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

o surgimento de escorpiões
  

medidas preventivas para evitar
o importante é a prevenção

contra o 
escorpião

 caso seja picado, procure com urgência os serviços de saúde

baratas, grilos e aranhas
são alimentos, elimine - os

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

DEPARTAMENTO DE CONTROLE
DE VETORES TEL 3341 9430

não acumular lixo nos 
quintais e jardins

mantenha camas afastadas 
das paredes

antes de usar sacudir com cuidado
sapatos, roupas e lençóis

SECRETARIA MUNICIPAL
 DE SAÚDE 
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A Apae colinense 
ganhou um carro Spin 
Premier/Chevrolet 0km, 
diversos equipamentos e 
ainda recursos financeiros 

Apae ganha carro e equipamentos
para utilizar no custeio e 
manutenção da entidade. 

O benefício foi con-
seguido por meio do 
prefeito Dieb, que solici-

tou ao deputado federal 
Márcio Alvino emenda 
parlamentar no valor de 
R$ 300 mil à entidade. 
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Prefeito Dieb faz a entrega das chaves à diretora da Apae, Maria Alice, ao lado do vice 
Campanholi e sua esposa Eliana. 

A modern idade 
também chegou às 
badaladas do relógio 
da igreja matriz. O 
antigo e tradicional 
equipamento de corda 

Igreja tem novo relógio

Colina virou alvo dos 
bandidos quando se fala 
em furto de camionetes, 
principalmente do modelo 
Hilux/Toyota (foto). Os 
furtos têm ocorrido com 
frequência e em plena luz 
do dia. O mais recente 
foi em frente ao edifício 
na última sexta-feira, às 
11h50. 

Pág. 6

Mais um furto 
de camioneteVereadora Fátima consegue 

R$ 100 mil para Saúde
Pág. 3

Os fiéis aprovaram a 
mudança da missa para 
o lado de fora do cemi-
tério, onde um grande 
público acompanhou 
na manhã do feriado a 
celebração (foto) condu-
zida pelo padre Pedro 
Lopes, concelebrada 

Missa atraiu grande público

pelos padres Santana 
e Carlos Barbosa. 

“A acomodação das 
pessoas sentadas na 
sombra e num local 
arejado sem dúvida 
favoreceu o ambiente 
de oração e o número 
maior de participantes”, 

disse Santana que 
agradeceu a adminis-
tração do cemitério. 
Ele destacou que a 
mudança agradou a 
todos e que deve se 
tornar permanente. 

foi substituído por um 
novo relógio eletrônico, 
que já está em atividade 
emitindo badaladas mais 
harmônicas a cada 30 
minutos.                Pág. 3 

Padre Santana e o empresário Luiz Zocca junto ao novo 
equipamento.
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Notícias da Paróquia
Dia 05 – Sexta-feira
15h – Exposição do Santíssimo Sacramento na Igreja Matriz
18h – Bênção do Santíssimo Sacramento e distribuição 
da Eucaristia

Dia 06 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 07 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 09 – Terça-feira 
20h – Missa na comunidade N. Sra. Aparecida - Patrimônio

Dia 10 – Quarta-feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz

“UM PROJETO DE VIDA FELIZ” - MT 5,1-12

Jesus proclama que os pobres em espírito são felizes, 
enquanto o mundo diz que isso se conquista com bem 
estar, dinheiro, poder, prestígio. As bem-aventuranças 
trazem outra proposta de felicidade. Construir a paz, ter 
um coração misericordioso, lutar pela justiça constituem a 
verdadeira bênção. O discurso de Jesus nos leva a refletir 
sobre o que de fato nos traz a vida plena.

As bem-aventuranças revelam a realidade misteriosa da 
vida em Deus que abraçamos por meio de nosso batismo. 
A solenidade de todos os santos nos faz lembrar as mui-
tas pessoas que buscaram a santidade, aproximando-se 
do rosto de Deus; pessoas em cuja vida transparecia a 
imagem e semelhança dele, porque, mesmo com defeitos, 
se deixaram transformar pelo amor e misericórdia divina.

Ser Santo exige andar na contramão das propostas 
do mundo, a exemplo de Jesus, e resistir às tentações do 
ter e do poder. Que a exortação do Papa Francisco possa 
nos inspirar a não ter medo da santidade; a sermos mais 
humanos e ter compaixão de quem necessita de nosso cui-
dado; a sermos alegres porque nos aproximamos de Deus.

A Exortação Apostólica do Papa Francisco é Gaudete et/
Exsultate é feito a cada um de nós, onde somos chamados 
à santidade. O caminho para chegar à santidade é pessoal; 
cada um percorre seu próprio caminho para chegar a ela; 
há muitas maneiras de testemunhar a fé. 

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

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 cal-
çada no bairro Patrimônio, 
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 Barbosa, 
próxima a sede de campo 
do Grêmio. Tratar 99727-
2993, c/ Maria Dalila.

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

em piscinas residenciais. 
Contato 99171-2420 (Stan-
ley) ou 99120-1948 (Dil).

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

Instalação e 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 To-
ledo, 384 – 3341-3359 ou 
99148-8664. 
MÓVEIS PLANEJADOS 

MARCENARIA 
Fabricação de closets, 

cozinhas, banheiros, armá-
rios 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, 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 

VENDE-SE 
Parati Surf 2009, prata, 

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

TRACKER/2017 
Compro Tracker/2017, 

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

chicletes, slime e canetas. 
Faça um orçamento sem 
compromisso. Tratar (17) 
99246-7246. 

ENDER LATARO 
Estrutura para eventos: 

casamentos, 15 anos, forma-
turas, cabines fotográficas 
e espelho mágico. Contato 
(17) 99173-4994. 

DOAÇÃO 
Doa-se filhotes de cães 

(machos e fêmeas) com 40 
dias. Contato 99247-8942, 
c/ Pintado. 
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A badalada do re-
lógio da igreja matriz 
está mais potente e a 
diferença no som da 
batida já foi motivo de 
muitas perguntas feitas 
ao padre Santana que 
contou, em primeira mão 
à reportagem, o motivo 
dessa mudança. 

Mais antes de contar 
a novidade, o toque das 
badaladas do relógio é 
uma tradição que existe 
antes da emancipação 
de Colina. O pároco 
acredita que o primeiro 
relógio foi instalado na 
matriz entre os anos de 
1922 e 1923. “Muitas 
pessoas até hoje são 
orientadas pelas bada-
ladas do relógio que é 
uma referência de horário 
para a comunidade”, 
disse Santana. 

A modernidade também 

Paróquia investe em modernidade e adquire relógio eletrônico
Novo relógio emite badaladas mais harmônicas a cada 30 minutos e músicas duas vezes ao dia

chegou ao campanário da 
igreja com a instalação 
de um relógio eletrônico, 
o modelo mais atual que 
há no mercado que está 
programado para tocar 
duas músicas diárias: da 
família ao meio-dia e a 
Ave Maria às 18h. Ele foi 
programado também para 
emitir o som das batidas 
a cada 30 minutos, das 
6h até as 22h30.  Após 

esse horário o sistema 
desliga automaticamente 
para não incomodar o 
descanso das pessoas. 

O novo relógio foi 
instalado pela empresa 
Zocca, de Jaboticabal, 
que tem como proprie-
tário Luiz Carlos Zocca, 
que aprendeu e seguiu 
o ofício do pai Laerte, 
já falecido, que sempre 
prestou serviço à Paróquia 
local. “Estou aqui há 40 

anos e acredito que o 
primeiro relógio nunca 
foi substituído. Além 
das várias reformas, os 
problemas se tornaram 
cada vez mais frequen-
tes, sem contar quando 
enguiçava. Como não 
compensava mais ser 
reformado, investimos na 
modernidade e adquiri-
mos um novo aparelho 
com mecanismo digital”, 
explicou o pároco que 
toda semana subia na 
torre da igreja para dar 
corda no relógio antigo, 
que foi aposentado e 
continua no campanário 
por se tratar de uma 
relíquia. 

Ele explicou também 
que o modelo antigo 
tocava a noite inteira 
porque a batida era 
diferente. “Apesar de 
estar no mínimo, o som 
do relógio eletrônico é 

bem mais potente e de-
pendendo da direção do 
vento pode ser escutado 
num raio de até 3km”, 
informou Santana.  

 “Esse novo relógio 
não precisa dar corda 
porque funciona sozinho. 
No caso de queda de 
energia continua tra-
balhando se mantendo 
por algumas horas sem 
precisar de ajustes. Outra 
vantagem é o uso do 

cartão ao invés de CD, 
que causava alguns 
transtornos”, explicou o 
empresário Luiz Zocca 
que tem relógios espa-
lhadas em todo o Brasil 
não só em igrejas, mas 
também em praças, 
clubes, capelas, sítios, 
etc. O relógio completo 
adquirido pela Paróquia, 
que contou com a ajuda 
da comunidade, custou 
R$ 6 mil. 

Uma das estratégias 
de combate ao Aedes 
aegypti é a limpeza das 
galerias e bueiros da 
cidade, o que foi feito 
pela prefeitura em todos 
os bairros antes do início 
do período chuvoso para 
eliminação dos criadouros 
do mosquito transmissor 
da dengue e das pragas 
urbanas.

Limpeza de galerias e bueiros
O serviço, executado 

frequentemente pelas 
Secretarias de Saúde e 

Serviços Urbanos, evita 
entupimentos e a fluidez 
da rede principalmente 

com o volume maior de 
água ocasionado pelas 
chuvas. 

Servidor executa limpeza 
em bueiro.

Campanário da igreja matriz onde fica o moderno relógio  
que não necessita de corda. 

O empresário Luiz Zocca explica ao pároco como funciona 
o novo equipamento.
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.193 LIVRO D-19 
FLS.067

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

RENAN NEVES RAMOS e 
RENATA BRAIT

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 12 de 
Fevereiro de 1.992, operador de extração II, soltei-
ro, residente e domiciliado na cidade de Colina-SP, 
à Rua Prefeito Mario Pinto Neto, nº 358, Jardim Si-
mões, filho de Ademir Solera Ramos e Maria Luiza 
Neves Ramos.

Ela, natural de São Caetano do Sul-SP, nas-
cida aos 13 de Outubro de 1.992, professora de 
educação física, solteira, residente e domiciliada 
na cidade de Colina-SP, à Rua Prefeito Mario Pinto 
Neto, nº 358, Jardim Simões, filha de Luiz Osvaldo 
Brait e de Edna Sgarlata Brait.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.194 LIVRO D-19 
FLS.068

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

RICARDO SCARMATO SILVEIRA e 
LIVIA MARIN

Ele, natural de Barretos-SP, nascido aos 03 de 
Abril de 1.972, protético, divorciado, residente e 
domiciliado na cidade de Colina-SP, à Avenida Rui 
Barbosa, nº 1.345, São Sebastião, filho de Bene-
dicto Carlos Prado Silveira e de Neli Dias Scarma-
to Silveira.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 26 de Ja-
neiro de 1982, advogada, solteira, residente e domi-
ciliada na cidade de Colina-SP, à Avenida Rui Barbo-
sa, nº 1.345, São Sebastião, filha de Rosicler Marin.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.195 LIVRO D-19 
FLS.069

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

FELIPE MISAEL KANAZAVA e 
CAMILA GONÇALVES FORESTO

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 02 de 
Junho de 1996, analista de sistemas, solteiro, re-
sidente e domiciliado na cidade de Colina-SP, à 
Rua Dr. João Moreira de Andrade, nº 522, Vila São 
Sebastião, filho de Fernando Kanazava e Angela 
Maria Misael.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 12 de 
Dezembro de 1995, professora, solteira, residente 
e domiciliada na cidade de Colina-SP, à Avenida 
Quatro, nº 325, Jardim Henrique Ernesto Paro, fi-
lha de Francisco Aparecido Foresto E Mércia Gon-
çalves Foresto. 

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.196 LIVRO D-19 
FLS.070

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

FELIPE DAMETTO GUERREIRO e 
REBECA CURY PIAI

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 11 de 
Fevereiro de 1.996, médico veterinário, solteiro, 
residente e domiciliado na cidade de Colina-SP, à 
Rua 13 de Maio, nº 900, Centro, filho de Devanir 
Guerreiro e de Maria de Fatima Dametto Guerreiro.

Ela, natural de Barretos-SP, nascida aos 24 de 
Agosto de 1.999, estudante, solteira, residente e 
domiciliada na cidade de Colina-SP, à Rua Dr. Os-
car Goes Conrado, nº 209, Centro, filha de Marce-
lo Paro Piai e de Claudia Regina Jorge Cury Piai.

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury  
Oficial Designada

P A N O R A M A
MAIS UMA CAMINHONETE FURTADA 

No dia 29, por volta 
das 11h50, o proprietário 
de uma Hilux 2021, prata, 
estacionou o veículo 
em frente ao edifício 
“Antônio Junqueira 
Franco”, onde reside  
e ficou por alguns instantes na portaria quando 
a funcionária da recepção gritou que o veículo 
estava sendo furtado. Ao se virar a vítima viu a 
caminhonete em movimento sendo levada por 
ladrões com a carteira que estava em seu interior, 
contendo documentos, cartões, talão de cheque 
e a quantia de R$ 200,00. O proprietário disse 
que acionou o alarme ao sair da caminhonete, 
que ficou estacionada do outro lado da Av. Cel. 
José Venâncio, sentido bairro/centro. A ação dos 
bandidos é muita rápida. Segundo consta, eles 
conseguiram abrir o veículo sem que o alarme seja 
disparado. Para dar partida utilizam um modelo 
clonado. Ainda segundo apurado, as quadrilhas 
vendem o veículo em outros estados com valor 
bem abaixo do mercado e o Paraguai também 
está entre os possíveis destinos.  Só este ano 
foram furtadas  em Colina  4 camionetes. 

FURTO EM FAZENDA E CRECHE  
Um transformador com 5 chaves fusíveis, co-

nhecidas popularmente por “bananas”, foi furtado 
de propriedade rural na Rodovia José Marcelino 
de Almeida, que liga Colina a Severínia. O furto 
foi constatado pelo prestador de serviços durante 
manutenção a um dos poços da fazenda na ma-

nhã do dia 25. 
Ao chegar à creche da Vila Hípica na manhã do 

dia 26, a diretora ligou os ventiladores e compu-
tadores, mas notou que havia algo errado com a 
energia que estava lenta e chegou a queimar um 
CPU. A equipe elétrica da prefeitura foi acionada 
e constatou que um pedaço de fio foi furtado da 
caixa de energia que fica na área externa da escola. 

BATERIAS FURTADAS DE CAMINHÃO 
Mais duas baterias foram furtadas durante a 

madrugada do dia 28 de caminhão que estava 
estacionado na Alameda A da Vila Hípica. O 
motorista acredita que o furto tenha sido come-
tido antes das 04h, horário do último registro do 
tacógrafo. 

Um outro furto em caminhão, desta vez do 
painel, aconteceu na madrugada do dia 20 na Av. 
Rui Barbosa onde o veículo estava estacionado. 

CASAL AUTUADO POR USO DE TARRAFA 
Um casal praticando pesca predatória com 

tarrafa foi abordado pela Polícia Ambiental no 
Rio Pardo, em Terra Roxa, no último dia 26. 
Os dois foram autuados em R$ 2.094,00 pela 
utilização de apetrecho não permitido. Dentro 
da embarcação havia 2.350kg de pescado. A 
tarrafa, o barco e motor foram apreendidos e 
os peixes soltos no rio, pois ainda estavam 
vivos. A piracema que restringe a atividade de 
pesca para reprodução dos peixes, teve início 
no último dia 1º. 

Canoa apreendida com casal de pescadores durante fisca-
lização da Polícia Ambiental no Rio Pardo, em Terra Roxa. 
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P A N O R A M A

máveis e corrosivos, e cuide de sua saúde e reputação. Neutro 
ao amor. Continue cumprindo as suas obrigações do cotidiano, 
porque é por intermédio delas que surgirão boas notícias.

Horóscopo da semana de 04 a 10/11

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Os aspectos 
astrais indicam relações harmoniosas com o 
cônjuge, pessoas amigas, vizinhos e familiares. 

O êxito financeiro, profissional e social, também será evidente. 
Procure ler algo sobre esoterismo para ajudá-lo a descobrir novas 
verdades e novos valores.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Especial atenção à 
sua vida sentimental e aos pequenos problemas 
que tenha a resolver. Nada lhe será difícil hoje. 

Os laços com parentes e pessoas amigas serão vantajosos. 
Esforce-se para não se perder no emaranhado das ideias que terá.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Não faça 
modificações repentinas, antes de uma análise 
prévia, hoje. Por outro lado, o fluxo é dos 
melhores para trabalhar em prol de sua ascensão 

profissional, material e social. Será correspondido plenamente na 
vida amorosa e familiar.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Notícias e novidades 
com maior interesse podem surgir no final deste 
dia. Ao tratar de negócios com outras pessoas, 

saiba avaliar suas possibilidades e as dos outros. Até depois de 
amanhã, algo poderá dar muito lucro. Quanto ao amor, excelente.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Não permita 
que o esgotamento físico ou as emoções fortes, 
tirem suas energias. O melhor que poderá fazer 
agora será buscar a companhia de pessoas 

amigas que saberão apreciá-lo. Pense sempre positivo e nunca 
deixe de acreditar na sua capacidade de transformação.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Receberá 
ajuda de alguma forma de parentes ou amigos. 
Faça tudo com originalidade que é uma das suas 
melhores qualidades, que conseguirá influenciar 

pessoas importantes para seu progresso. Muito bom fluxo para 
obter sua independência financeira e a liberdade de espírito.

TOURO - de 21/04 a 20/05 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. Para os casados, o momento é 
bom para uma reconciliação.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 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.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 O excesso 
de confiança, ao lidar com seu dinheiro, poderá 
acarretar-lhe sérios problemas. Faça tudo dentro 
de suas condições. As influências dos astros 

fazem de você uma pessoa muito intuitiva, capaz de despertar 
uma consciência mística e espiritual.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Não 
esconda os seus sentimentos e desabafe do jeito 
que for melhor para você. Dia em que conseguirá 
realizar boa parte de seus anseios e desejos, 

principalmente porque estão ligados ao campo profissional. Fluxo 
propício também às diversões e festividades.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Não invente coisas 
novas hoje. Deixe para uma época mais propícia. 
Tome cuidado com acidentes, causados por infla-

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Negativo fluxo 
astral para mudanças de emprego, atividade ou 
residência. Tendência à depressão psíquica o 
que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se 

em todos os sentidos. As suas palavras neste dia poderão levar 
esperança e boa disposição a quem necessita.

A  Apae foi beneficiada 
com um veículo 0km e 
diversos equipamentos 
entregues no último dia 
22 pelo prefeito Dieb. Os 
recursos, no valor de R$ 
300 mil, são provenientes 
de emenda parlamentar 
apresentada pelo deputado 
federal Márcio Alvino, que 
atendeu pedido do chefe 
do Executivo. 

A metade dos recursos 
foi destinada para custeio 
e foi usada na reforma 
completa do prédio. Os 
150 mil restantes para 
investimento foram aplica-
dos na aquisição de uma 
Spin Premier e diversos 
equipamentos, como 4 
aparelhos de ar condicio-
nado, freezers, refrigerador, 
lavadora, fogão industrial, 
purificador de água, impres-

Apae recebe recursos, carro 
e equipamentos

sora, microcomputadores, 
videogame, caixa de som, 
tela de projeção, mesas 
de pebolim e tênis, entre 
outros. 

AGRADECIMENTO 
Maria Alice Polizelli, 

diretora da Apae, agra-
deceu ao prefeito e ao 
deputado pela importante 
conquista. “Em nome da 
entidade e toda diretoria 
agradecemos ao prefeito 
Dieb e ao deputado Márcio 
Alvino por estes recursos. 
O veículo, espaçoso e 
confortável, será muito 
útil para atendermos as 
necessidades dos nossos 
alunos. Os equipamentos 
ajudaram bastante na roti-
na da entidade e também 
nas aulas, proporcionando 
melhores condições aos 
alunos e os recursos 

possibilitaram a reforma 
e manutenção de toda 
estrutura”, disse a diretora, 
que também informou que 
atualmente a Apae atende 
94 alunos. 

PARCEIRO DE 
COLINA 

“Trabalhos em busca 
de parcerias com os Go-
vernos, como também 
emendas parlamentares 

e ainda as subvenções 
sociais que a prefeitura 
destina, mensalmente, 
com recursos próprios, à 
Apae e demais entidades, 
conforme suas necessida-
des”, destacou Dieb que 
agradeceu o deputado 
Márcio Alvino que está 
sempre pronto a atender 
as reivindicações de Colina 
nas mais diversas áreas. 

O número de pessoas 
que procura o Grupo “So-
mos Solidários” pedindo 
ajuda tem aumentado a 
cada dia com o aumento 
dos preços.  A presidente 
Lígia Dezolt informou que 
quando isso acontece 
é feito um cadastro da 
família para que receba 

“Somos Solidários” pede ajuda
auxílio. O grupo entrega 
em média cerca de 50 
cestas básicas por mês. 

“As pessoas que nos 
procuram relatam que 
não estão conseguindo 
mais suprir as necessi-
dades da família. Por 
isso resolvemos fazer 
uma campanha para 

englobar mais pessoas 
e assim aumentar a ar-
recadação de alimentos 
para ajudar um número 
maior de necessitados. 
Pedimos a colaboração 
de todos neste propósito 
que é simples, mas de 
fundamental importân-
cia para quem está em 

dificuldades. Qualquer 
tipo de ajuda é muito 
bem-vinda”, destacou 
Lígia. 

Além de alimentos 
para montagem de cestas 
básicas, o Grupo Somos 
Solidários aceita também 
doações de móveis, 
utensílios domésticos, 
roupas, etc. “Recebemos 
qualquer doação, menos 
remédios. Quanto maior 
for a arrecadação, mais 
famílias são beneficia-
das. Contamos com a 
colaboração de todos”, 
disse a presidente. 

A contribuição pode ser 
feita na sede do Grupo 
Somos Solidários na Rua 
Germano Bizarro nº 212, 
de segunda a sexta-feira, 
das 14 às 18h ou na Av. 
Rui Barbosa, 534, ao lado 
da Fred’s. Quem preferir 
pode entrar em contato 
pelo fone 99671-7821. 

Dieb e Campanholi com o deputado Márcio Alvino que 
visitou a entidade.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS OBJETIVAS 
E ENTREGA DE TÍTULOS COMPLETO

(LOCAIS DE PROVA)

O Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
em consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 
37, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município e 
demais Legislações Municipais vigentes, faz saber que ficam convocados todos os candida-
tos inscritos, nos Empregos Públicos Constantes do Edital de Abertura, para a prestação das 
Provas Objetivas e Entrega de Títulos no dia 07 (sete) de novembro de 2021.

1 -  DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

1.1-  Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, caracterizando assim a au-
sência, ou o atraso, do candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado;

1.2-  Não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se apresentarem após 
o horário estabelecido para os exames;

1.3-  No dia designado para as provas os portões serão abertos 30 (trinta) MINUTOS 
antes do horário e fecharão impreterivelmente no horário estabelecido, não sendo admitido 
o ingresso de nenhum candidato após esse horário;

1.4-  O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos que apresentarem o 
comprovante de inscrição devidamente pago, acompanhado de documento de identidade com foto, 
de acordo com o item 7.6 do Edital de Abertura (ex.: RG ou Carteira Nacional de Habilitação);

1.5-  Durante a execução das provas não será permitida consulta de nenhuma espécie 
à legislação, livro, revista ou folheto, bem como o uso de máquina calculadora, telefone 
celular, bip, mp3, palmtop, outros equipamentos similares, ou qualquer tipo de aparelho 
eletrônico, como também não será admitida comunicação entre os candidatos;

1.6-  O tempo mínimo de permanência do candidato na sala de prova é de 60 (sessenta) 
minutos após o seu início e o tempo máximo de duração será de 3 (três) horas, já incluído 
o tempo para o preenchimento da folha de respostas; 

1.7-  O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas munido de 
caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto n.º 2 e borracha;

1.8-  Sob nenhuma alegação será feito prova fora dos locais preestabelecidos;
1.9-  Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar nas 

Listas de Presença, mas que tenha em seu poder o respectivo comprovante de pagamento, 
efetuado nos moldes previstos no Edital de Abertura, o mesmo poderá participar do Processo 
Seletivo, devendo para tanto procurar o Coordenador de Prova do local e identificar-se;

1.10-  Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal a folha de respostas, 
podendo, no entanto anotar o gabarito e levar consigo o caderno de questões; 

2-  DOS PRECEDIMENTOS E ITENS OBRIGATÓRIOS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 
2.1-  Os candidatos deverão observar os cuidados individuais de higiene recomendados 

para a prevenção do contágio do COVID-19; 
2.2-  O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos que esti-

verem utilizando a máscara corretamente (cobrindo nariz e boca). Caso o candidato 
se recuse a utilizar a máscara ou insista em utilizá-la de forma inadequada este será Elimi-
nado do certame por colocar os demais candidatos em risco. Recomenda-se também que 
os candidatos levem máscaras reserva caso haja necessidade de trocá-la 

2.3- Os candidatos devem chegar com antecedência para evitar aglomerações na 
entrada dos locais de prova e deverão respeitar o distanciamento social, evitando a proxi-
midade entre as pessoas e obedecendo o procedimento de entrada do candidato determi-
nado no dia; Recomenda-se que os candidatos evitem contatos físicos em cumprimentos.

2.4- Os candidatos deverão levar Utensílio para consumo de água (garrafa, copo, 
caneca e etc) pois não será permitido o uso de bebedouros direto na fonte.

2.5- Os candidatos deverão levar seu próprio álcool em gel 70% para uso individual, 
em recipiente pequeno e sem rótulo, de preferência transparente;

2.6- Os candidatos deverão cobrir a boca e o nariz com o braço em caso de neces-
sidade de tosse ou espirro;

2.7-  A APTA Assessoria e Consultoria e a Prefeitura Municipal de Colina Não se 
responsabilizarão pelo fornecimento de máscaras aos candidatos.

3-  DOS LOCAIS DE PROVA - PREVENÇÃO AO COVID-19 

3.1- Preocupados com a segurança de seus candidatos e colaboradores, e seguindo os 
Protocolos de Prevenção ao COVID-19 a APTA Assessoria e Consultoria proporcionará 
aos locais de prova:

3.1.1- Cuidados de distanciamento social e higienização conforme os protocolos de 
prevenção à Covid-19;

3.1.2- Limpeza e desinfecção adequada de todos os locais de prova, especialmente 
nas salas de prova e sanitários;

3.1.3- Portas e janelas das salas serão mantidas abertas para garantir que os am-
bientes estejam arejados por ventilação natural;

3.1.4- Espaço mínimo entre cadeiras/carteiras para cada candidato, conforme os 
protocolos de prevenção à Covid-19; e

3.1.5- Outras medidas que se fizerem necessárias após a publicação desta convocação.

CONSULTE SEU LOCAL DE PROVA NA LISTAGEM ABAIXO!

PARA CONSULTAR A SALA E ESCOLA DE PROVA OS CANDIDA-
TOS TAMBÉM PODEM ACESSAR www.aptaconcurso.com.br E CLI-
CAR EM “CONSULTA LOCAL DE PROVA” PARA CONSULTAR SEU 
LOCAL DE PROVA COM O CPF

DATA DA PROVA: 07/11/2021 - TURNO: MANHÃ
ABERTURA DOS PORTÕES: 08:30

FECHAMENTO DO PORTÃO: 09:00 
LOCAL DE PROVA: EMEF LAMOUNIER DE ANDRADE

ENDEREÇO: PRAÇA LAMOUNIER DE ANDRADE Nº. 101, CENTRO, 
COLINA-SP, CEP: 14.770-000

Medidas: 3 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 708,90

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente EDITAL ficam CONVOCADOS 

todos os convencionais, a comparecer às 16 ho-
ras do dia 15 de Novembro de 2021, na Avenida 
Vereador Pedro Osvaldo Basso, nº 65, Centro, 
Colina-SP, para participarem da Convenção para 
organização do Diretório Municipal do Partido Político 
SOLIDARIEDADE, com a seguinte Ordem do Dia:

- Instituição do Diretório Municipal
- Eleição da chapa executiva e demais membros;
- Assuntos Gerais;
Após eleição do Diretório, os convencionais, 

membros do novo DIRETÓRIO, ficam convocados 
para em convenção própria, na mesma data e local, 
em reunião separada, (ou comparecer tal) Eleição 
da Comissão Executiva Diretório Municipal.

Colina, 04 de Novembro de 2021

JOSÉ ARTHUR JUNQUEIRA (TUTU)
Pres. Diretório Municipal

Oração do Anjo 
da Guarda
Ilumina a minha 

alma, guarda-me dos 
males, orienta a minha 
inspiração, fortalece 
a minha sintonia com 
Deus e torna-me forte 
diante dos percalços. 
Lembra-me todos os 
dias de não julgar nem 
ferir. Tinge a minha 
mente de amor e 
harmonia, para que eu 
possa tornar o mundo 
melhor, agora e para 
todo o sempre. Amém.”
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A prefeitura realizou 
na última quinta-feira, 
28, audiência pública 
para colher sugestões 
e esclarecer dúvidas 
sobre projeto de lei, de 
autoria do Executivo, que 
dispõe sobre a criação 
de empresa pública 
de geração de energia 
fotovoltaica. O evento, 
realizado no Cieb e trans-
mitido ao vivo pelo canal 
da Câmara no Youtube, 
foi conduzido pelo pre-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

Aberto em 28 de Outubro de 2021; Encerramento até às 10h00 
do dia 19/11/2021. Resumo do objeto: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA 
NA ESCOLA “EMEF OLINTO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA”. O 
edital completo está disponível, podendo ser retirado pelos interes-
sados no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Jaborandi/ SP, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro. 
Mais informações pelo telefone. (17) 3347- 9999. 

Jaborandi, 28 de Outubro de 2021 

Sílvio Vaz de Almeida – Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
PROCESSO Nº 095/2021

OBJETO: Aquisição de 1 (Um) veículo zero km. 
VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 120.860,00; MO-

DALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO; TIPO: Menor Preço por 
item; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 27 de 
Outubro de 2021 às 17H00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
Às 09H30min do dia 18/11/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS: Às 10H00min do dia 18/11/2021; 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 Licita-
ções da Prefeitura Municipal de Jaborandi/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 licitacaojaboran-
di@gmail.com nos dias úteis; 

Jaborandi/SP, 27 de Outubro de 2021 

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales - Pregoeiro

Audiência debateu criação de empresa de energia solar
JABORANDI

sidente do Legislativo, 
André Junqueira. 

O prefeito Silvinho 
falou sobre a geração de 
riquezas ao município com 
a instalação da empresa 
e a formação de mão de 
obra qualificada para 
o mercado de energia 
solar, que com a crise 
hídrica e a necessidade 
de diversificação da matriz 
energética nacional tem 
expectativa de expansão 
este ano de 72%. 

“A criação da empresa 
representa um divisor de 
águas para Jaborandi 
com a geração de em-
pregos, qualificação e 
absorção de mão de obra 
apta para o mercado de 
energia solar. Além disso, 
a criação da empresa 
permitirá a economia 
de R$ 350 mil/ano aos 
cofres públicos com a 
instalação de placas em 
todos prédios públicos”, 
explicou Silvinho. 

ECONOMIA COM 
GASTOS DE ENERGIA 

O secretár io de 
Governo, Rodrigo Vaz 
de Almeida, abordou 
os aspectos legais, 
administrativos, sociais 

e funcionais do projeto 
de lei já enviado à Câ-
mara sobre a criação 
da empresa constituí-
da de 30.000m2 e em 
área remanescente de 
3,12 alqueires do Sítio 
Aroeira. 

“O investimento de 
cerca de R$ 2 milhões 
será captado através de 
crédito subsidiado junto 
à Agência de Fomento 
Paulista do Desenvolve 
SP. Por sermos muni-
cípio classificado com 
nota B no indicador de 
responsabilidade fiscal 
do TCESP, podemos 
contrair empréstimo 
com juros subsidiados 
de 0,53% ao mês, mais 

Selic, carência de 12 
meses, com pagamento 
em até 72 parcelas”, 
ressaltou Rodrigo que 
também frisou o retorno 
rápido do investimento 
aos cofres públicos. 
“Se considerarmos que 
anualmente o município 
gasta R$ 350 mil em 
energia elétrica, conclu-
ímos que em 15 anos 
a despesa será de R$ 
5.250.000,00. O retorno 
do investimento com a 
instalação da empresa, 
em área abandonada 
há 2 décadas, será de 
6 anos somente com 
gastos de energia. A 

empresa terá como fonte 
de receitas principais 
a venda de projetos e 
instalações de placas em 
residências, comércios 
e indústrias. Além das 
receitas oriundas de 
licenças de softwares, 
podendo criar subsidiá-
rias em outras áreas de 
serviços e infraestrutura 
urbana”. Além do prefeito, 
secretário e presidente 
da Câmara, também 
participaram do evento 
secretários municipais, 
os vereadores Antônio 
de Lima Júnior, Dione, 
Douglas, Eduardo, 
Marcelo e Odair. 

A instalação de placas solares nos prédios públicos 
permitirá a economia com gastos de energia, que é de 
R$ 350 mil/ano. 
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OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE DE 05 A 07/11/2021 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$

 17,99
CADAR$

Arroz Risoto 
Tipo 1 pct 5 kg

 6,49
CADA

R$Feijão carioca 
Tome Leve 1 kg

5,99
CADAR$

 7,49
CADA

R$

7,29
CADAR$

Óleo de soja 
Vila Velha 900ml

16,99
CADAR$

Leite longa vida 
Batavo 1 L (tipos)

 3,89
CADA

R$

3,69
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
peneirado sachê 
340g  1,29

CADA
R$

 1,19
CADAR$

Toddy em pó 
achoc. 400g  5,49

CADA
R$

4,99
CADAR$

Omo lavag.perf. 
deterg em pó 800g

Papel hig. Elite 
folha dupla L12
P11  8,99

CADA
R$

8,49
CADAR$

 15 ,99
CADAR$

13 ,99
CADAR$

LANÇAMENTO

Apoio:

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

Escolha com carinho o 
melhor presente para 
esse final de ano. 
A Santé Cacau 
conta com as 

melhores opções 
para você presentear 

alguém especial!

Hoje 
José Carlos Furini

Fabíola Jorge Drubi 
Eloísa Helena Cavalini 

Palmieri 
Isabela B.Angelícola 

Gleines Augusto Beline 
Jaqueline de Freitas 

Pontes 
Amanhã 

Paulo César da Silva 
Marcelo Piai 

Maria Amélia Dalpim 
Dia 6 

Fernanda G. Paro Silva 
Constantin 

Juliana Gomes 
Dia 7 

Rafaela Kapp Tápia 
André Luiz C. Palmieri 

Pedrozo 
Denilson Paulo Felici 

Maraísa Silva Piai
Dia 8 

Antônio Luiz de Lima 
Júnior 

Fernando R. Ferreira da 
Silva 

Marcela Malpica Weiss 
Paulo Ricardo da Silva 
Mariângela Daher R. 

Ferreira 
Dia 9 

Lóide F. Rosa Fernandes 
Fernanda de Araújo 

Dionízio 
Dia 10 

Silval de Bello 
Aniversários de casamento 

Hoje 
Luiz Antônio Passarela/

Maristela Maria 
Dia 6 

Dieb Taha/Liliana 

Sábado é dia de feira e também de diversão para várias 
famílias, como a de Carlos Maia/Marina e os filhos Man-
fred e Maitê que têm prestigiado o evento. 

O Museu Municipal, no prédio da antiga estação ferro-
viária, está abrindo nos finais de semana para facilitar 
a visitação dos colinenses e turistas. O espaço cultural 
funciona aos sábados em dois horários: das 09 às 12h 
e das 14 às 17h e também aos domingos somente no 
período da manhã. Durante a semana o funcionamento 
acontece às segundas (13 às 17h) e de terça à sexta-feira 
(8 às 11h e 13 às 17h).

Fabíola Drubi e o filho Antonio Jorge fazem aniversários 
pertinho. Hoje os “parabéns” são pra ela e no dia 9 é a 
vez dele, que completa 12 anos. 

Hoje o dia é de celebração para Passarela/Maristela com 
os 32 anos (bodas de pinho) de cumplicidade e dedicação 
à família. Feliz aniversário de casamento!

A viagem de Phelippe Stipp/Marcela (Sertãozinho) e o 
filhinho Miguel ao Guarujá, no final de semana prolongado, 
também comemorou o aniversário dela no próximo dia 8. 


