 
prata e 6 bronze). As 
esquipes vermelha e 
amarela conquistaram 
o mesmo número de 
medalhas, 24 no total, 
mas a primeira ficou em 
3º lugar pelo número 

maior de medalhas de 
ouro (6), 12 prata e 6 
bronze. Na 4ª colocação 
ficou a equipe amarela 
(4 ouro, 10 prata e 10 
bronze). 

As modalidades 
esportivas queimada, 
handebol, futsal e atle-
tismo foram disputadas 
em várias categorias.  Os 
estudantes também mos-
traram muita criatividade 
nas atividades culturais 
desenho, maquete (praia 
artificial), coreografia 

(dança) e show de talen-
tos que foram julgadas 
por jurados. 

Além do incentivo à 
prática esportiva entre 
os estudantes, as Olim-
píadas enalteceram a 
solidariedade com a 
prova de arrecadação 
de leite que envolveu 
toda a comunidade. A 
grande quantidade arre-
cadada será entregue à 
Assistência Social que 
fará a distribuição às 
famílias necessitadas. 

Prefeito Silvinho na premiação aos estudantes integrantes da equipe verde, campeã da competição.  Secretaria de Comunicação

O prefeito Silvinho 
comemorou o superávit 
financeiro de 8,38% 
nos oi to pr imeiros 
meses da sua gestão. 
De janeiro a agosto o 
município arrecadou R$ 
21.569.426,25, valor 
superior às despesas 
que totalizaram R$ 
19.761.406,75. 

O resultado foi com-
parado com o mesmo 
período do ano passado, 
demonstrando aumento 
de R$ 2.236.650,64 
(11,56%) nas recei-
tas, bem como nas 

Município tem superávit de 8,38% nos 
oito primeiros meses de governo

despesas que subiram 
apenas 3,83% (R$ 
729.528,94) mesmo 
com a pandemia que 
pressionou os gastos 
na saúde e assistência 
social. 

“Somente nestas 
duas áreas, cruciais 
para a população, o 
investimento foi de 
R$ 7,1 milhões, o que 
representa cerca de 
R$ 850 mil a mais”, 
informou Silvinho que 
enfatizou: “A impor-
tância de uma gestão 
eficiente dos recursos 
públicos com foco na 
responsabilidade fiscal 
como forma de manter 
a saúde financeira do 
município, garantindo 
a capacidade de inves-
timento e custeio dos 
serviços prestados à 
população em áre-
as essenciais como 
saúde, assistência e 
desenvolvimento so-
cial; além de obras e 
infraestrutura urbana”. 

Ele explicou também 
que “apesar do superá-
vit, fruto de uma gestão 

que trata com critério e 
zelo a causa pública, 
investimos 9,89% a mais 
em saúde, reforçando 
programas como o 
‘Remédio na Medida 
Certa’ com ampliação 
da carga horária de 
médicos especialistas 
na Atenção Primária a 
Saúde, como é o caso 
do pediatra que atende 
nas duas ESFs. Além 
disso, disponibilizamos 
uma pediatra que atende 
12 horas semanais em 
consultório instalado na 
CEMEI Neide C. Foga-
ça”. Silvinho ressaltou: 
“Investimos cerca de 
33,83% a mais em 
Assistência e Desen-
volvimento Social com 
a implantação de uma 
série de programas às 
famílias mais vulnerá-
veis e suscetíveis aos 
impactos econômicos 
da pandemia para ofe-
recer condições de se 
manterem, garantindo 
condições nutricionais 
ideais com a ampliação 
na distribuição de cestas 
básicas, implantação 

de diversos cursos 
de qualificação para 
geração de renda e 
emprego”. 
NOVOS PROJETOS 

A Administração 
Munic ipal  também 
implantou nos dois 
primeiros quadrimes-
tres deste ano novos 
programas que bene-
ficiaram gestantes a 
partir do 5º mês com 
cestas básicas; auxílio 
de R$ 500,00 mensais 
para universitários de 
faculdades públicas que 
moram fora, bolsa de 
R$ 150,00 para jovens 
aprendizes no Projeto 
Curumim; ajuda de R$ 
300,00 no salário dos 
jovens do Programa 
Municipal de Apoio à 
Aprendizagem e Pri-
meiro Emprego e para 
as mães de crianças 
especiais. Outro be-
nefício foi o aumento 
de R$ 300,00 para R$ 
400,00 e incorporação 
de cesta básica para os 
atendidos no Programa 
Qualifica (Frente de 
Trabalho). 
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A votação dos projetos nas sessões da Câmara está sendo feita 
de forma totalmente digital com a implantação de painel eletrôni-
co e terminal instalado para cada um dos vereadores. A moderni-
dade é uma das etapas de projeto do presidente do Legislativo, 
Rafael Rodrigues “Maringá”, que será concluído na próxima 
reunião com a implantação da ata eletrônica.

O processo teve início há cerca de dois meses com a assinatura 
eletrônica dos vereadores. “O volume de trabalho cresceu e o 
quadro de funcionários, que já é reduzido, permanece o mesmo há 
quase uma década. Neste ano já tramitaram em plenário mais de 
100 projetos. Como não podemos realizar concurso este ano por 
conta da pandemia a solução foi investir em tecnologia, o que está 
agilizando o serviço, dando praticidade e rapidez às sessões e 
reduzindo custos”, destacou Rafael que acrescentou: “Criamos um 
aplicativo em que os vereadores recebem as pautas e projetos pelo 
celular e assinam digitalmente, sem a necessidade de ir à Câmara. 
O motorista demorava cerca de um dia e meio para fazer este servi-
ço que atualmente é concluído em 15 minutos”. PAINEL ETRÔNICO

Na sequência foi implantada a votação eletrônica que era feita 
manualmente. No antigo sistema o vereador tinha que expressar o 
voto ficando em pé ou permanecendo sentado. “Antes tínhamos que 
fazer a contagem e a conta para saber se o projeto foi aprovado de 
acordo com sua finalidade. Hoje o sistema faz tudo isso automatica-
mente”, explicou Rafael que informou que a modernidade do sistema 
agilizou também a atualização do site. 

CÂMARA DIGITAL E SEM PAPEL 
“Automação será concluída com ata eletrônica”, diz presidente Rafael “Maringá” 

Presidente Rafael junto ao painel eletrônico que agilizou as votações no Legislativo. 

Terminais instalados na mesa de cada um dos vereadores com as opções sim, não e 
abstenção. 

ATA ELETRÔNICA
A Câmara se tornará 100% digital e ecológica (sem papel) com a ata 

eletrônica, que será elaborada pelo sistema, sem interferência humana. 
“A previsão é que o teste seja realizado na sessão de segunda-feira, dia 
18. Ao término da reunião a ata transcrita pelo sistema será conferida 
pelos funcionários porque é uma segurança a mais e, posteriormente, 
encaminhada de forma on-line aos vereadores. Somente será lida na 
próxima reunião se houver alteração apontada pelos vereadores, mas se 
todos concordarem com a ata na íntegra, confeccionada pelo sistema, é 
aprovada digitalmente”. 

O presidente Rafael convida o público para conhecer o novo 
sistema participando das reuniões, que agora estão com  a capaci-
dade ampliada para 75%. 
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