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Clínica Vitali”s - Rua Cristóvão Colombo, 82 - Colina-SP

A Prefeitura Municipal de 
Colina informa a população 
que a empresa HL Services e 
Serviços EIRELI, contratada 

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA

para os serviços de manutenção 
e reparos da iluminação pública, 
disponibiliza o endereço eletrônico: 
www.reparosip.com.br  
Os problemas com lâmpadas 

queimadas devem ser comunicados 
neste site, para que os consertos 
sejam realizados.
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O governo de São 
Paulo lançou o programa 
de concessão de rodovias 
na região que vai passar 
à iniciativa privada cerca 
de mil quilômetros de 
estradas e entre elas 
estão as rodovias Faria 

Instalação de novos pedágios foi tema de debate
Dieb defende cobrança no sistema ponto a ponto

Lima (Barretos/Colômbia) 
e Assis Chateaubriand 
(Guaíra/Rio Preto). Junto 
com o programa vem 
a instalação de novos 
pedágios. E este foi o 
tema do debate que 
aconteceu na segun-

da-feira, em Barretos, 
durante audiência pública 
para discutir a proposta. 
Os prefeitos da região 
discordam da instalação 
de novos pedágios. 
Presente ao encontro o 
prefeito Dieb defendeu 

o sistema ponto a ponto 
para a cobrança do pe-

dágio, onde o usuário 
paga proporcional ao 

trecho utilizado da ro-
dovia.                  Pág. 5 

Novos pedágios estiveram em pauta durante Audiência Pública da Artesp.   Tininho Junior/O Diário

Depois de dois anos 
sem a realização da 
missa de Finados, 
devido à pandemia, 
este ano a celebração 
vai acontecer do lado 
de fora do cemitério 
(foto), na rua de acesso 
ao local. 

Pág. 7 

Missa de Finados será na 
entrada do cemitério 

O público participou maciçamente da edição de reestreia da feira livre em novo dia e 
local. A avenida paralela ao Parque Débora Paro (foto) recebeu centenas de pessoas 
que elogiaram o novo formato, inclusive com mais opções de compra e entretenimento.                                   

Pág. 3

Público aprova nova feira

Bandidos furtam 7 baterias e 
tacógrafos de caminhões

 

Empresa, fazenda e residência também foram alvos de ladrões 
PANORAMA 
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Notícias da Paróquia
Dia 29 – Sexta-feira
20h – Missa na comunidade N. Sra. Perpétuo Socorro – Faz. 
Brejo Limpo

Dia 30 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 31 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
10h30 – Encontro na igreja matriz com os jovens que 
serão crismados
19h – Missa na Matriz

Dia 02 – Terça-feira – FINADOS
07h30 – Missa no cemitério

Dia 03 – Quarta-feira 
19h30 – Missa com novena de N. Sra. Perpétuo Socorro 
na Matriz

“O MAIOR MANDAMENTO” - Mc 12,28-34

Jesus é o mestre e quer ser interrogado. Ele tem as 
respostas.

Havia dois tipos de pessoas que lhe faziam perguntas: 
uns para pô-lo à prova e outros para conhecer. Jesus de-
fende-se dos primeiros, mas acolhe com ternura e ensina 
aqueles que querem conhecer e saber mais sobre os 
mistérios do Reino de Deus.

São as perguntas que movem o mundo! É na busca 
sincera que descobrimos quem é Jesus, qual é o seu 
projeto, o que Ele quer de nós.

Do encontro com Jesus, o escriba retornou com as 
respostas que buscava: amar a Deus e ao próximo é o 
resumo de toda a Lei. Não basta saber, é preciso viver. 
Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, descobrimos 
quem Ele é: Deus é Amor! Quando amamos o próximo, 
sabemos que ele é também filho do mesmo Deus, por 
isso é nosso irmão!

Segundo o Papa Francisco “Nós cristãos, insistimos 
na proposta de conhecer o outro, de curar as feridas, de 
construir, de estreitar os laços e de nos ajudarmos a car-
regar as cargas uns dos outros”.

 
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

COMUNICADO
A Administração do Fórum de Colina comunica 

os novos números de telefone para contato:
Fórum: 2141-1203
Juizado Especial Cível e Criminal: 2141-1206
CEJUSC: 2141-1207

UBATUBA 
Alugo apartamento em 

Ubatuba com 2 quartos 
e 2 banheiros na praia 
de Perequê Açu, a 300m 
do mar. Instalado em 
condomínio c/ 4 piscinas, 
playground, campo de 
futebol, churrasqueira na 
sacada, TV por assinatura 
e wifi. Tratar 99789-3958, 
c/ Tcharlim. 

ALUGA-SE 
Salão comercial 4 x 

10m na Av. Rui Barbosa, 
936 com porta blindex, 
2 banheiros, cozinha e 
área de serviço. Tratar 
99163-2222 (n). 

VENDE-SE 
Terreno com aproxima-

damente 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 – me-
tragem 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 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 ro-
doviária, 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 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.

MOTORISTA 
Presto serviço de moto-

rista para qualquer cidade, 
região de Campinas, São 
Paulo, Rio Preto e aero-
porto. Tratar 99181-3841, 
c/ Beto Lima. 

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, toalhas 

de mesa (grande e peque-
na), talheres, geladeira, 
travessas inox e colorex, 
picador de legumes, mar-
mita 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.

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. 

VENDE-SE
Parati Surf 2009, prata, 

com apenas 99 mil km 
“filé”. Tratar 99165-5448, 
com Beto Felici.

CRETA
Compro Creta ou 

Kicks 2017, de particular 
para particular. Tratar 
99165-5448.
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O retorno da feira 
em novo dia e local foi 
um grande sucesso 
com a participação da 
população que elogiou o 
novo formato, com mais 
opções de compras e 
a inclusão de atrações 
para toda família. 

“Tivemos a adesão de 
mais de 25 feirantes e 
outros já procuraram o 
Departamento da Receita 
para participar da feira 
deste sábado. O público 
estava sentindo falta de 
comprar verduras, frutas 
e legumes fresquinhos, 
direto dos produtores”, 
destacou Renê Ângelo 
Sasaki, secretário de 
Indústria e Comércio, 
que informou que não 
houve imprevistos e tudo 
transcorreu conforme o 
esperado. 

“O público gostou 
muito dos brinquedos, 

Público aprova retorno da feira em novo dia e local
exposição de carros 
antigos, música ao vivo 
e das atrações que tor-
naram o ambiente ainda 
mais agradável para as 
compras. Houve barracas 
em que os produtos aca-
baram antes do término 
da feira devido a grande 
procura”, ressaltou Sasaki 
que agradeceu á popu-
lação pela participação 
e todos que ajudaram 
na organização. 

“Esperamos que o 
sucesso continue e a 
feira cresça cada vez 
mais”, disse o secre-
tário que convida toda 
população para a feira 
deste sábado que acon-
tece das 6h às 13h no 
Parque Débora Paro. 

ADMINISTRAÇÃO 
PARTICIPATIVA 
O prefeito Dieb atri-

buiu o grande sucesso 
do retorno da feira à 

população que sugeriu 
as mudanças e presti-
giou. A administração 
remodelou o evento, 
que está mais atrativo 
com muitas opções de 
compras, lazer, cultura 
e diversão para toda a 
família. 

“Colina possui uma 
agroindústria muito 
forte e a feira é uma 
oportunidade para estes 
produtores exporem e 
comercializarem seus 
produtos. Queremos ouvir 
as sugestões da popu-
lação porque todos nós 
somos responsáveis pelo 
progresso da cidade. O 
Parque Débora é o local 
ideal para o fomento do 
turismo, lazer e a prática 
esportiva e também para 
a realização da nossa 
feira, que retornou com 
força total”, destacou o 
prefeito. 

Dieb/Liliana, Campanholi, Renê e os servidores da Vigilância Sanitária e Departamento 
da Receita que trabalharam na coordenação do evento.

Vista panorâmica da feira que reestreou em grande estilo. 

Brinquedos infláveis fizeram a diversão 
das crianças.

Os vereadores Montanha e Evonei presti-
giaram o evento e os artistas colinenses

Produtos artesanais confeccionados pelos 
artesãos colinenses também ganharam o 
seu espaço. 

Exposição de carros antigos despertou a 
atenção dos frequentadores. 

A Secretaria de Saúde 
reforça a importância 
de manter os cuidados 
para o combate do Ae-
des Aegypti, mosquito 
transmissor da Dengue, 
Zika, Chikungunya e 
Febre Amarela. 

 “Qualquer recipiente 
exposto ao ar livre pode 
se tornar um criadouro 

Saúde alerta sobre a importância de combater a dengue
do mosquito e trazer 
sér ios problemas. 
Neste período do ano, 
em que se alternam 
dias de chuva e de 
calor, o cuidado tem 
que ser permanente”, 
des tacou Anton io 
Figueira, coordena-
dor de fiscalização 
epidemiológica, que 

também alertou para os 
cuidados com calhas, 
lajes e caixas d’água 
que são locais que 
necessitam de uma 
atenção especial, pois 
acumulam água e se 
tornam criadouros”. 

A secretár ia de 
Saúde, Dra. Sadia D. 
R. Ferreira, destacou 

que a Administração 
mantém, de forma 
ininterrupta, ações de 
combate ao mosquito 
transmissor da dengue. 
Porém, ressalta que os 
cuidados para evitar a 
proliferação do Aedes 
Aegypti precisam ser 
mantidos durante o 
ano todo. “São ações 
que devem tornar-se 
hábitos permanentes. 
A população precisa 
trabalhar junto com 
o Poder Público na 
prevenção da dengue 
e das outras doenças 
transmitidas pelo mos-
quito”. 

O coordenador 
t ambém lembrou 
que: “Se alguém da 
família apresentar os 
sintomas da doença, 
procure imediatamente 
o serviço médico. Faça 
a sua parte. Mobilize 

sua família e amigos. 
Combater o mosquito 

é com você, comigo, 
com todo mundo!”. 
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qualidades mentais e profissionais. Todavia, cuide bem do seu 
dinheiro e fale somente a verdade.

Horóscopo da semana de 28/10 a 03/11

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Dia que 
lhe propícia alguns resultados satisfatórios, 
principalmente em se tratando de planos para o 

futuro. Todavia, você deverá desconfiar com quem quer que seja. 
Evitar desordens que possam afetar sua moral.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Terá fel iz 
resultados em novas associações, melhor ainda 
se forem com pessoas conhecidas. Um pouco 

de desarmonia em sua vida conjugal, mas com compreensão, 
tudo acabará bem.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Conte hoje com a 
poderosa proteção de pessoas da família. Boas 
influências para revelar planos para o futuro, fazer 
amigos, obter resultados positivos e práticos.  

Pense mais em seu lar. Bom momento para viagens curtas.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Será muito bem 
sucedido nas próximas horas, pois os astros 
estarão favorecendo em trabalho de toda ordem. 

Cuidado com o amor a primeira vista. Confie em si, e fará uma 
boa associação que trará bons resultados.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Dia em que 
deverá tomar muito cuidado com escritos e ao 
assumir compromissos. Verifique antes suas 
condições. A saúde, nesta fase, necessita de 

maior atenção, bem como o campo profissional social.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Livre-se de 
suas preocupações tomando atitudes positivas 
para solucioná-las. O dia se apresenta positivo 
aos negócios arriscados e as empresas 

precipitadas.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Melhora total 
em todos os assuntos profissionais, sociais e 
financeiros se farão sentir neste dia. Terá uma 
noite feliz, aos passeios e para unir-se com amigos 

e entes queridos.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Propícia influên-
cia para cultivar os dons de seu intelecto, seu 
espírito filosófico e otimista e seu desenvolvi-
mento mental. Fará ótimas relações sociais e 

propícias amizades.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Procure 
métodos originais para conseguir o que lhe 
parecer difícil, sejam os objetivos financeiros ou 
de ordem doméstica. Organize o seu programa 

de pagamentos e recebimentos.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 A elevação 
de sua inteligência, será evidente neste dia em 
que os astros estarão favoráveis a você. Todavia, 
deverá evitar atritos e discussões e tudo que 

possa de uma forma, prejudicá-lo, física, mental e moralmente.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Dia em que rece-
berá o auxílio de pessoas de posição superior. 
Sua moral deverá ser exaltada, bem como suas 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Boas notícias 
estarão previstas para você hoje. O fluxo é dos 
melhores para as associações, ao casamento, 
a vida conjugal e para unir-se a outra pessoa. 

Bom na saúde.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.192 LIVRO D-19 FLS.066
Faço saber que pretendem se casar por conversão 

de união estável artigo 1.525, incs. I, III e IV do Código 
Civil Brasileiro.

SILVINO DOS SANTOS e 
JANAINA CRISTINA DE SOUZA

Ele, natural de Santo Inácio-PR, nascido aos 22 de 
Janeiro de 1.977, serviços gerais, solteiro, residente e 
domiciliado na cidade de Colina-SP, à Fazenda Santa 
Helena, Zona Rural, filho de Saturnino dos Santos e de 
Maria Josefa dos Santos.

Ela, natural de Bebedouro-SP, nascida aos 19 de 
Setembro de 1.984, dona de casa, solteira, residente e 
domiciliada na cidade de Colina-SP, à Fazenda Santa 
Helena, Zona Rural, filha de Renato Domingos de Souza 
e de Neuza Lopes de Souza.

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

COMUNICADO

Devido ao erro formal em publicações a APTA 
Assessoria e Consultoria vem através deste comuni-
cado reforçar as informações sobre a data das Provas 
Objetivas e Entrega de Títulos.

Conforme Cronograma a data correta da Execu-
ção das Provas Objetivas é dia 07 (sete) de novem-
bro de 2021.

Os horários e locais de prova serão divulgados no 
“Edital de  Convocação para Provas Objetivas” que 
será publicado dia 03 (três) de novembro de 2021, 
conforme Cronograma de Execução.

Colina, 26 de outubro de 2021

DIAB TAHA - Prefeito Municipal
Medidas: 2 colunas x 9 cm | Valor:  R$ 125,10

O antigomobilismo é 
uma paixão que também 
tem adeptos colinenses 
que criaram o Clube “An-
tigos de Colina” para tirar 
as relíquias da garagem 
e expor à população, que 
tem acompanhado essa 
galera que se reúne nas 
noites de quinta-feira, a 
partir das 19h, no esta-
cionamento do barracão 
da prefeitura na Avenida 
das Cohabs e na praça 
do Museu Municipal no 
2º domingo do mês, 
contando também com 
a participação de cole-
cionadores de outras 
cidades. 

O clube ainda não 
é uma associação 
constituída legalmente, 
mas está caminhando 
para isso. “A intenção 
é a fundação do clube  
porque essa paixão é 
antiga. Tudo começou 
com um grupo no aplica-
tivo de mensagem para 
reunir os adeptos, trocar 

Paixão por carros antigos motivou 
criação de clube

informações e viabilizar a 
participação em eventos 
regionais. A partir daí 
surgiu a ideia da criação 
do clube para termos 
as próprias reuniões 
e encontros”, explicou 
Kennedy Freitas que é 
um dos integrantes do 
clube que tem cerca 
de 20 membros até o 
momento. Há partici-
pantes com mais de 10 
veículos, sendo que o 
modelo mais antigo é 
um Bell Air 1954. 

ÚNICA REGRA 
“É preciso ter um 

veículo antigo (carro 
ou moto) com mais de 
30 anos de fabricação 
para fazer parte. Antes 
da criação do clube 
já participávamos de 
eventos regionais. Agora 
ficou mais fácil para nos 
organizar e prestigiar os 
encontros nas cidades 
vizinhas”, comentou 
Freitas. 

O evento mensal 

realizado no último dia 
10 reuniu mais de 30 
carros, inclusive com 
relíquias de fora. O 
clube conta com total 
apoio da prefeitura, por 
meio da Secretaria de 
Educação e Cultura. A 
Associação “Amigos da 
Estação” e Motoclube 
“Cavaleiros Sobre Rodas” 
são parceiros do clube 
recém-criado. 

Hoje, 28 de outubro, 
comemora-se o Dia do 
Servidor Público, mas 
as repartições públicas 
municipais mantém o 
expediente normal para 
atendimento do público. 

“Ponte” na véspera 
de Finados

A folga será desfrutada 
na “ponte” da próxima 
segunda-feira, dia 1º, 
véspera de Finados. O 
comércio permanecerá 
fechado apenas no feriado 
do dia 2 de novembro. 

Os ganhadores 
do sorteio do último 
dia 20 da campanha, 
promovida pelo Colina 
Atlético e Associação 
Dragão Branco, são: 
435 – Gilberto Gon-
çalves (R$ 1,5 mil) e 
943 – Adriana P. Batista 
(R$ 750,00). Os vale-

“Amigo do Esporte” 
entregou prêmios

compras de R$ 200,00 
(cada) contemplaram os 
carnês 536 – Rodrigo G. 
Machado e 401 – André 
Luiz Stramasso. O 4º 
prêmio, também de R$ 
200,00, saiu para carnê 
inadimplente (819) e foi 
sorteado novamente 
ontem, dia 27. 

As raridades são expostas 
pelo clube recém-criado na 
cidade.

Os encontros mensais acontecem no 2º domingo do mês 
na praça do Museu.
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P A N O R A M A

Na manhã de segun-
da-feira, 25, a Artesp 
(Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo) 
realizou em Barretos a 
segunda audiência pú-
blica para tratar sobre 
a concessão do Lote 
Noroeste, trecho de 
1.022 quilômetros de 
extensão que engloba 
Barretos e outros 48 
municípios paulistas. 

A reunião contou 
com a presença dos 
prefeitos de Barretos, 
Colina, Guaíra, Monte 
Azul Paulista, Olímpia, 
Vista Alegre do Alto e 
Terra Roxa, além de 
lideranças de vários 
setores de toda a região, 
entre eles, os deputa-
dos estadual Sebastião 
Santos (Republicanos) e 
federal Geninho Zuliano 
(DEM).

A primeira versão 
do projeto de renova-
ção e ampliação da 
concessão de rodovias 
no Noroeste do Estado 
prevê R$ 11,8 bilhões 
de investimentos.

REGIÃO
Para a região de Bar-

retos, o investimento é de 
R$ 3,1 bilhões, que inclui 
102 km de duplicação de 
rodovias, sendo 45 km 
na SP-326 – rodovia Bri-
gadeiro Faria Lima entre 
Barretos e Colômbia, um 

Audiência apresenta projeto de duplicação da Faria Lima, 
trecho da Assis Chateaubriand e implantação de pedágios

trecho da SP-425 rodovia 
Assis Chateaubriand entre 
Barretos e a ponte do Rio 
Pardo em Guaíra e SP-
322 – rodovia Armando 
Sales de Oliveira entre 
Bebedouro e Olímpia. 
Ainda na região de Bar-
retos haverá 116 km de 
construção de acosta-
mentos e adequação dos 
existentes, recuperação 
de pavimentos e outras 
melhorias.

PEDÁGIOS
O diretor geral da 

Artesp, Milton Persoli, 
informou que existem 
estudos de propostas de 
implantação de novas 
praças de pedágios em 
Severínia no trecho entre 
Bebedouro e Olímpia, 
entre Barretos e Guaí-
ra e no percurso entre 
Barretos e Olímpia. 
“Esses são os pedágios 
propostos no momento 

por estudo de demanda”, 
explicou Milton Persoli. 
“A audiência pública é 
o momento de colher 
todas as informações e 
considerações de cada 
um sobre o projeto, por 
isso fico feliz de estarem 
presentes aqui prefeitos 
e deputados da região, 
o que traz para nós uma 
representatividade da 
região muito grande”, 
destacou o diretor-geral 
da ARTESP.

CRONOGRAMA
O cronograma defi-

nido pela Artesp esta-
belece a realização de 
Audiências Públicas 
neste mês de outubro, 
consulta pública neste 
mês e em novembro, 
lançamento de edital 
em fevereiro de 2022, 
leilão em junho de 2022 
e assinatura do contrato 
em dezembro de 2022.

O advogado colinense 
Márcio Domingues, se-
cretário adjunto da OAB, 
integra a única chapa 
inscrita para eleição 
da nova diretoria da 7ª 
Subseção de Barretos 
que acontece no dia 25 
de novembro. O prazo 
de inscrição terminou na 
terça-feira, dia 26. 

Advogado integra chapa da OAB
Além do advogado 

a chapa, denominada 
“OAB Unida, Advocacia 
Valorizada”, tem como 
candidata a presidência 
Arany Maria S. Priolli 
L’Apiccirella, como 
vice Priscila Sanches 
S. Oliveira, secretário 
José Carlos G. da Costa 
Júnior e tesoureiro An-

Advogados Antônio, Márcio, Arany, Priscila e José Carlos 
que integram a única chapa inscrita para a eleição da 
OAB Barretos. 

tônio Carlos F. Almeida. 
A chapa também apoia 
o atual presidente da 
Seccional, Caio Augusto, 
para a presidência da 
OAB estadual. 

 A instalação de novos pedágios 
na região fomentou o debate duran-
te  a audiência pública realizada em 
Barretos com os prefeitos e lideranças 
da região. Após a apresentação do 
projeto de concessão das rodovias, 
os participantes tiveram um tempo 
para realizar questionamentos sobre 
dúvidas e sugestões à Artesp, que 
realizou o evento. 

A prefeita Paula Lemos afirmou 
que essa audiência foi apenas uma 
discussão. “Deixamos bem claro que 
o número de rodovias duplicadas 
diminui o número de mortes. Precisa-
mos duplicar até Colômbia, Guaíra e 
Guapiaçu, mas entendemos que essa 
duplicação ocorra sem pedágios”, 
afirmou Paula. 

O prefeito em exercício de Guaíra, 
Edvaldo Morais, afirmou que a região 
necessita da duplicação e destacou 
ser contra a implantação de pedágios 
nesses 36km entre Barretos e Guaíra. 
“Faz muito tempo que estamos lutando 
por essa duplicação e agora o governo 
sinalizou nesse sentido, precisamos 
reivindicar”, comentou. Já o prefeito 
eleito de Guaíra, Antônio Junão, la-
mentou a proposta de duplicação da 
rodovia Assis Chateaubriand apenas 
até a ponte do Rio Pardo. “Quero 
deixar registrada minha indignação 
por não incluir a duplicação da pista 
até Guaíra, um trecho de trânsito 

intenso”, opinou Junão. 
O prefeito Dieb defendeu a dupli-

cação da rodovia Assis Chateaubriand 
no trecho entre Barretos/Guapiaçu 
e Barretos/Ituverava e o término da 
Faria Lima até Colômbia. “A região é 
uma das mais produtivas do Estado 
e merece esses investimentos. Sa-
bemos que a concessionária faz os 
seus investimentos, gera empregos 
e receita, mas solicitamos a cobrança 
do pedágio ponto a ponto, onde o 
usuário paga proporcional ao trecho 
que usa da rodovia. Nós colinenses 
pagamos a tarifa cheia do pedágio 
para usar um trecho pequeno de 
rodovia quando, por exemplo, temos 
que ir a Barretos. Portanto, já existe 
a cobrança ponto a ponto e defende-
mos este sistema por uma questão 
de justiça”, disse. O prefeito também 
ressaltou: “O governador Doria e o 
vice Rodrigo Garcia têm investido 
maciçamente em pavimentação e 
recapeamento e todas as cidades 
da região foram beneficiadas. Isso 
mostra a preocupação do governo 
estadual com os municípios, diante 
disso temos certeza que o Estado vai 
atender as reivindicações dos prefeitos 
e municípios em geral. A realização 
de audiências públicas mostra que o 
governo está preocupado em ouvir as 
reivindicações e inclusive modificar 
os projetos que estão em discussão”. 

Pedágio é tema de debate

Dieb e prefeitos da região durante audiência em Barretos.                Tininho Júnior/O Diário

Audiência apresentou proposta de duplicação de rodo-
vias na região. 
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O feriado de Finados que 
cai na próxima terça-feira, 
dia 2, será diferente não 
só por causa do retorno 
da missa ao cemitério 
após 2 anos. A celebração 
será realizada do lado de 
fora, na avenida em frente 
à entrada do local, pela 
primeira vez. 

O administrador Eugênio 
José Borges Donini infor-
mou que a última missa 
de Finados no cemitério 
aconteceu em 2019. “No 
ano passado não houve 
nenhuma missa, nem do 
Dia das Mães, dos Pais 
e Finados por causa da 
pandemia que agora está 
mais controlada com a 
vacinação. Decidimos pela 
realização na avenida, em 
frente ao cemitério, por ser 
um lugar mais espaçoso, 
ventilado e com sombra. 
Também serão disponibilizas 
cadeiras para acomodar 
os fiéis. Pedimos que 
todos usem máscaras”, 
declarou Donini. 

A iniciativa foi a melhor 
opção encontrada porque 
dentro do cemitério além 
do espaço limitado pelas 
sepulturas, o público ficava 
espalhado procurando 
o melhor lugar para se 
proteger do sol. Também 
será montado um altar para 
celebração da missa pelo 
padre Santana e as árvores 
em torno da avenida serão 
decoradas. 

“Com o retorno da missa 

Missa de Finados acontece 
do lado de fora do cemitério

estamos aguardando um 
público maior  já que muitas 
pessoas, principalmente de 
fora, vão aproveitar o final 
de semana prolongado 
para visitar o cemitério”, 
disse o administrador que 
ressaltou que o cemitério já 
está pronto para Finados. 
“A limpeza geral, pintura 
das ruas e muros já foram 
realizadas. Orientamos as 
famílias que a limpeza e 
pintura dos túmulos deve 
ser feita até na véspera 
do feriado. As reformas e 
serviços que requerem mais 
movimentação dentro da 
área interna do cemitério 
precisam ser executados 
até, no máximo amanhã, 
dia 29”, explicou Geninho. 

Ele também orienta a 
população a usar a água 
com consciência e tomar 
os cuidados necessários 
para evitar a dengue. 
“Também é preciso tomar 
cuidado com ataques de 
escorpião no manuseio de 
vasos e outros objetos”, 
alertou Donini. 

EXPERIÊNCIA 
DIFERENTE

Padre Santana disse 
que esta será uma ex-
periência diferente para 
aproveitar o espaço em 
frente ao cemitério, que é 
mais arejado e permitirá 
que o público fique melhor 
acomodado. Ele também 
informou que quem preferir 
também  poderá trazer de 
casa o banquinho ou cadeira 
para assistir a missa, que 
tem início às 07h30. 

“A missa de Finados é 
muito importante porque além 
das orações, as pessoas 
também homenageiam os 
familiares que já partiram. 
A morte, para nós cristãos, 
representa o começo de 
uma nova vida. Por isso 
ninguém deve ficar triste, 
viveremos eternamente 
com a família de Deus. É 
claro que a dor da saudade 
machuca, mas devemos 
ser consolados pelas 
promessas de Deus que 
são reais e verdadeiras”, 
destacou Santana.  

Avenida em frente ao cemitério onde a missa de Finados 
será celebrada pela primeira vez.

Uma ação conjunta en-
tre a Secretaria de Saúde/ 
Departamento de Controle 
de Vetores e a Secretaria de 
Serviços Urbanos, combateu 
o escorpião e o mosquito 
da dengue  com o “BOTA 
FORA” realizado em todos 
os bairros, de acordo com 
calendário preestabelecido, 
que dividiu a cidade em 
setores. 

Segundo a Secretaria 
de Saúde,  o objetivo foi 
coletar materiais inservíveis 
armazenados nos quintais 
e garantir a eliminação de 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti e demais 
pragas urbanas.

“A guerra contra estas 
pragas é feita com trabalho 
de limpeza. A prevenção 

 “Bota Fora” combateu 
escorpião e dengue 

mais eficaz é manter terre-
nos e ruas sem o acúmulo 
de entulhos ou restos de 
materiais de construção”, 
explicou o coordenador de 
Fiscalização Epidemio-
lógica, Antonio Figueira, 

que reforçou o trabalho 
permanente inclusive com 
pedido de recolhimento 
de restos de materiais 
de construção que pode 
ser solicitado pelos fones: 
3341-9430/9523. 

Estão abertas as 
inscrições de cinco 
oficinas culturais da 
Associação A Rede de 
Desenvolvimento Social, 
que conta com o apoio da 
prefeitura na retomada 
das atividades que vão 
movimentar o circuito 
cultural colinense. 

O projeto está com 
novo nome e formato 
para atender maior 
público e atingir todas 
as faixas etárias. Os 
adolescentes com idade a 
partir de 12 anos podem 
se inscrever em três 
oficinas: Coral, Teatro 
e Rap. Também são 
oferecidas as oficinas 
de Formação de Bandas 
para jovens que tenham 
conhecimento musical 
e querem tocar em 
bandas e de Literatura 
para todas as idades. 

O professor Gustavo 
Ferreira “Montanha”, 
membro da Associa-
ção, informou que cada 
uma das oficinas será 
desenvolvida durante 
a semana em espaço 
cedido pela prefeitura, 
onde também serão 
realizados outros pro-

A Rede abre inscrições para 
oficinas culturais 

jetos.  Tanto a inscrição 
como as oficinas são 
totalmente gratuitas.

As inscrições, que 
terminam no dia 5 de 
novembro, devem ser 
feitas nas escolas  Dar-
cy, ETAM  e Lamounier. 
Também há opção da 
inscrição on-line pelo 
link: https://forms.gle/
UWiTrAG3xZkmgJVF7 
para preenchimento do 
formulário. 

ATIVA BAIRRO NA 
NOVA COLINA 

A  Associação A Rede 
de Desenvolvimento 
Social também divulgou 
a retomada do projeto 
“Ativa Bairro”, que leva 
lazer, diversão, cultura 
e consciência ecológica 

aos bairros da cidade. O 
primeiro evento será reali-
zado dia 27 de novembro, 
às 17h, na Nova Colina. 

“O Ativa Bairro é um 
projeto gratuito direcionado 
a toda família e conta com 
patrocínio da iniciativa 
privada. Além das muitas 
atividades estão entre as 
ações a doação de livros, 
gincanas educacionais, 
plantio de árvores e 
apresentações culturais”, 
destacou Montanha. Em 
dezembro o bairro visita-
do será o Jardim Santa 
Lúcia. A programação 
de 2022 também já está 
definida e em cada mês 
do ano um bairro diferente 
será beneficiado com as 
atrações. 

O Asilo São José está 
tentando driblar a crise 
econômica para que o 
atendimento aos idosos 
não seja afetado. Para 
isso a entidade conta, 
mais uma vez, com a 
solidariedade do povo 
colinense que sempre 
ajudou. 

A diretoria e funcio-
nários do Asilo estão 
aceitando qualquer tipo 

Asilo pede ajuda 
de doação: alimentos, 
fraldas geriátricas, etc. 
Tudo que auxilie no 
custeio e suprimento das 
necessidades básicas 
dos 34 idosos que au-
mentaram bastante com  
o reajuste dos preços. 
A situação dificultou a 
manutenção geral da 
instituição que presta 
um importante serviço 
à comunidade.  

“Agradecemos quem 
já ajudou e ainda irá 
contribuir para que o 
atendimento aos idosos 
continue sem nenhu-
ma restrição”, disse a 
presidente Maria Inês 
T. Malpica. 

As doações podem 
ser entregues no Asilo 
ou pelo fone 3341-1133, 
que a entidade se en-
carrega de buscar. 

O Ativa Bairro leva lazer e cultura às comunidades.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 489, DE 21 DE OUTUBRO DE 2.021

CONVOCA A CANDIDATA CLASSIFICADA DO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2.018 QUE ESPECIFI-
CA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1.º - CONVOCAR, a candidata classifica-
da e aprovada do Concurso Público n.º 03/2.018, 
para comparecer junto ao Departamento de Recur-
sos 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 publicação, res-
peitando-se a ordem classificatória, conforme abai-
xo relacionado:

I – ENFERMEIRO:
a.) MARIA THEREZA DE ALMEIDA FELICIO – 

portadora do Registro Geral n.º 27.010.133-0, 7.ª clas-
sificada.

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, 21 de Outubro de 2.021

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

O salário do verea-
dor Antônio Muniz de 
R$ 4.380,00, referente 
ao mês de outubro, 
foi doado uma parte 
correspondente a R$ 
1.965,00 para a Casa 
Assistencial Nosso 
Lar Amigos do Bem 
e R$ 2.415,00 foi 

utilizado para compra 
de cestas básicas às 
famílias carentes do 
município. 

“Estamos cumprindo 
com o compromisso 
assumido em cam-
panha do ‘Vereador 
Sem Salário”, informou 
Antônio Muniz. 

Vereador Muniz 
doa salário

P A N O R A M A
BATERIAS E TACÓGRAFOS SÃO FURTADOS

As baterias de caminhões se tornaram alvo 
dos ladrões que aproveitam para cometer os 
furtos durante a madrugada. 

Seis baterias foram furtadas no dia 14 de 
quatro caminhões que estavam estacionados 
no pátio de uma empresa na Av. Engenheiro 
Luís Sebastião Piai. 

A bateria de um caminhão que estava na 
Rua José Marques de Oliveira – Jardim Hípico 
também foi levada. Na manhã do dia 21, o 
motorista encontrou a porta do veículo aberta, 
o vidro quebrado, a cabine revirada e o toca 
CD danificado, dando falta da bateria.  

Um motorista deixou o caminhão estacionado 
na Av. Rui Barbosa na tarde do dia 20. Ao sair 
para trabalhar na manhã seguinte encontrou a 
borracha do vidro de uma das portas cortada, 
constatando o furto do painel do veículo. 

O painel e tacógrafo de outro caminhão foram 
furtadas da mesma forma durante a madrugada 
do dia 21. O veículo estava estacionado em 
frente a uma oficina na Av. José Francisco Azedo. 

FURTOS EM EMPRESAS E FAZENDA 
Mais uma vez uma empresa que margeia 

a Rodovia Antônio Bruno, que liga Colina a 
Jaborandi, foi alvo de furto. Os ladrões cor-
taram os cabos elétricos de várias caixas de 
passagem e furtaram cerca de 200 metros de 
fio. O fato foi constatado na manhã do dia 19. 

Mais um boi foi furtado da Fazenda do Go-
verno. Um funcionário encontrou o crânio do 
animal jogado na pastagem na manhã do dia 19. 

COFRE FURTADO DE EMPRESA 
Na noite do dia 24, meliantes danificaram 

a porta de uma empresa na Av. Rui Barbosa 

de onde furtaram um cofre contendo diversos 
documentos e talões de cheques. O proprie-
tário foi avisado por volta das 20h por uma 
testemunha, mas os bandidos já tinham fugi-
do com o cofre e a gravação das imagens de 
monitoramento. 

RESIDÊNCIA FURTADA 
Um morador da Av. Rui Barbosa chegou em 

casa na noite do dia 24 e avistou a janela do 
quarto arrombada, por onde meliantes aden-
traram o imóvel e furtaram notebook, celular, 
diversas tesouras de costura, etc. 

Uma bicicleta que estava em frente à resi-
dência na Rua 2 do Nosso Teto foi furtada na 
noite do dia 19. 

AVERIGUAÇÃO SUSPEITA 
No dia 21, por volta das 11h, uma moto com 

dois ocupantes parou em frente a uma loja 
da Av. Rui Barbosa. O garupa tentou forçar a 
porta do estabelecimento que estava fechada. 
Como não conseguiu entrar os dois foram 
embora. A PM foi avisada e realizou buscas, 
mas sem êxito. 

DIREÇÃO PERIGOSA 
Em patrulhamento na noite do dia 21 no 

cruzamento da Av. Cel. Antenor J. Franco e 
Rua 7 de Setembro, os PMs flagraram o con-
dutor de uma moto avançar o sinal vermelho 
em alta velocidade. O motociclista ignorou a 
ordem de parada e em alguns momentos tra-
fegou na contramão de direção, colocando a 
vida das pessoas em risco. O autor adentrou 
um estabelecimento da Av. Engenheiro Luiz 
Sebastião Piai e conseguiu fugir pelos fundos. 
Ele foi identificado pelos policiais e autuado 
pelas infrações de trânsito. 

APREENSÃO DE DROGA 
A PM foi acionada na madrugada do dia 23 

para atender uma ocorrência de perturbação 
de sossego na Vila Guarnieri. Na Rua 13 do 
referido bairro os policias avistaram um ciclista 
que fugiu, atravessando a rodovia Renê Vaz 
de Almeida. Ele se embrenhou numa plantação 
de milho e não foi mais visto, abandonando 31 
porções de maconha (0,35g), 42 microtubos 
de crack (0,23g) e 98 de cocaína (0,152g). A 
droga foi apreendida e entregue na delegacia. 

A Polícia Ambiental 
deflagrou nos rios da 
região na segunda-fei-
ra, dia 18, a Operação 
“Pré-Piracema” que se 
estenderá até o final de 
outubro já que os rios es-
tarão fechados a partir do 
dia 1º de novembro com 
o início da piracema, que 
vai até 28 de fevereiro. 

No último dia 15, antes 
do início da operação, às 
margens do Rio Pardo, 
em Viradouro, a Polícia 
Ambiental apreendeu 
2 tarrafas  e 22,68 kg 
de pescado nativo das 
espécies cascudo, pia-
para, curimba e pintado 
com 5 pescadores, que 
alegaram não estar 
cientes da proibição 
e que os peixes eram 
apenas para consumo. 
Os infratores foram au-
tuados em R$ 1.453,60 
cada um e os peixes 
doados à ent idade 

Ambiental deflagra 
Operação “Pré-Piracema” 

carente. 
No dia 18 os policiais 

surpreenderam dois pes-
cadores de Terra Roxa que 
levavam na embarcação 6 
peixes da espécie mandi, 
todos com medidas me-
nores que as permitidas. 
O valor da autuação foi 
de R$ 1.009,40 para cada 
pescador. A fiscalização 
será intensificada durante 
a piracema para coibir a 
pesca predatória. 

Um veículo com 
489,155kg de pescado 
e mais 13,550kg com 
tamanho inferior ao per-
mitido foi encontrado em 
fiscalização da Polícia 
Ambiental dia 22 no Rio 
Grande, em Colômbia. 
Na residência do infrator 
também foi apreendido 
16,200 kg de peixes, que 
foram doados à entidades 
de Barretos. Os dois pes-
cadores foram multados 
em R$ 15.920,00. 

Peixes e materiais apreendidos com pescadores autuados 
nos últimos dias na região. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021; PROCES-
SO Nº 090/2021; OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para a locação de materiais e enfeites 
natalinos para uso na decoração natalina no período 
de 15/11/2021 à 06/01/2022. 

VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 66.469,00; 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO; TIPO: Me-
nor Preço por item; RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: A partir do dia 20 de Outubro de 2021 às 17H00min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09H30min do dia 
08/11/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 10H00min do dia 08/11/2021; LOCAL: 
http://187.84.121.138:5657/comprasedital/

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

Jaborandi/SP, 20 de Outubro de 2021 

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021; Aberto em 
18/10/2021; Encerramento: Até as 10:00 horas do dia 
03/11/2021; Resumo do objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços médicos pelo período de 12 (doze) 
meses para execução contratual no Pronto Atendimen-
to Municipal (PAM) e Hospital Municipal Dr. Amadeu 
Pagliuso em Jaborandi – SP. O edital está disponível, 
podendo ser retirado no Setor de Compras e Licitações 
da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; 
Informações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 18 de Outubro de 2021

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021

Aberto em 22/10/2021; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 09/11/2021; 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: 
Construção e reformas de residências; Manutenção de 
prédios e equipamentos públicos; Reforma de prédios e 
equipamentos públicos; Construção de prédios e equipa-
mentos públicos; Instrutor na área de construção; Finali-
zação do Ginásio Poliesportivo. 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, 22 de Outubro de 2021

 SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal 

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021

Aberto em 26/10/2021; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 11/11/2021; Resumo do objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS para a Contratação de empresa médica para 
o fornecimento da prestação de serviços médicos na es-
pecialista de cardiologia, através de profissional médico, 
devidamente regular junto ao Conselho Regional de Medi-
cina (CRM), Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 
com Registro de Qualificação de Especialista (RQE), para 
a prestação de serviços médicos presenciais na especia-
lidade supracitada, por um período de 12 (doze) meses, 
perfazendo o máximo de  720 horas anuais na Estratégia 
de Saúde da Família (ESF-01), sito à Rua 7 de Setembro 
n° 199, Bairro: São Benedito, município de Jaborandi – SP 
e na Estratégia de Saúde da Família (ESF-02), sito à Rua 
Alexandre de Ávila Borges n° 927. O edital está disponí-
vel, podendo ser retirado no Setor de Compras e Licitações 
da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; In-
formações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 26 de Outubro de 2021

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

As tradições locais 
serão destaque em 
evento que o Conselho 
Municipal de Turismo 
de Jaborandi (Comtur) 
promove neste domingo, 
31, a partir das 10h, 
na Pousada do Jaú, 
situada às margens 
do Rio Pardo, na área 
rural da cidade. 

O convite, no valor de 
R$ 45,00, dá direito a 
saborear uma deliciosa 
queima do alho e costela 
de chão com moda de 
viola caipira tocada por 
Nino Violeiro, que se 

Comtur realiza queima do alho com moda de viola
JABORANDI

apresenta de manhã e 
a tarde. A atração faz 

parte de um pacote de 
medidas para alavancar 

o turismo, unindo as 
tradições sertanejas 
locais com a atividade 
náutica e de pesca. 

“A geração de em-
prego e renda através 
do fomento do turismo 
são pilares da nossa 
administração. No 
próximo ano vamos 
fortalecer um calendá-
rio de eventos amplo, 
contemplando diver-
sos segmentos para 
sermos classificados 
como Município de 
Interesse Turístico”, 
destacou o prefeito 
Silvinho. 

A comida típica dos tropeiros e a costela de chão são atra-

Nino Violeiro ilustra a programação com o melhor da 
moda de viola. 

tivos deste final de semana 
às margens do Rio Pardo. 
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JUCILANE DE ARAUJO FREITAS

COM EMPREGOS PARA OS PAIS
E ESTÍMULO PARA OS FILHOS.

MUITOS PAIS E MÃES FICARAM DESEMPREGADOS POR CONTA DA PANDEMIA. E AÍ, OS FILHOS TIVERAM QUE ABANDONAR A ESCOLA PARA AJUDAR EM CASA. 
PARA COMBATER A EVASÃO ESCOLAR E AJUDAR AS FAMÍLIAS, SÃO PAULO CRIOU O BOLSA DO POVO EDUCAÇÃO: PAIS E MÃES SÃO CONTRATADOS PARA 
TRABALHAR NAS ESCOLAS, ENQUANTO OS FILHOS VOLTAM A FREQUENTAR AS AULAS. 

www.educacao.sp.gov.br

DIRETORA DA ESCOLA HECKEL TAVARES
SÃO PAULO 

“É emocionante ver as 
mães trabalhando 

na mesma escola onde 
as filhas estudam.”

Apoio:

Rua Alfredo Simões C. Filho, 108 |  Fones: 3341-8707 / 98146-5546

Pensou em praticidade?
Pensou em Cápsulas 
de Cappuccino da 

Santé Cacau!
 

Venha garantir 
essa delícia!

Hoje 
Luiz Antônio Borges 

Guilherme Ikuma Pezzim 
Amanhã 

Alberto Basso 
Neide Rozana Tucci 

Sensato 
Luiz Roberto Oliveira 

Campagnon 
Maria Regina Brunheira 
Lúcia Helena da Silva 

Edméia Ferreira de Araújo 
Dia 30 

José Milton Alexandre 
Natália Melo Maia 

Dia 31 
Maria Aparecida dos 

Santos Azevedo 

Dia 1º 
Sandra Regina Baena 

Marinho 
Luciana Rossini Malpelli

Dia 2 
Rafael Rossini Brait 
Elza de Brito Batista 

Macedo
Edinilson Vicente da Silva 

Dia 3 
Marco Antônio Junqueira 

Tedeschi 
Ana Elisa Paro Navaski 

Arthur de Araújo Dionízio 
Aniversário de casamento 

Dia 30 
Paulo Roberto de Souza/

Cleuza 

Fernando Cháboli “Pepa”, vice-prefeito de Jaborandi, 
brinda hoje mais uma data festiva na companhia da 
família, amigos e da esposa Ana Cristina. 

A Júlia seguiu os passos da mãe Cristiane, que fez 
aniversário no domingo. Ela é médica em Jundiaí e a 
filha aluna da Famerp – Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto. 

Franco/Jane prestigiou a feira e aproveitou para levar os 
filhos Victor e Sofia para saborear as comidas tipicas do 
evento na manhã de sábado. 

O aniversário da 
Rozana é uma 
alegria para a 

família e esposo 
Edson, que vão 

enchê-la de carinho 
pela data festiva 

celebrada amanhã. 

Thaís Helena Casa e Natal está em novo endereço agora 
em prédio próprio na Av. Luiz Lemos de Toledo, 853. A 
nova loja, toda climatizada, reúne uma grande variedade 
de opções para casa e em especial para a decoração de 
Natal. A dinâmica Thaís Helena Webber Caldeira (foto) é 
a responsável pelo empreendimento que coloca Colina 
na vanguarda quando o assunto é decoração com estilo 
e bom gosto. Venha conhecer e se encantar com as 
inúmeras possibilidades para deixar sua casa incrível, 
cheia de luz, amor e magia!


