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Orçada em cerca de 
15 milhões de reais, a 
nova fábrica de rações 
e suplemento mineral da 
Coopercitrus em Colina 
tem previsão para entrar 

Coopercitrus investe R$ 15 milhões na construção de 
fábrica de ração e suplemento mineral em Colina 

em funcionamento no 
1º trimestre do ano que 
vem, informou o superin-
tendente de grãos Raul 
Dorti. Ele destacou a 
posição estratégica de 

Colina e revelou que a 
fábrica, de 5 mil metros 
quadrados, terá capa-
cidade de produzir 40 
toneladas/hora. 

Pág. 3

Homens e máquinas trabalham na construção da nova fábrica de ração da Coopercitrus. 

Na próxima segunda-
feira, 15, comemora-
se a Proclamação da 
República e também 
o Dia da Umbanda no 
Brasil. A reportagem 
especial, da jornalista 
Paula Trotta, mostra o 
crescimento da religião, 
porém os seguidores 
ainda relutam contra o 
preconceito difundido 
por quem não conhece 
os ensinamentos. 

Col ina já possui 
vários terreiros de 
umbanda, no entanto o 
mais antigo pertence a 

DIA NACIONAL DA UMBANDA 
Seguidores comemoram crescimento da 
religião, mas ainda sofrem preconceito 

ialorixá Rosa Belém e 
um dos mais recentes 

ao pai de santo Vinícius 
Correia “Tchê”.   Pág. 5 

Dona Rosa e Vinícius “Tchê” durante entrevista com 
os orixás com Ogum e Oxóssi.

Aumento de furtos preocupa população

Projeto de lei da vereadora Fátima 
assegura diretos aos autistas  

Pág. 6

Pág. 3

O Panorama Policial registrou furtos em 
escola, comércio, residências e museu 

A prefeitura con-
clui os serviços de 
construção e pintura 
de 27 faixas elevadas 
“lombofaixas” (foto) 
em diversas ruas da 
cidade.            Pág. 7  

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

Jornalista Responsável: João Roberto Felici - MTb - 22.733
Impressão: Stander Artes Gráficas - Adalberto Guilherme - ME
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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 13 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 14 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 17 – Quarta-feira – Dia de Santa Izabel 
19h30 – Missa com novena e bênção de Santa Izabel 
na Matriz

“JESUS ANUNCIA O FIM DAS FORÇAS DO MAL”

Estamos próximo do encerramento de mais um ano 
litúrgico. É um tempo propício para refletir sobre a parusia, 
o retorno glorioso do Senhor. Esta celebração nos fala da 
presença de Jesus na história da humanidade, em dupla 
perspectiva: em sua primeira vinda a este mundo, ele se 
encarnou, anunciou o Reino de Deus, morreu por nós e 
ressuscitou; a segunda vinda é marcada pela sua glória, pela 
realização da salvação plena oferecida a toda a humanidade.

Às comunidades judaicas perseguidas e desanimadas 
durante os tempos difíceis de dominação estrangeira no 
século II a.C., a leitura de Dn 12,1-3 – anuncia que a 
chegada de novos tempos é iminente. Deus irá intervir na 
realidade de dominação e opressão que o povo escolhido 
está enfrentando. Essa é a esperança que anima o povo 
de Deusa permanecer fiel no sofrimento.

Na leitura de Hb 10,11-18 – é um escrito que se apresenta 
em forma de homilia – dirigida a uma comunidade desanimada 
pela hostilidade dos pagãos e pelas dificuldades internas 
– e cujo objetivo é reavivar o entusiasmo dos discípulos.

O evangelho de Mc 13,24-32 – proposto situa-nos em 
Jerusalém, pouco antes da paixão e morte de Jesus. Em 
seus ensinamentos, Jesus recorda aos discípulos que 
Deus fará surgir um mundo novo, de felicidade sem fim. 
No entanto, os discípulos precisam estar atentos para 
reconhecer os sinais de sua chegada.

Diante de tantos acontecimentos que trazem sofrimentos 
à humanidade, a palavra de Deus nos vem como esperança. 
As sombras que marcam os tempos atuais são realidades 
que tocam a todos nós; muitas vezes nos desafiam, nos 
inquietam e nos deixam sem respostas. A mensagem é 
que Deus nos faz presente nos dramas da humanidade. 
Ele não abandona o barco à deriva.

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 
Dois terrenos, 10x25m 

cada, um ao lado do ou-
tro, totalizando 500m2, 
localizados na Rua C 
do Desmembramento 
Park, ótima localização. 
Contato pelo fone (13) 
99194-4797, c/ Emerson. 

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 as-
sinatura 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 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 
Barbosa, próxima a sede 
de campo do Grêmio. 
Tratar 99727-2993, c/ 
Maria Dalila.

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 ma-
nutenção 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 gos-
toso da c idade c/ 
muitas delícias para 
você. Aceitamos en-
comendas 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 plantas em 
geral. Contato (17) 
3341-1604 / 99135-
3501 / 98189-4149, 
c/ Gabriel Paro. 
LAVAGEM A SECO

Limpeza especiali-
zada de estofados re-
sidenciais/automotivos, 
colchões, cadeiras, etc. 
Faça seu orçamento 
na Tapeçaria do Mar-
quinho – 3341-3836. 

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde 

dos seus pés c/ a 
podóloga Daniela – 
unhas encravadas, 
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. Confec-
ção 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 

MOTORISTA 
Presto serviço de 

motorista para qual-
quer cidade, região de 
Campinas, São Paulo, 
Rio Preto e aeroporto. 
Tratar 99181-3841, c/ 
Beto Lima. 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

Faço consertos e 
troco cordas de ca-
deiras 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, toa-

lhas de mesa (grande 
e pequena), talheres, 
geladeira, travessas inox 

e colorex, picador de 
legumes, marmita c/ 5 
divisões, bandejas plás-
tico açougue 30x50cm 
e 30x30cm, plástico 50 
litros, panela pressão 
7,5 litros sem tampa, 
etc. Tratar (17) 3341-
1627 ou Restaurante 
Toca da Raposa.

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 
Es t ru tu ra  pa ra 

eventos: casamentos, 
15 anos, formaturas, 
cabines fotográficas e 
espelho mágico. Con-
tato (17) 99173-4994. 

DOAÇÃO 
Doa-se f i lhotes 

de cães (machos e 
fêmeas) com 40 dias. 
Contato 99247-8942, 
c/ Pintado. 

VENDE-SE 
Vendo t í tu lo do 

Grêmio Cultural de 
Colina. Tratar pelo 
fone 99222-5078. 

VENDE-SE 
Parati Surf 2009, prata, 

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

O comércio e re-
part ições públ icas 
não abrem no feriado 
nacional  da próxima 
segunda-feira, 15 de 
novembro, quando é 
celebrada a Proclama-
ção da República que 
completa 132 anos. 

Comércio fecha no feriado
O sistema de governo, 

adotado até hoje, teve 
início com a república 
em 1889 e pôs fim ao 
governo do imperador 
D. Pedro II, que foi 
obrigado a deixar o país 
com a família real para 
o exílio na Europa.  
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Está previsto para o 
1º trimestre de 2022 o 
início das operações da 
nova fábrica da Cooper-
citrus, que está sendo 
construída em Colina e 
absorverá mão de obra 
local na produção de 
rações e suplemento 
mineral. 

A nova unidade da 
Cooperativa de Produto-
res Rurais, considerada 
uma das maiores do 
país e do Estado na 
comercialização de 
insumos, máquinas e 
implementos agrícolas, 
está sendo construída 
na Av. Engenheiro Luiz 
Sebastião Piai  que dá 
acesso à Rodovia Faria 
Lima, onde funcionou 
um silo da empresa por 
vários anos. 

Coopercitrus investe R$ 15 milhões na construção de 
fábrica de rações e suplemento mineral em Colina

Município foi escolhido pela localização estratégica 

O investimento com 
a instalação da nova 
fábrica de 5.000 metros 
quadrados e capaci-
dade produtiva de 40 
toneladas/hora é de 
aproximadamente R$ 
15 milhões, informou 
o superintendente de 
grãos, Raul Dorti. 

“A Coopercitrus possui 
outras fábricas, porém, 
neste modelo de planta 
automatizada, a de 
Colina será a primeira”, 
disse o superintendente 

que explicou o motivo 
da escolha por Colina: 
“Considerando a proxi-
midade com Bebedouro 
e a localização do 
município, a logística 
de distribuição ficou 
estrategicamente ade-
quada para a Cooperci-
trus enviar a produção 
para suas lojas, além 
de já contar com uma 
estrutura de recebimento 
para armazenagem de 
matéria-prima”. 

O representante da 
cooperativa, também 
destacou que com 
a nova unidade em 
Colina a Coopercitrus 
aumentará a disponi-

bilidade de produtos 
aos cooperados. “Os 
produtos chegarão aos 
cooperados no momento 
certo, com muito mais 
agilidade e qualidade 
uma vez que teremos 
uma fábrica automatizada 
e logística adequada”, 
ressaltou Dorti que 
informou também que 
a quantidade de vagas 
para contratação de 
funcionários ainda está 
sendo definida. 

A implantação da fábrica 
em Colina contou com 
o apoio da prefeitura. 
Segundo a Coopercitrus, 
o município agilizou a 
parte burocrática, deu 

auxílio na limpeza e 
ajustes do terreno para 
o início das obras. 

“A nova fábrica será 
um marco na história 
do município assim 
como aconteceu com 
outras grandes indús-
trias que escolheram 
a nossa cidade para 
se instalar. Para tanto 
a prefeitura investe 
na infraestrutura do 
Distrito Industrial e 
concede benefícios 
para atrair cada vez 
mais empresas que 
possam gerar renda 
e empregos para os 
colinenses”, declarou 
o prefeito. 

Foi instituída no 
município a política de 
proteção aos direitos das 
pessoas com transtor-
no do espectro autista 
(TEA). O projeto de lei, 
de autoria da vereadora 
Fátima Piai Ramadan, 
foi aprovado por una-
nimidade na Câmara e 
sancionado pelo prefeito 
Dieb no mês de outubro, 
tornando-se a Lei nº 3.621, 
que também engloba os 
portadores da Síndrome 
de Asperger, transtorno 
desintegrativo da infância, 
transtorno invasivo do 
desenvolvimento sem 
especificação e Síndrome 
de Rett. 

“A instituição desta 
lei é uma garantia para 
estas pessoas que, a 
partir de agora, terão 

Lei assegura direitos aos autistas
Projeto de lei da vereadora Fátima foi sancionado pelo prefeito 

atendimento multiprofis-
sional, inclusão escolar e 
muitos outros benefícios 
assegurados”, destacou 
a vereadora Fátima que  
na exposição de motivos 
do projeto informou que 
16 alunos são portadores 
do transtorno, sendo 6 
da Educação Infantil e 10 
do Ensino Fundamental. 

A nova legislação ga-
rante atenção integral às 
necessidades de saúde 
para o diagnóstico pre-
coce, atendimento mul-
tiprofissional e o acesso 
a medicamentos para 
os portadores da TEA. 
Também estabelece a 
inclusão dos estudantes 
com o transtorno nas 
classes comuns de ensi-
no regular, garantindo o 
atendimento educacional 
especializado gratuito e 
o estímulo à inserção no 
mercado de trabalho. 
A vereadora também 
solicitou a confecção de 
uma carteira de identifi-
cação para os autistas 
e o acompanhamento 
psicológico para os pais. 

Segundo a lei, para 
cumprimento das dire-
trizes o Poder Público 
poderá firmar contra-
tos ou convênios e 
disponibilizar à pessoa 
com TEA o tratamento 
multiprofissional gratuito 

e adequado, inclusive 
com fisioterapeuta, te-
rapeuta ocupacional e 
equoterapia. 

A lei ainda institui a 
“Semana de Conscien-
tização do Autismo” que 
deverá coincidir com a 
data de 2 abril, Dia Mun-
dial de Conscientização 
do Autismo. O município 
também poderá instituir 

horário especial de 
trabalho para os servi-
dores que tenham sob 
sua responsabilidade e 
cuidados cônjuge, filhos 
ou dependente com o 
transtorno. 

A vereadora Fátima 
agradeceu os vereadores 
pela aprovação unânime 
do projeto e também ao 
prefeito que o sancionou. 

Estrutura da nova fábrica da Coopercitrus que tem início 
de funcionamento previsto para o 1º trimestre de 2022.

Vereadora Fátima, autora do projeto que garante direitos 
às pessoas com transtorno do espectro autista.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
EDITAL RESUMIDO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 
PROCESSO Nº 1100/2021 

OBJETO:-Contratação, pelo período de 01 (um) 
ano, para a concessão à terceiro, à exploração de 
quiosque recém construído, para atividade comercial 
de bar e lanchonete, no Parque Débora Paro, neste mu-
nicípio. REGIME:- Execução Indireta. TIPO:- Maior 
Oferta; Oferta Mínima: R$ 400,00 (quatrocentos re-
ais) mensais. DATA DE ENCERRAMENTO:- 07/
DEZEMBRO/2021 - às 14:30 horas. DO EDITAL:-O 
Edital completo poderá ser consultado ou obtido na  
Secretaria Municipal de Materiais e Suprimentos, à 
Rua Antônio Paulo de Miranda, nº 466 - Centro, ou 
pelos telefone (17) 3341-9448 ou 3341-9444, nos dias 
úteis. 

Colina, 05 de Novembro de 2021

DIAB TAHA – Prefeito Municipal 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Medidas: 2 colunas x 9,5 cm | Valor:  R$ 132,05

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.197 LIVRO D-19 
FLS.071

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

MOISÉS ANTONIO PEREIRA e 
ELIANE DOS SANTOS SILVA

Ele, natural de Luminárias-MG, nascido aos 05 de 
Dezembro de 1.962, operador de máquinas, viúvo, re-
sidente e domiciliado na cidade de Colina-SP, à Rua 
Seis, nº 938, Conjunto Habitacional Napoleão Francis-
co Jorge, filho de Nelson Claudino Pereira e de Maria 
Aparecida de Oliveira Pereira.

Ela, natural de Barretos-SP, nascida aos 25 de 
Agosto de 1.974, auxiliar de enfermagem, solteira, re-
sidente e domiciliada na cidade de Colina-SP, à Rua 
Seis, nº 938, Conjunto Habitacional Napoleão Fran-
cisco Jorge, filha de Jurandir Silva e de Inês Rosendo 
dos Santos Silva.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.198 LIVRO D-19 
FLS.072

Faço saber que pretendem casar-se e apresenta-
ram documentos exigidos pelo artigo 1.525, incs. I, III, 
IV e V do Código Civil Brasileiro.
RICARDO ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA e 

VITÓRIA PARO DRUBI
Ele, natural de Barretos-SP, nascido aos 31 de 

Julho de 1.975, empresário, divorciado, residente e 
domiciliado na cidade de Barretos-SP, à Avenida São 
Lourenço, nº 283, Jardim Allah, filho de Oscar Fran-
cisco da Silva e de Edelucia Guagliano da Silva.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 02 de De-
zembro de 1.993, empresária, solteira, residente e do-
miciliada na cidade de Colina-SP, à Avenida Cel. José 
Venâncio, nº 444, centro, filha de Hassan Drubi Neto e 
de Luciana Paro Drubi.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.199 LIVRO D-19 
FLS.073

Faço saber que pretendem casar-se e apresenta-
ram documentos exigidos pelo artigo 1.525, incs. I, II, 
III e IV do Código Civil Brasileiro.
JERRIANO APARECIDO GONÇALVES MOREIRA e 

KAUANE DOS SANTOS SILVA
Ele, natural de Berilo-MG, nascido aos 10 de Outu-

bro de 1.996, auxiliar de produção, solteiro, residente 
e domiciliado na cidade de Colina-SP, à Rua C, nº 277, 
CDHU-Francisco, filho de Rito Moreira de Souza e de 
Neuza Gonçalves Moreira.

Ela, natural de Itacarambi-MG, nascida aos 19 
de Setembro de 2.004, operadora de caixa, soltei-
ra, residente e domiciliada na cidade de Colina-SP, 
à Rua Ernesto Henrique Paro, nº 600, Jardim Santa 
Lucia, filha de Ricardo Pereira da Silva e de Eliane 
dos Santos. 

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

O Colina Atlético e os 
Mulekes da Dirce estão 
participando da Copa 
Regional de Futebol Ama-
dor realizada pela Aper 
Eventos Esportivos, de 
Monte Azul. As rodadas 
são realizadas sempre 
aos domingos com a 
primeira ocorrida no dia 
17 de outubro. 

A competição é dis-
putada por 12 equipes 
divididas em dois grupos. 

CA e Muleks disputam campeonato amador
Além de Colina, participam 
da competição Viradouro, 
Pitangueiras, Itajobi, Pirangi, 
Matão, Bebedouro, Monte 
Azul, Ibitiúva e Terra Roxa. 

As equipes colinenses, 
que integram o Grupo B, 
estrearam no último dia 
24 com vitória. O Colina 
Atlético venceu o anfitrião 
Pirangi por 2 a 1 e os Mu-
leks ganharam a partida 
contra o Real Tubi, em 
Pitangueiras, por  2 x 0. 

As duas equipes re-
tornaram a campo e se 
enfrentaram entre si no 
último domingo, 7, com 
a rodada no campo do 
Colina Atlético.  No clássi-
co, assistido por um bom 
público, se deu melhor os 
Muleks que venceram o 
CA por 2 a 1. O atacante 
Alex “Durok”, de Barretos, 
foi o autor dos dois gols 
da molecada e Ari, de 
pênalti, descontou para 
o tigre. No grupo em que 
participam os Muleks está 
em 2º lugar com 6 pontos 
e o CA em 3º (3 pontos). 

O próximo jogo dos 

colinenses acontece 
no dia 21 quando do 
CA enfrenta em casa, a 
partir das 9h45, o Real 
Tubi (Pitangueiras) e os 
Muleks pegam o anfitrião 
Terra Roxa.  

A prefeitura cede o 
transporte quando os 
jogos acontecem em 
outras cidades. Os ti-
mes pagaram R$ 1 mil 
pela taxa de inscrição 
e a taxa de arbitragem, 
no valor de R$ 500,00, 
é dividida pelos dois 
participantes quando 
os jogos acontecem 
em Colina. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
EDITAL DE DESISTÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Colina – Estado de São Pau-
lo, por intermédio dos membros nomeados da Comissão 
do Processo Seletivo Externo nº. 001/2020 COMUNICA 
e PUBLICA a desistência dos(a) candidatos(a): YASMIM 
CRISTINA DE JESUS ARANDA-25ª, JOSIANE MO-
REIRA-26ª,  ISABELA PACHECO MOREIRA-27ª, 
MILENA GOMES-28ª, BRUNA HELENA LEMOS DA 
SILVA-29ª, VANESSA ROCHA-30ª, PRISCILA LIMA 
RAMALHO-31ª, REGIANE PINHEIRO MARTINS 
SILVA-32ª, VANESSA PEREIRA DE SOUZA-33ª, BEA-
TRIZ DOS SANTOS ARDENGUE-34ª, NIZETE SILE-
NE SIMÕES RIBEIRO-35ª, BEATRIZ HELENA PARO 
FORTE-36ª, ANALU DANIELA MOURA MESQUI-
TAM-37ª, CÁTIA ROBERTA VERNILLO-38ª, CAREN 
LINA KANDA APARICIO-39ª, MERCELINA CRISTI-
NA PEREIRA SOARES-42ª, LISANDRA DE PAULA 
ROSA-43ª, ESTÉFANI DOS SANTOS BARBOSA-44ª, 
PATRICIA ANGELINA GENTINI-45ª, ISABELA CA-
MOLESI FREDERICO-46ª, MARILENE ALVES DA 
SILVA-47ª, DIANA CLEIA RIBEIRO DA SILVA-49ª, 
MABOLI DAMIANI MEDEIROS AFINETO-50ª, para 
o preenchimento de vaga temporária do Emprego Público 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ACT 
- PEIC – CRECHE, e ISABEL CRISTINA FONSE-
CA CONSTANTE-22ª, ÉRIKA CRISTINA SEVIOLA 
DO NASCIMENTO-23ª, MARISA APARECIDA DE 
ABREU MAMINHAQUI-24ª, SABRINA LEITE-25ª, 
ADRIANA PRISCILA WEBER-26ª, LÍVIA HELENA 
TRINDADE TARRALO-27ª, GRAZIELA ANUNCIA-
ÇÃO-28ª, MILENA MARTINS MARIA MIANO-29ª, 
EDUARDA DE CASSIA GIMENES LEÃO-31ª, JOSA-
NE OLIVEIRA RODRIGUES-32ª, RENATA CRISTI-
NA DANIEL VENÂNCIO-33ª, SIMONE APARECIDA 
DE SOUZA-34ª, SANDRA MARIA FIRME DA SILVA
-36ª, para o preenchimento de vaga temporária do Emprego 
Público de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 
ACT - PEIPE – PRÉ-ESCOLA, Tendo em vista que houve 
a convocação em 28/10/2021, e NÃO manifestaram o inte-
resse 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 pú-
blico 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 novembro de 2.021

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 24,5 cm | Valor:  R$ 340,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

REVISÃO PLANO DIRETOR DE TURISMO

O Município de Colina, com sede na Rua Antonio 
Paulo de Miranda, nº 466, Centro, Colina SP, por meio 
deste Edital CONVIDA os munícipes interessados a par-
ticiparem da AUDIÊNCIA PÚBLICA de apresentação 
da Revisão do Plano Diretor de Turismo do Município.

A Audiência Pública acontecerá no dia 11 de novem-
bro de 2021, (quinta-feira), das 17h00 às 19h00, no Au-
ditório da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
sito à Rua Sete de Setembro, nº 606, Centro, Colina SP.

Durante a Audiência Pública serão apresentados as 
Diretrizes, Programas, Projetos e Ações definidas na Re-
visão do Plano Diretor de Turismo do Município de 
Colina.

Os participantes terão a oportunidade de apresentar 
sugestões, esclarecer dúvidas e propor melhorias para o 
desenvolvimento do turismo receptivo no município.

Caso ocorram alterações nos decretos de flexibiliza-
ção do Plano São Paulo referente à Pandemia do CO-
VID-19, a Audiência Pública ocorrerá por transmissão 
online via Facebook da Prefeitura Municipal de Colina.

Colina, 03 de novembro de 2021

DIEB TAHA - Prefeito Municipal
Medidas: 2 colunas x 11,5 cm | Valor:  R$ 159,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 498, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2.021

CONVOCA O CANDIDATO CLASSIFICADO DO 
CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2.018 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, o candidato classificado e 
aprovado do Concurso Público n.º 02/2.018, para com-
parecer junto ao Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Colina e manifestar interesse em 
assumir a vaga existente do cargo público, ser nomeado 
para o exercício de suas atribuições, no prazo máximo 
de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de publi-
cação, respeitando-se a ordem classificatória, conforme 
abaixo relacionado:

I – MOTORISTA I:
a.) JOÃO MARCOS DE SOUZA – portador do Re-

gistro Geral n.º 16.376.595, 23.º classificado;

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, 08 de Novembro 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 14,5 cm | Valor:  R$ 201,55
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P A N O R A M A

No feriado da pró-
xima segunda-feira, 
15 de novembro, é 
comemorado não só 
a Proclamação da 
República, mas tam-
bém o Dia Nacional 
da Umbanda, religião 
genuinamente nacional 
e com um grande sin-
cretismo resultante da 
mistura de elementos 
africanos, indígenas 
e de outras crenças. 

Muitos acreditam 
que as raízes africanas 
da religião surgiram 
nas senzalas com 
os escravos,  mas 
a umbanda ganhou 
características genui-
namente brasileiras. 
Segundo relatos, a 
crença teria nascido 
durante uma sessão 
espiritual realizada 
na cidade de Niterói, 
no Rio de Janeiro, em 
15 de novembro de 
1908. Por isso a data 
foi instituída como o 
Dia da Umbanda no 
Brasil. 
CRESCE NÚMERO 

DE ADEPTOS 
Você pode não saber, 

mas Colina possui vários 
terreiros de umbanda 

DIA NACIONAL DA UMBANDA 

Religião ganha mais adeptos, mas ainda enfrenta preconceito 
onde pessoas vestidas 
de branco louvam os 
orixás (divindades 
africanas) e oferecem 
seus corpos como 
“casa” temporária para 
espíritos de caboclos e 
outras entidades. Esse 
ritual, ou “gira” (sessão 
espiritual) na linguagem 
da umbanda, faz par-
te da vida da ialorixá 
Rosalina da Cruz, que 
ficou conhecida por 
“Rosa Belém” devido 
ao apelido no finado 
marido. A umbandista, 
de 88 anos, além da 
figura mais antiga da 
umbanda em Colina, 
também é porta-voz da 
religião que segue há 
70 anos. Seu terreiro, 
na Rua 13 de Maio, 
funciona há mais de 
quatro décadas e tam-
bém está aberto para 
a caridade. 

Ela recebeu a reporta-
gem em seu terreiro com 
o congá, altar sagrado 
às divindades, para 
falar da diminuição no 
ritmo dos atendimentos, 
orientação dada pelos 
guias espirituais por 
conta da idade. A entre-
vista foi acompanhada 

também pelo pai de 
santo Vinícius Correia 
“Tchê”, de 37 anos, 
iniciante na religião e 
que conheceu o mentor 
espiritual em Campinas. 
Para ele apesar da 
expansão da religião 
nos últimos anos, é 
preciso desmistificar 
os tabus difundidos 
por quem critica sem 
ao menos conhecer os 
princípios da umbanda. 

A ialorixá acredita 
que a religião vem da 
descendência da família. 
“Meu avô era africano 
legítimo, minha avó 
portuguesa e meus pais 
baianos. A minha avó 
por parte de mãe era 

índia”, disse Rosa que 
é bastante respeitada 
no meio por conta da 
experiência adquirida 
nos vários anos dedi-
cados à religião. 

Toda de branco e 
com as guias (colares) 
usados nos atendimentos 
no Terreiro de Oxóssi, 
que funciona nos fun-
dos da sua casa, Rosa 
esclareceu que: “A cor 
branca é a preferida 
dos guias, por isso é 
tão habitual o seu uso 
nos terreiros”, disse a 
ialorixá que nasceu em 
Colina, mas mudou-se 
para São Paulo na 
infância para cuidar 
dos filhos da patroa. 

Rosa revelou que 
nesta época já tinha 
“visões” mesmo sem 
estar incorporada, o 
que acontece até hoje 
com frequência. 

MISSÃO LONGA
“A primeira vez que 

incorporei tinha 17 
anos e a entidade que 
recebi me disse para 
trabalhar porque minha 
missão seria longa. 
Procurei a Federação 
de Umbanda em São 
Paulo e me iniciei na 
religião com 18 anos. 
Me casei, tive 10 filhos, 
retornei a Colina onde 
estou até hoje”, contou. 
Ela informou que as 
pessoas a procuraram 
para fazer diversos 
pedidos, entre eles de 
cura, emprego, des-
carrego, benzimento, 
trabalhos espirituais, 
etc. “É preciso ter fé no 
que se quer para que o 
pedido seja atendido”, 
ressaltou a idosa. 

Os trabalhos são 
sempre acompanhados 
por um cambono, termo 
usado na linguagem da 
umbanda que se refere 
a pessoa que auxilia 
a ialorixá e faz o que 
os orixás pedem. Rosa 
destacou que muitas 
pessoas a procuram 
para agradecer pelos 
pedidos atendidos. 

“Uma mulher chorando 
me procurou porque a 
médica disse que nun-
ca poderia ser mãe. O 
trabalho foi feito e um 
mês depois ela estava 
grávida. Um fazendeiro 
teve 25 bois furtados 
e o guia disse para 
passar duas fazendas 
e que na próxima os 
animais seriam encon-
trados, o que de fato 
aconteceu”. 

Apesar de ser con-
siderada uma religião 
brasileira por excelência, 
a umbanda ainda sofre 
muito preconceito até 
dos frequentadores, 
que preferem o ano-
nimato. Dona Rosa 
disse que a religião tem 
muito a oferecer para 
quem está disposto a 
conhecer e aprender 
seus ensinamentos. 

A ialorixá “Rosa Belém” em frente ao congá, altar sa-
grado do terreiro.

O pai de Santo Vinícius 
“Tchê” alega que apesar 
do crescimento a religião 
sofre muito preconceito. 
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COMPUTADORES E PLACA FURTADOS DE 
ESCOLA E MUSEU 

Mais uma escola municipal foi alvo de arromba-
mento na madrugada do dia 5. A diretora da EMEF 
“Prof.ª Suzel Polizelli Milani”, na Nova Colina, chegou 
pela manhã ao trabalho e constatou o arrombamento 
da sala de informática, de onde foram levados dois 
microcomputadores e uma caixa de som. O sistema 
de alarme da unidade escolar também foi danificado 
pelos ladrões. 

Acredite se quiser, uma das placas do Museu Mu-
nicipal que ficava na entrada principal foi furtada no 
dia 13. A funcionária do local disse tratar-se de uma 
placa de inauguração fixada no local em abril de 1988. 

BANDIDOS QUEBRAM PAREDE PARA 
FURTAR COMÉRCIO 

Um comerciante da Av. Luiz Lemos de Toledo ficou 
chocado com a ousadia dos bandidos, que durante a 
madrugada do dia 4 fizeram dois buracos na parede 
dos fundos para ter acesso ao interior do estabeleci-
mento, de onde foram levados diversos fios de cobre, 
serra, utensílios natalinos, arandelas, etc. 

FURTOS EM RESIDÊNCIAS, CONSTRUÇÃO 
E COMÉRCIO 

Na tarde do dia 5, ao chegar do trabalho, uma 
moradora da Rua 8 do Jardim Primavera encontrou 
o portão da residência arrombado, a porta da cozinha 
aberta dando falta de 2 TVs, ipad e 3 caixas com 
diversas joias. 

Meliantes também aproveitaram a ausência de 
moradora da Alameda E da Vila Hípica para furtarem 
o imóvel no dia 7. Quando chegou em casa a vítima 
deparou com as portas da cozinha e sala abertas, 
constatando o furto de uma TV 32’ e de R$ 150,00 
em dinheiro. 

Duas cadeiras de metal, trançadas com cordas, 
foram furtadas na noite do dia 4 de um estabelecimento 
na Rua Dr. João Moreira de Andrade – Jardim Moleiro. 
O comerciante informou à polícia que as cadeiras 
sempre ficaram na calçada e, que no dia dos fatos, 
ainda não havia as trancado com as correntes, como 
faz sempre. 

Mesmo dormindo na construção o proprietário de 
imóvel na Rua Dr. Oscar P. Barcelos – Jardim Santa 

P A N O R A M A
Lúcia não conseguiu evitar o furto de uma máquina 
vap, lâmpadas de LED, 3 metros de cano de cobre, 
13m de extensão, várias ferramentas e objetos. Ele 
relatou à polícia que o furto foi cometido no período 
da tarde do dia 7 quando deixou a obra para almoçar. 

PEDRAS CAUSAM DANOS EM 
ESTABELECIMENTOS  

No prazo de dois dias, uma empresa foi depreda-
da duas vezes por vândalos. Na madrugada do dia 
5, o gerente da loja da Av. Luiz Lemos de Toledo foi 
comunicado pela empresa de monitoramento que o 
alarme havia disparado e, posteriormente, avisado 
pelos funcionários que o vidro da porta tinha sido 
quebrado por uma pedra encontrada no interior do 
estabelecimento. No dia 7, um pedaço de concreto 
foi lançado em uma das portas da loja da Rua 7 de 
Setembro, que também ficou danificada. 
MORADOR CAI EM GOLPE DO FILTRO DE ÁGUA 

Um morador da Rua 2 do Jardim Primavera estava 
em casa na tarde do dia 1º quando chegaram três 
ambulantes num Astra preto, de São Paulo, vendendo 
filtros de água. A vítima, de 59 anos, adquiriu o produto 
em 12 parcelas de R$ 26,00 e mais tarde foi informado 
pela operadora do cartão da compra no valor de R$ 
4.911,75, sendo orientado a registrar a ocorrência. 

EMPRESA PERDE MAIS DE R$ 100 MIL 
Um estelionatário se passando por um fornecedor 

causou um grande prejuízo à empresa colinense 
que efetuou o pagamento de boleto no valor de R$ 
103.602,86. No dia 4, após o vencimento da fatura, 
a empresa foi questionada pelo fornecedor sobre o 
pagamento da nota, momento em que o golpe foi 
descoberto. 
MULHER É PRESA POR ATEAR FOGO EM CASA 

Uma mulher, de 44 anos, foi presa na noite do dia 
6 após atear fogo em residência da Rua 7 de Setem-
bro – Pedreira, onde morava com o companheiro que 
tinha deixado o imóvel há alguns dias. Ao chegar ao 
local, os PMs encontraram a mulher que confessou a 
autoria. O casal vivia um relacionamento conturbado e 
a PM era acionada frequentemente devido às brigas. 
Apesar do caminhão pipa da prefeitura e do Corpo de 
Bombeiros combateram o fogo, a casa foi destruída 
pelas chamas. O imóvel, vizinho a outras residências 
e a uma igreja, é herança da mãe do ex-companheiro 
da autora que teve a prisão ratificada no plantão em 
Barretos, sendo transferida para a cadeia de Bebedouro 
onde permaneceu à disposição da justiça. 

HOMEM MULTADO POR MANTER 
PÁSSAROS SEM AUTORIZAÇÃO

Um homem, morador na Vila Guarnieri, foi multado 
em R$ 2.500,00 pela Polícia Ambiental no dia 9  por 
manter em cativeiro aves da fauna silvestre sem au-
torização. O autor estava na calçada limpando uma 
gaiola com um “papa-capim” em seu interior quando 
foi abordado pelos policiais, que apreenderam na 
residência 5 pássaros. Todos foram encaminhados 
à clínica veterinária antes da soltura na natureza. As 
gaiolas foram destruídas. 

Gaiolas com pássaros apreendidos pela Polícia Ambiental 
em residência da Vila Guarnieri. 

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE 
Na noite do dia 3, os PMs suspeitaram de um 

veículo branco, com película escura em todos os 
vidros, inclusive no para-brisa que não é permitida, 
que trafegava pela Rua João Silveira – Vila Grêmio. 
No interior do veículo não havia nada de ilícito, mas o 
condutor, de 21 anos, apresentou sinais de embriaguez 
e se recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo 
autuado pelas infrações. O veículo não foi apreendido. 

FESTA SEM AUTORIZAÇÃO
Após receber denúncia na noite do dia 6, a PM foi 

até as imediações do bairro Nosso Teto onde acontecia 
uma festa. Em contato com os responsáveis, os policiais 
descobriram que o evento não tinha autorização da 
prefeitura para ser realizado. O contrato de locação 
foi apreendido. 

A Prefeitura publica 
nesta edição, à página 
8, o gabarito das provas 
do processo seletivo rea-
lizado no último domingo, 
7, na Escola Lamounier, 
para preenchimento de 
vagas na Educação. 
Dos 234 inscritos, 12 
não compareceram 
para fazer a prova, 
registrando abstenção 
de 5,12%. A previsão 
é que a divulgação do 
resultado aconteça no 
próximo dia 17. 

CONCURSO 
PÚBLICO 

A inscrição para o 
concurso público de 
auxiliar de serviços ge-
rais terminou no último 

Prefeitura divulga gabarito 
de processo seletivo

domingo  e a quantidade 
de candidatos ainda não 
foi divulgada. A prova 
será realizada no dia 5 
de dezembro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
DECRETO Nº 4.448, DE 28 DE OUTUBRO DE 2.021

Convoca a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Colina/SP e dá outras providências.

DIAB TAHA, Prefeito municipal da Comarca de Colina, Estado de São Paulo, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, Artigo 62, em especial o 
inciso VI, edita o seguinte decreto: 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participa-
ção da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergo-
vernamentais de recursos financeiros na área da saúde, e em especial no seu artigo 1°, quanto à re-
alização da Conferência de saúde a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais;

CONSIDERANDO o Decreto municipal nº 4397 de 05 de julho de 2021 que autorizou a rea-
lização de Pré-Conferência por meio de Consulta Pública no período de 08 a 22 de julho de 2021;

CONSIDERANDO a resolução do pleno do Conselho Municipal de Saúde da reunião ordi-
nária realizada em 29 de outubro de 2021 que aprova por unanimidade a 9ª Conferência Munici-
pal de Saúde;

CONSIDERANDO que a Conferência Municipal de Saúde é um espaço democrático de mo-
bilização e articulação entre todos os segmentos da sociedade representada através de entidades, 
com a finalidade de avaliar a situação de saúde do município e fixar diretrizes da política de saúde, 
definir e priorizar propostas para melhorar a qualidade dos serviços de saúde, proporcionando à 
população melhor qualidade de vida;

DECRETA:
Art. 1ª - Fica convocada a 9ª Conferência Municipal de Colina, com o tema “O Fortalecimen-

to do SUS no cenário pandêmico e as perspectivas para o Futuro”, a ser realizada no dia 25 de 
novembro de 2021, neste Município.

Art. 2º -  São objetivos da 9ª Conferência Municipal de Saúde:
I – propor diretrizes para a Formulação da Política Municipal de Saúde e sua execução, bem 

como o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS);
II – mobilizar e estabelecer diálogos com os munícipes de Igarassu acerca da saúde como 

direito e em defesa do SUS;
III – fortalecer o município como espaço fundamental para a implementação da Política e das 

Práticas em Saúde;
IV – reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do SUS, para garantir a saúde 

como direito humano;
V – reafirmar, impulsionar e efetivar a universalidade, a integralidade e equidade do SUS, 

fundamentado em políticas que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, conforme previsto 
na Constituição Federal de 1988, e na Lei nº 8.080, de 1990, e na Lei nº 8.142, de 1990;

VI – avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das necessidades de saúde;
VII – fortalecer a participação e o controle social no SUS;
VIII – propor diretrizes para a Formulação da Políticas de Saúde municipal;
IX – pautar o debate e a necessidade da garantia de financiamento adequado e suficiente para o SUS.
Art. 3º -  A 9ª Conferência Municipal de Saúde de Colina será presidida pela Presidente do 

Conselho Municipal de Saúde, na sua ausência, pelo Coordenador Geral da Conferência.
Art. 4º  - A 9ª Conferência Municipal de Saúde de Colina terá uma Comissão Organizadora 

que se responsabilizará por todas as atividades para sua realização.
Art. 5º -  A Comissão Organizadora terá a seguinte composição:
a) Presidente: Priscila Aparecida Ramos Alexandre;
b) Coordenadora Geral: Graziela Souza Dassie;
c) Secretário Executivo: João Pedro da Silva Destri;
d) Tesoureiros: Karina Marques Zanchetta Blasek e Eliezer Garcia;
e) Secretárias de credenciamento: Adriana Malpica e Tânia Aparecida Brait Fernandes;
f) Secretária de divulgação e comunicação: Thereza Márcia Paro Poliseli Paschoal;
g) Relatora: Ana Livia Rachella Bianchini Terribas.
§ 1º. Para consecução dos seus objetivos a Comissão Organizadora contará com o apoio da 

equipe gestora da Secretaria Municipal de Saúde;
§ 2º. A Presidente coordenará a Comissão Organizadora e os trabalhos da Conferência, dele-

gará competências aos membros da Comissão Organizadora, assinará certificados e demais docu-
mentos da Conferência juntamente com o Coordenador Geral.

Art. 6º - Compete à Comissão Organizadora da 9ª Conferência Municipal de Saúde da Colina;
I – adotar todas as medidas cabíveis que se fizerem necessárias para realização da Conferência;
II – elaborar o Regimento Interno da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Colina;
III – elaborar documentos técnicos a serem apresentados e/ou veiculados na Conferência;
IV – orientar as atividades da Secretaria Executiva da Conferência, coordenando as atividades 

do credenciamento, do apoio logístico e administrativo;
V – adotar as medidas necessárias à sistematização e publicação das Resoluções da Conferência;
VI – promover, coordenar e supervisionar a realização da 9ª Conferência Municipal de Saúde, 

atendendo aos aspectos técnicos, políticos, administrativos e financeiros, e apresentando as pro-
postas para deliberação do Conselho Municipal de Saúde;

VII – elaborar, apreciar e propor:
a)  a prestação de contas realizada pela Comissão Organizadora;
b)  o Relatório Final da 9ª Conferência Municipal de Saúde;
Art. 7º -  Os Conselheiros Municipais serão delegados natos da 9ª Conferência Municipal.
Art. 8º - A Secretaria Municipal de Saúde dará o apoio necessário ao desenvolvimento 

das atividades da Comissão e à realização da 9ª Conferência Municipal de Saúde.
Art. 9º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Colina, 28 de outubro de 2.021

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

Com o objetivo de aten-
der pessoas e famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social, cadastradas nas 
entidades assistenciais do 
município, o Fundo Social 
de Solidariedade entregou 
146 cestas básicas para 
3 entidades assistenciais: 
APAE (72 cestas); Asilo 
São José (34)  e Casa 
Assistencial 40 unidades. 

As cestas de alimentos 
foram doadas ao município 
pelo FUSSP – Fundo Social 
de São Paulo e repassadas 
às entidades pelo Fundo 
Social de Colina no dia 13 
de outubro. 

De acordo com a Pre-

Medidas: 3 colunas x 8,5 cm | Valor:  R$ 177,22

Fundo Social recebe cestas do 
Estado e doa para entidades

sidente do FSS, Liliana 
Taha, a entrega para 
as entidades marca as 
ações do Fundo Social 
a fim de garantir apoio 
à pessoas e famílias em 
situação de vulnerabilida-

de, especialmente neste 
momento de pandemia. 
Ela também agradeceu o 
Fundo Social do Estado, 
representado por Bia 
Doria, pela importante 
doação. 

A Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Trânsito 
e Transportes, concluiu a 
construção de 27 faixas 
elevadas, conhecidas por 
“lombofaixas”, em vários 
pontos da cidade. 

As faixas elevadas 
atendem a resolução do 
Conselho Nacional de 
Trânsito – Contran, que 
estabelece normas e cri-
térios para o dispositivo. 
Entre os principais bene-
fícios estão a melhoria da 
acessibilidade e travessia 
com mais segurança para 
os pedestres e pessoas 
com deficiência. 

Dezoito “lombofaixas” 
foram construídas próxi-
mas à escolas: estadual, 
municipais e particulares 
para garantir a segurança 
dos  usuários. As demais 
foram instaladas próximas 
às Unidades de Saúde. 

Os investimentos são 

Prefeitura conclui construção 
de “lombofaixas”

provenientes de convênio 
celebrado entre a Prefeitura e 
o DETRAN – Departamento 
Estadual de Trânsito. Trata-
se da segunda etapa do 
convênio. Na primeira foram 
implantados os semáforos 
no centro da cidade. 

O prefeito Dieb informou 
que a construção das fai-
xas elevadas é mais um 
investimento no trânsito e 
na segurança dos usuários. 
“A ação, além de ampliar 
a visibilidade da travessia 
dos pedestres, ajuda a 

reduzir a velocidade dos 
automóveis dentro da área 
urbana, conferindo mais 
segurança para motoristas 
e pedestres. Favorece 
também a acessibilidade 
para pessoas com defici-
ências, idosos e crianças”, 
destacou. O prefeito 
agradeceu o governador 
Doria,  vice Rodrigo Gar-
cia, secretário Vinholi e o 
diretor do Detran, Ernesto 
Mascellani Neto, por mais 
este investimento em 
segurança no município. 

Liliana e funcionária do FSS durante entrega das cestas 
às representes das entidades.

Faixa elevada construída defronte à Escola Venâncio.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

 EDITAL DO GABARITO PRELIMINAR

O Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em con-
sonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37, incisos II e 
IX da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município de Colina e demais 
Legislação Municipal vigente, torna público torna público o Gabarito Oficial das Provas Objetivas 
realizadas em 7 de novembro de 2021. O Gabarito Oficial de cada emprego segue abaixo.

1 - DOS RECURSOS
1.1- O prazo para a interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis, conforme o item 11.1 do Edital de 

Abertura, sendo os dias 9 e 10 de novembro de 2021, de acordo com o Anexo III- Cronograma, não sendo 
aceitos recursos fora deste prazo.

1.2- Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site www.aptacon-
cursos.com.br, clicar no botão “Recursos contra o Gabarito” (verde) informar seu login e senha, acessar o 
Formulário de Recurso que estará disponível apenas no período estabelecido acima, preencher corretamen-
te todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. 
Ao enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de protocolo para acompanhamento 
da resposta do recurso interposto. 

12.1.2- No formulário de recurso deverá constar obrigatoriamente a síntese das razões que motivaram 
a solicitação do recurso. Não serão aceitos recursos relativos à divulgação já questionada pelo candidato, 
ou relativo a assunto já divulgado anteriormente.

12.1.3- Caso seja necessário, o candidato poderá anexar documentos que auxilie na elaboração dos recursos.
12.1.4- Antes de enviar o recurso para análise, o candidato deve fazer a revisão do texto que compõe 

a síntese das razões. Após o envio do recurso (protocolado), não será mais possível realizar alterações no 
conteúdo do mesmo.

1.3- Serão INDEFERIDOS os recursos apresentados em desacordo com as especificações estabe-
lecidas no Formulário de Recurso, bem como recursos que apresentem mais de uma questão por protocolo 
ou recursos que apresentem questões e/ou empregos diferentes do selecionado no formulário, e ainda, os 
que não apresentarem argumentação lógica e coerente. Também serão indeferidos os recursos enviados 
fora do período estabelecido acima, assim como os que forem encaminhados por outros meios que não seja 
o preenchimento do Formulário de Recurso disponibilizado no site (Não serão aceitos recursos enviados 
por meio de carta, correio, e-mail, suporte aos candidatos do site, fax, telefone, etc.). 

2 - DOS GABARITOS

Colina, 08 de novembro de 2021

DIAB TAHA - PREFEITO MUNICIPAL

Medidas: 6 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 1.417,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021

Aberto em 05/11/2021; Encerramento: Até às 10:00 horas do 
dia 22/11/2021; Resumo do objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
para a Contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to de 50 (cinquenta) luminárias públicas viárias com tecnologia 
LED com potência nominal de 150 W;  350 (trezentas e cinquen-
ta) luminárias públicas viárias com tecnologia LED, com potên-
cia nominal de 100 W e 20 (vinte) luminárias públicas viárias 
com tecnologia LED, com potência nominal de 80 W  ambas 
com as demais especificações técnicas mínimas constantes neste 
TERMO DE REFERÊNCIA.  As luminárias supracitadas deve-
rão cumprir todas as exigências contidas na Portaria n° 20/2017 
do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 
INMETRO, bem como possuir laudos e relatórios de ensaios 
realizados por laboratórios acreditados contendo as respectivas 
luminárias o selo de reconhecimento do INMETRO. O edital 
está disponível, podendo ser retirado no Setor de Compras e Li-
citações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; 
Informações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 05 de Novembro de 2021 

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal 

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 

Aberto em 08/11/2021; Encerramento: Até às 10:00 horas do 
dia 23/11/2021; Resumo do objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO PARA A CONCLUSÃO DO GINÁSIO PO-
LIESPORTIVO. 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, 08 de Novembro de 2021 

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

Teve início na última 
segunda-feira e termina 
amanhã o mutirão de 
limpeza realizado pela 
prefeitura em toda a cidade 
para destinação correta de 
vários tipos de materiais, 
que também podem se 
tornar em criadouros do 
Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da dengue e 

Saúde faz mutirão de limpeza 
para eliminar Aedes

de outras doenças, que 
encontra as condições 
ideais de proliferação nesta 
época do ano, de chuvas 
e calor intenso.  

A mobilização é coor-
denada pela Secretaria 
de Saúde, por meio do 
DECEN – Departamento 
de Controle de Endemias, 
que solicita à população 

que os entulhos sejam 
colocados nas calçadas 
para coleta das equipes 
do mutirão de limpeza que 
está recolhendo madeiras, 
pneus, latas, garrafas pet 
e de vidro, entre outros 
materiais. 

JABORANDI 
SUSTENTÁVEL 

“A intenção é eliminar a 
maior quantidade possível 
de criadouros do mosquito 
e dar a destinação correta 
a vários tipos de materiais, 
afinal uma cidade limpa, 
organizada, ambientalmente 
responsável e consciente 
se faz com o esforço de 
cada cidadão”, destacou 
o prefeito Silvinho.

As obras de readequação 
do Centro Integrado de 
Distribuição de Medica-
mentos, que funcionará 
anexo ao Hospital “Dr. 
Amadeu Pagliuso”, está 
na reta final e será entre-
gue em dezembro pelo 
prefeito Silvinho, que tem 
acompanhado os serviços 
de perto. 

No Centro de Medica-
mentos será realizada a 
assistência farmacêutica 
básica, fornecimento de 
medicações judiciais de 
alto custo e também via 
administrativa. O local, 
instalado em anexo 
construído em 1996, no 

Centro de Medicamentos será 
inaugurado em dezembro

primeiro mandato do pre-
feito Silvinho, terá acesso 
independente pela Rua 
Dr. Amadeu Pagliuso e 
total acessibilidade para 
pessoas com mobilidade 
reduzida. 

Além deste novo 
serviço, a unidade 
hospitalar está rece-

Fachada do anexo ao hospital, onde funcionará o Centro 
de Medicamentos, como está atualmente e de como ficará 
após as melhorias.  

bendo investimentos 
e equipamentos da 
prefeitura para melhoria 
da estrutura oferecida 
à população, como um 
moderno sistema de 
proteção de combate 
a incêndios, adequado 
às rígidas normas do 
Corpo de Bombeiros.   
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amigas. Não faça promessas. Na saúde, um problema crônico 
poderá ser resolvido.

Horóscopo da semana de 11 a 17/11

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06  Boas relações 
com parentes, vizinhos e amigos, poderão ser 
esperadas para hoje. Pode solicitar favores e 

necessitar de ajuda para colocar em prática novas ideias. Êxito 
profissional. Procure se interessar pelo seu trabalho.

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 Trate de seus 
assuntos pessoais e financeiros com o máximo 
de cuidado nesta fase, pois qualquer erro poderá 
lhe acarretar prejuízos. Ótimo para reuniões em 

família, para fazer novas amizades e para trabalho em equipe.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Indecisão para 
tomar atitudes. Pensamentos pessimistas, sem 
razão de ser. Procure animar-se. Conte com a 

compreensão da pessoa amada. Nervosismo exagerado. Pense 
mais no que fará hoje. Você deve evitar excessos alimentares.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11  Melhora de 
saúde e das chances de sucesso geral. Haja com 
inteligência e perícia que conseguirá chegar onde 
pretende. Êxito pessoal, social, elevação do caráter 

e felicidade íntima e amorosa. Na parte da manhã, você deverá 
evitar se indispor com pais, chefes ou figuras de autoridade.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02  Fase de 
influências favoráveis para novos empreendimentos, 
principalmente imobiliários. Ótimo para os estudos. 
Viagens críticas. Algumas mudanças poderão 

continuar a ocorrer, principalmente no ambiente profissional.

TOURO - de 21/04 a 20/05 A influência dos 
astros promete bons ganhos e lucros em negócios 
rápidos, viagens curtas e especulações razoáveis. 
Especial atenção aos assuntos domésticos, 

familiares, profissionais e tudo o que lhe dê elevação e estabilidade.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Não se preocu-
pe com o que possa acontecer e nem se deixe 
levar pelas más impressões ou ideias negativas. 
Lembre-se que tudo passa tanto a dor quanto a 

alegria, o fracasso e a derrota. Amanhã será um novo dia. Para 
ser mais feliz, precisa ter confiança em si.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Boa influência 
para tratar de negócios e assuntos pendentes, 
para melhorar sua capacidade profissional 
e para iniciar tratamento de saúde. A vida 

amorosa necessita de paz e compreensão. Ascensão material. 
Necessidade interior de se comunicar com as pessoas.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Uma fase 
difícil, em que deverá agir com muita cautela, 
inteligência e vivacidade, para que tudo corra bem. 
Tome cuidado com os inimigos declarados e cuide 

da saúde. A influência dos astros vai reforçar o seu lado emocional, 
que será excelente para iniciar reformas ou projetos dentro do lar.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Com energia mental 
e com otimismo realizará muito, principalmente 
se puder contar com a colaboração de pessoas 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Com inteligência 
seu êxito será total, nesta fase, principalmente 
no trabalho e na vida social. Momentos felizes 
no casamento e no namoro e para tratar de seus 

interesses financeiros. Felicidade afetiva. Será um dia de gastos, 
devendo precaver-se contra despesas extras.

Apoio:

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

AMIGO CHOCOLATE

Torne seu NATAL 
mais doce com a 

Santé Cacau, o lugar 
certo para você 
presentear seus 

familiares e amigos 
neste final de ano.

Amanhã 
Ana Júlia Souza de Matos 

Aline Lins Matejec
Guilherme Chabrour 

Almeida 
Dia 13 

Juliana Martins Daher 
Bazzo 

Osvaldo Piai
Sebastiana Crispim 

Oliveira Silva 
Dia 14 

João Paulo Spechoto
Graziela Carla Furini 

Gabriela Ikuma Pezzim 
Evandro Andrade Gonçalves

Dia 16 
Cláudio Fernandes

Maria Aparecida Cordioli 
Dia 17 

Maurício Pinto Neto
Maria Lúcia Gomes 

Sandra Maria Pereira 
Ernesto Polizelli Neto 

Aniversários de 
casamento

Dia 15 
Edgard Zucco/Sílvia Maria 
Fernando Melo Filho/Eliane 

Dia 17 
Oswaldo da Cruz Alves/

Toninha 

As maquetes ferroviárias serão uma das atrações no 16º 
Encontro de Ferreomodelismo que acontece neste final 
de semana, dias 13 e 14, na Estação Cultura em Bebe-
douro. O evento, com entrada franca, tem organização 
da Associação Bebedourense de Ferreomodelismo e 
os “Amigos da Estação” já confirmaram a participação. 

Abdul El Mouallem e Dania Ramadan que se casa-
ram no sábado. A cultura árabe esteve presente na 
festa prestigiada por familiares e amigos no Villa 
Flamboyant, em Bebedouro. 

Os 33 anos de união (bodas de crizo), comemorados no 
próximo dia 17, serão uma dádiva para Toninha e Oswal-
dinho que são parceiros e cúmplices na estrada da vida. 

Os noivos na tradicional foto de casamento com os pais 
Kadur/Marian (São Paulo) e Mohamad Ramadan/Rola. 

Alegria e muita comemoração da família e amigos para 
o Ernesto que no dia 17 comemora 32 anos de vida. 


