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

A Prefeitura Municipal de Colina e o Fundo 
Social de Solidariedade convidam a família coli-
nense e visitantes para prestigiar a inauguração 
da decoração especial de Natal com a chegada 
do Papai Noel, neste sábado, 27 de novembro, a 
partir das 20h, na Praça Central. 

Venha celebrar conosco o Natal Iluminado 
2021. Participe! 

O evento poderá ser adiado devido à condições climáticas 
como chuva. 

CONVITE
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atenção

Faça já a sua encomenda!
Fone: (17) 3341-8211

O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE COLINA
está produzindo os tradicionais 

panetones e chocotones. 
São deliciosas receitas para dar um 

sabor especial às festas de final de ano. 
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O bronze passou a 

ser o alvo dos bandi-

dos que  em menos 

de 10 dias levaram 

as placas feitas com 

este mater ia l  que 

estavam no museu, 

Bandidos furtam 
placas de bronze

praça matriz e terminal 

rodoviário. As placas 

remetem a década de 

80 e a ausência delas 

apaga um pouco da 

história dos prédios 

públicos.        Pág.3 

O Fundo Social de 
Solidariedade realiza 
neste sábado, dia 27, 
a inauguração da de-
coração de Natal com 
a chegada do Papai 
Noel na praça matriz. O 
evento tem início às 20 
horas quando também 

Sábado tem inauguração 
de Natal e show 

acontece a bênção do 
presépio. 

A programação festiva 
tem sequência com o 
show da banda “Emblues 
Beer Band” por meio de 
parceria entre prefeitura 
e Circuito São Paulo. 

Pág. 3

Acontece no próximo 

dia 1º o curso para 

capacitação sanitá-

ria de controladores 

de javali. O evento 

gratuito é promovido 

pelo Escritório de De-

fesa Agropecuária de 

Barretos e ainda tem 

vagas disponíveis. 

Pág. 4  

Contra-ataque 
aos javalis 

JABORANDI

Virada Cultural começa dia 
10 com escolha da 

Miss/Mister Comércio
Pág. 11 A placa da inauguração da rodoviária de 1982 foi levada 

pelos ladrões.

A bênção do presépio também está na programação 
festiva deste sábado. 

Os participantes serão ca-
pacitados quanto ao manejo 
correto do javali.
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C L A S S I F I C A D O S

O COLINENSE
Fundado em 18/08/1918

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

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

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

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

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

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

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

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

Notícias da Paróquia
Dia 25 – Quinta-feira 
19h30 – Missa com primeira Eucaristia na Matriz

Dia 26 – Sexta-feira
20h – Missa na comunidade N. Sra. Perpétuo Socorro na 
Faz. Brejo Limpo 

Dia 27 – Sábado – Dia de Nossa Senhora das Graças
19h – Missa na Matriz 

Dia 28 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 01 – Quarta-feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião dos Ministros da Eucaristia na Matriz

“A LIBERTAÇÃO ESTÁ PRÓXIMA”

No próximo domingo iremos celebrar a primeira semana 
do Advento, iniciando em nossa Igreja o novo ano litúrgico. 
Para nós, cristãos, é um tempo oportuno de reflexão e 
oração; de discernir e tomar boas resoluções em nossa 
vida. Há vários símbolos litúrgicos que nos acompanham 
ao longo do Advento e nos ajudam a ter Jesus como luz 
de nós a caminhada de fé. A Palavra de Deus nos insere 
nessa atmosfera da espera da vinda do Senhor.

Na leitura Jer 33,14-16 – o profeta Jeremias nos fala 
das promessas do Deus da Aliança. Deus vai enviar um 
descendente da casa de Davi, cuja missão será concretizar 
o sonho de justiça, de paz e de vida em abundância para 
o povo escolhido.

Na leitura de 1Ts 3,12-4,2 – Paulo faz a comunidade 
de Tessalônica, um convite aos discípulos para sair do 
comodismo e da mediocridade, e esperar ativamente a 
vinda do Senhor. Segundo a exortação de Paulo apóstolo, 
a prática do amor fraterno era fundamental para aqueles 
que esperavam a vinda de Jesus.

No Evangelho de Lc 21,25-36 – nos apresenta Jesus 
como Messias, o Filho de Davi enviado, que anuncia, para 
um futuro muito próximo, a libertação pela qual todos an-
siavam. A realidade antiga cede lugar aos novos tempos 
inaugurados por Jesus. Este texto da liturgia situa-se na 
última parte do Evangelho segundo Lucas, a qual narra os 
últimos acontecimentos que se realizarão em Jerusalém – 
isto é, a paixão, morte e ressurreição de Jesus.

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

ALUGA-SE 
Salão comercial, em 

ótima localização, na Rua 
7 de Setembro, no Centro 
de Colina. Rua comercial 
de alto fluxo FACE SOM-
BRA- preço: 800 reais.  
Maiores informações: 
(17) 9.9772-8286, com a 
corretora Luciméris. 

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 Pe-
requê Açu, a 300m do mar. 
Instalado em condomínio 
c/ 4 piscinas, playground, 
campo de futebol, churras-
queira na sacada, TV por 
assinatura e wifi. Tratar 
99789-3958, c/ Tcharlim. 

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 ma-

nutenção em piscinas 
residenciais. Contato 
99171-2420 (Stanley) ou 
99120-1948 (Dil).

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

Instalação e manu-
tenção de sistema solar, 
instalação de poste padrão 
CPFL, vendas de materiais 
elétricos e ferramentas em 
geral na Av. Luiz Lemos 
de Toledo nº 761 - fones: 
99249-7133 / 98123-6410 
/ 3341-3905, c/ Tirica ou 
eletrocolsolar@gmail.com

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

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

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

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

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

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e codifica-
das. Confecção de carim-
bos – Av. Luiz Lemos de 
Toledo, 384 – 3341-3359 
ou 99148-8664. 
MÓVEIS PLANEJADOS 

MARCENARIA 
Fabricação de closets, 

cozinhas, banheiros, ar-
mários de quartos, painéis 
e serviços de marcenaria 
em geral. Orçamento sem 
compromisso. Contato Sérgio 
Simões: (17) 3341-2048 / 
99726-4047 (n) ou sergio-
simoes0512@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 enco-
mendas, pagamentos 
bancários e comerciais 
- mototáxi. Ligue: (17) 
99137-6683 (n). 

VENDE-SE 
Mesas de MDF, to-

alhas de mesa (grande 
e pequena), talheres, 
geladeira, travessas 
inox e colorex, picador 
de legumes, marmita 
c/ 5 divisões, bandejas 
plástico açougue 30x50cm 
e 30x30cm, plástico 50 

litros, panela pressão 
7,5 litros sem tampa, etc. 
Tratar (17) 3341-1627 
ou Restaurante Toca da 
Raposa.

LT CLEAN 
Higienização de esto-

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

ENDER LATARO 
Estrutura para eventos: 

casamentos, 15 anos, 
formaturas, cabines foto-
gráficas e espelho mágico. 
Contato (17) 99173-4994. 

DOAÇÃO 
Doa-se filhotes de cães 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 
PROCESSO Nº 5494/2020 

OBJETO:- aquisição de equipamentos para a atualiza-
ção dos laboratórios de informática da E.T.A.M.”São Fran-
cisco de Assis” e da E.M.E.F.”Cel. José Venâncio Dias”, 
neste município. VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 
457.870,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos 
e setenta reais); MODALIDADE:- PREGÃO ELETRÔ-
NICO. TIPO:- Menor Preço Por Item. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS:- DAS 09:00 horas até as 14:00 horas 
do dia 10/12/2021. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 
14:05 horas até às 14:15 horas do dia 10/12/2021. INÍCIO 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14:20 horas 
do dia 10/12/2021. LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF). FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMI-
NHAMENTO:- Secretaria Municipal de Materiais e Supri-
mentos, Rua Antonio Paulo de Miranda, nº 466 – Centro 
– Colina/SP, ou pelo telefone (17) 3341-9448, ou ainda, lici-
tações@colina.sp.gov.br, nos dias úteis. 

Colina (SP), 25 de novembro de 2021

Diab Taha – Prefeito Municipal 

Israel da Silva Nunes – PREGOEIRO
Medidas: 2 colunas x 11,5 cm | Valor:  R$ 159,85
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As placas afixadas 
nos prédios públicos 
eternizam a data da 
inauguração, o nome 
das pessoas que parti-
ciparam da conquista, a 
Administração Municipal 
a qual pertence, entre 
outras informações 
gravadas em alto relevo 
no bronze, que está na 
mira dos ladrões. 

Em menos de 10 dias 
as placas do Museu, da 
praça matriz e do Ter-
minal Rodoviário foram 
furtada pelos ladrões que 
estão apagando parte 
da história contida nas 
placas que conectam o 
passado com o presente. 

Os furtos tiveram 
início no último dia 9 
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Bronze vira alvo dos ladrões
Furtos apagam parte da história contida nas placas de prédios e espaços públicos

com o furto da placa da 
praça matriz, no dia 13 
os bandidos levaram a 
placa da entrada do Mu-
seu Municipal, instalada 
no local na inauguração 
em 1988. O último furto 
aconteceu no Terminal 
Rodoviário que ficou 
sem a placa de bronze 

de 1982. 
O administrador da 

rodoviária, Eugênio José 
Borges Donini, disse que 
as câmeras que pode-
riam ter identificado os 
autores do furto estavam 
desligadas e o vigia 
também não presenciou 
o fato. “Não sabemos a 

data certa, mas o furto 
aconteceu nos últimos 
dias. As duas placas de 
metal comum que ficavam 
ao lado da placa furtada 
foram deixadas no local, 
sendo levada somente 
a de bronze, material 
que está na mira dos 
bandidos devido ao alto 
valor comercial”, destacou 
Donini que agora tenta 
encontrar imagens da 
placa furtada para fazer 
modelo idêntico em ma-
terial que não interessa 
os ladrões. 

Os responsáveis pe-
los locais que possuem 
placa em bronze devem 
substitui-las por modelo 
de metal mais barato. 
Outra alternativa é fazer 

uma cópia fotográfica 
da placa caso seja ne-
cessário reproduzi-la 
novamente. 

O cemitério já foi 
alvo de diversos furtos 
tanto que o material das 
placas dos túmulos foi 
mudado e as ocorrências 

acabaram. O mesmo 
também tem sido feito 
com as placas afixadas 
em prédios e locais 
públicos. As placas 
furtadas são antigas, da 
época em que o bronze 
não despertava tanto a 
atenção dos bandidos. 

O lugar da placa da inauguração da rodoviária ficou 
vazio, só com as marcas do tempo. As duas placas das 
reformas, feitas com metal comum, não foram furtadas. 

O horário especial 
de funcionamento do 
comércio no mês de 
dezembro foi divulgado 
pela ACIC – Associação 
Comercial e Industrial 
de Colina. A decisão, em 
comum acordo entre a 
entidade e os lojistas, está 
regulamentada através de 
decretos baixados pela 
prefeitura.  

As lojas estarão abertas 
até mais tarde a partir do dia 
13/12 para facilitar a vida 
dos colinenses que terão 
mais tempo para fazer as 
compras de final de ano. 
No período de 13 a 17/12 
as lojas ficarão abertas 
das 8h30 até às 21h e 
de 20 a 23/12 até às 22h. 
Nos dois sábados, dias 
11 e 18, o funcionamento 
será até às 18h e nos 
domingos (12 e 19/12) 
até às 13h. Na véspera 

Comércio abre à noite 
a partir do dia 13

do Natal e do Ano Novo 
(24/12 e 31/12) a abertura 
será até às 18h. Nos dias 
27 de dezembro e 3 de 
janeiro as lojas abrirão 
em horário normal, das 
8h30 às 18h.

No feriado municipal de 
Nossa Senhora Imaculada 
Conceição, celebrado no 
dia 8 de dezembro que cai 
na quarta-feira, o comércio 
funcionará normalmente 
durante todo o dia. 

LOJA MAIS 
ENFEITADA 

A  ACIC também realiza 
concurso para a escolha 
da loja mais enfeitada para 
o Natal que ganhará uma 
TV 50’. A seleção será 
feita por uma comissão 
que estará analisando os 
estabelecimentos a partir 
do dia 13 de dezembro, 
quando tem início o fun-
cionamento do comércio 
em horário ampliado. 

Comércio funciona normalmente no feriado de Imaculada Conceição 

Dos 233 inscritos 
para o vestibulinho da 
ETAM “São Francisco”, 
207 compareceram às 
cinco escolas de ensino 
fundamental (1º ao 5º 
ano) onde o exame foi 
realizado na manhã do 
último domingo, 21. 

A falta de 26 inscritos 
aumenta as chances dos 
candidatos que fizeram 

Vestibulinho registra 88% de presença
a prova já que a disputa 
por vaga é menor (2,9). A 
porcentagem de compa-
recimento atingiu 88,85% 
e de abstenções 11,15%, 
uma média considerada 
significativa. 

A direção da ETAM 
informou que o exame 
para o ingresso no 6º 
ano da escola em 2022 
transcorreu dentro da 

normalidade e que a 
equipe pedagógica está 
realizando a correção das 
provas. A divulgação do 
resultado do vestibuli-
nho está previsto para 
a próxima terça-feira, 
dia 30, mas pode ha-
ver alteração na data 
caso seja necessário, 
conforme estabelece 
o edital. 

Com a finalidade de 
minimizar os impactos 
sociais e econômicos so-
fridos pelos trabalhadores 
da cultura, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Educação e Cultural, estará 
premiando a produção e 
execução de atividades 
artísticas e culturais 
durante a realização do 
“Natal Iluminado 2021 
Lei Aldir Blanc”. 

O coordenador de 

Inscrição para o “Natal 
Iluminado” termina hoje

atividades culturais, 
Gilberto Gonçalves, in-
formou que as inscrições 
terminam hoje, dia 25, 
podendo participar todos 
os trabalhadores da área 
cultural: artistas, músicos, 
técnicos de som e ilumi-
nação, empresas da área 
cultural, etc. Vinte e três 
artistas se inscreveram 
até o momento. 

“As inscrições aprovadas 
farão jus ao recebimento 

do auxílio emergencial”, 
explicou Gonçalves que 
acrescentou: “Por meio 
deste auxílio, os artistas 
receberão uma ajuda 
financeira da prefeitura 
e, em contrapartida, for-
necerão na sua área de 
atuação sua colaboração 
para a programação do 
Natal Iluminado”. O valor 
será calculado de acordo 
com critérios previstos 
em edital.Lojas começarão a funcionar até mais tarde no dia 13 

de dezembro.

A placa de bronze da inauguração do Museu em 1988 
também foi furtada.
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bens móveis e imóveis. O dia pode vir a ser excelente com refe-
rência ao plano financeiro. Chegou a sua vez de se sair vencedor, 
por isso, não perca a oportunidade.

Horóscopo da semana de 25/11 a 01/12

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Dia dos melhores 
para o comércio. Pode solicitar favores de amigos 
e superiores, em qualquer caso de dificuldades. 

Fluxo benéfico para viagens, sua saúde e a vida sentimental e 
amorosa. Aproveite o magnetismo da posição dos astros para se 
relacionar mais intimamente com a pessoa amada.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Evite, neste dia, 
questões com vizinhos e a pressa. Os amigos 
leais o ajudarão em qualquer dificuldade e 

conseguirá realizar boa parte de seus anseios e desejos. As 
circunstâncias podem obrigá-lo a certos relacionamentos que 
não serão muito agradáveis.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Período 
promissor. Seja otimista e aproveite as chances 
que surgirão agora. Pleno êxito público. Bom para 
os jogos, sorteios e loterias. Procure tirar o máximo 

proveito daquilo que as pessoas amigas possam lhe passar.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Muito bom dia 
para tratar de assuntos e negócios relacionados 
com escritos. Lucros pelo esforço profissional e 

êxito social, também se apresentarão. Dê valor ao seu trabalho, 
realizando-o com mais amor e carinho.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Dia dos mais 
propícios para as relações sociais e pessoais. Os 
assuntos financeiros, porém, deverão ser tratados 
amanhã, quando suas possibilidades de sucesso 

serão maiores. Bom para viagens. No amor esta fase promete 
muito romantismo.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Tensão em 
relação à família, podendo haver atritos e alguma 
confusão no ambiente doméstico. Aproveite a 
influência astral deste dia para conhecer o maior 

número possível de pessoas. As amizades que fizer hoje lhe trarão 
vantagens. Dia promissor.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Hoje, você poderá 
progredir bastante, profissional e socialmente. 
Lucrará no comércio de livros e material de 
ensino, de um modo geral. As boas influências 

dos astros estarão enviando vibrações positivas, que poderão 
ser aproveitadas por você no campo sentimental.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Os negócios rela-
cionados com o cônjuge e com o sexo oposto lhe 
trarão bons lucros. Fase favorável ao noivado ou 
namoro. Controle a ansiedade que está por trás 

de seus impulsos, e não se desgaste em contrariedades que 
porventura o cônjuge possa lhe causar.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Procure 
não criar nenhum obstáculo no que se refira ao 
amor. Procure ser otimista e os resultados serão 
satisfatórios ao final deste dia. Hoje, o período 

será bastante favorável para se relacionar com seu par amoroso 
de modo mais íntimo.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Este é 
um ótimo dia, pois tudo indica que obterá êxito, 
em negócios ou questões ligadas ao comércio de 
materiais de ensino, de um modo geral. Sucesso 

social e amoroso, principalmente. Para os solteiros, um grande amor 
á vista, mas deixe os fatos fluírem naturalmente, não forçando nada.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Você poderá obter 
lucros compensadores em negócios relacionados 
com líquidos de um modo geral e na aquisição de 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Pessoas amigas 
e conhecidas poderão auxiliá-lo neste dia. A 
influência astral é a melhor para fazer novas 
amizades, contatos públicos, pois estará com 

ânimo para falar e influenciar favoravelmente os outros.
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 

COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.200 LIVRO D-19 
FLS.074

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

LUIZ GOMES DE SOUZA e 
FILOMENA RODRIGUES DE FREITAS

Ele, natural de Santo Anastácio-SP, nascido aos 
14 de Julho de 1.963, aposentado, solteiro, residente 
e domiciliado na cidade de Colina-SP, à Rua Ernesto 
Henrique Paro, nº 78, Jardim Santo Antonio II, filho de 
Manoel Gomes de Souza e de Rosa Silva de Souza.

Ela, natural de Santo Anastácio-SP, nascida aos 
22 de Junho de 1.962, dona de casa, solteira, residen-
te e domiciliada na cidade de Colina-SP, à Rua Ernes-
to Henrique Paro, nº 78, Jardim Santo Antonio II, filha 
de José Rodrigues de Freitas e de Josefa Gomes de 
Freitas.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.201 LIVRO D-19 
FLS.075

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

EDVAN DA SILVA VIANA e 
THAÍS HELENA DA SILVA ANTONIO

Ele, natural de Coroatá-MA, nascido aos 16 de Ja-
neiro de 1.987, soldador, solteiro, residente e domici-
liado na cidade de Colina-SP, à Rua Seis, nº 20, Vila 
Guarnieri, filho de Edson Aureliano Viana e de Fran-
cisca da Silva Viana.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 03 de Mar-
ço de 1.997, assistente educacional, solteira, residen-
te e domiciliada na cidade de Colina-SP, à Rua Seis, 
nº 20, Vila Guarnieri, filha de Sebastião Antonio Neto 
e de Maria Cristina da Silva.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.202 LIVRO D-19 
FLS.076

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

ANTONIO GONÇALVES e 
CÉLIA MARIA DOS SANTOS

Ele, natural de Monte Azul Paulista-SP, nascido 
aos 18 de Dezembro de 1.965, pedreiro, divorciado, 
residente e domiciliado na cidade de Colina-SP, à Rua 
Lourenço Marini, nº 475, Jardim Santa Lúcia, filho de 
Lucio Gonçalves e de Laura Gazeta Gonçalves.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 28 de Ju-
lho de 1.963, serviços gerais, divorciada, residente e 
domiciliada na cidade de Colina-SP, à Rua Lourenço 
Marini, nº 475, Jardim Santa Lúcia, filha de Euzebio 
dos Santos e de Maria de Lourdes Salles dos Santos

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

Ainda há vagas para 
a Capacitação Sanitária 
de Controle de Javali 
que será realizada na 
próxima quarta-feira, dia 
1º, das 18h às 21h30, 
no Clube de Tiro de 
Barretos, na Rodovia 
Assis Chateaubriand 
Km 100, sentido a 
Olímpia. 

O  t re inamento , 
totalmente gratuito, 
é  p romov ido  pe lo 
Escritório de Defesa 
Agropecuária (EDA) de 
Barretos e faz parte do 
2º módulo do Circuito 
Estadual.  O curso, 

Curso gratuito para controladores 
de javali acontece dia 1º

que já foi realizado 
em diversas cidades 
do Estado pela Se-
cretaria de Agricultura 
e capacitou centenas 
de manejadores, tem 
como foco adequar 
os controladores às 
normais legais.

O diretor do EDA, 
Adão Marin, informou 
que colinenses, jaboran-
dienses e interessados 
de diversas cidades 
da região já fizeram a 
inscrição, mas ainda 
existe disponibilidade 
já que o curso oferece 
150 vagas. “Quem não 

conseguir fazer a ins-
crição antecipada não 
vai ficar de fora. Para 
quem não tem afinidade 
com a internet é possí-
vel se inscrever no dia 
do evento”, informou 
Marin. 

As inscrições on-line 

gratuitas estão disponíves 
no http://www.defesa.
agricultura.sp.gov.br/www/
eventos/inscrições/?ac-
tion=formularioInscrico-
es&id_curso=89. Mais 
informações no EDA 
Barretos: (17) 3322-8012 
ou (17) 98176-4342. 

A prefe i tura ce-
deu dois ônibus, um 
deles adaptado para 
um aluno cadeirante, 
para transportar os 58 
inscritos no Enem que 
realizaram a prova na 
Unifeb. O cadastra-
mento foi realizado na 
Secretaria Municipal 
de Educação. 

O embarque aconteceu 
na praça matriz e no 
retorno todos os alunos 
desembarcaram nos 
pontos mais próximos 
de suas residências. 

Prefeitura disponibiliza 
transporte para Enem 

“Todos os anos o mu-
nicípio disponibiliza o 
transporte público para 
garantir o acesso dos 
estudantes à avaliação 
do Enem”, declarou a 
professora Elizabete 
Neme, responsável 
pela Secretaria de 
Educação, que informou 
que o aluno que não 
utilizou o transporte 
no dia 21 e necessitar 
neste próximo domingo, 
28, deverá se cadastrar 
na garagem do setor 
de transporte. 

Alunos que utilizaram o transporte público no primeiro 
final de semana do Enem.

Manada de javalis que invade as plantações. O animal é 
considerado um problema pelos agricultores.
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P A N O R A M A

Depois de dois anos 
sem eventos, o MTB 
Colina promove no 
dia 5 de dezembro, a 
partir das 7 horas, o 10º 
Passeio Beneficente 
que conta com apoio 
de patrocinadores e da 
Secretaria de Esportes. 

Os organizadores, 
amantes do ciclismo, 
informaram que a saída 
será do Museu Municipal. 
Eles esperam que o nú-
mero de participantes, de 
Colina e região, supere 
o do último evento em 
2019 que reuniu 320 
ciclistas. 

Além do café da 

Dia 5 tem passeio ciclístico beneficente

manhã,  o  passe io 
deste ano terá dois 
percursos: de 35km 

para os pedaleiros 
ma is  expe r ien tes 
e  o  de 10km para 

famí l ia / in ic iantes, 
ambos em estrada 
de terra. 

As inscrições serão re-
alizadas no dia do passeio 
e para participar do sorteio 
dos brindes (camisetas, 
boné e bicicleta) será 
cobrado o valor simbólico 
de R$ 10,00. “Como não 
visamos lucro esse valor 
será revertido integral-
mente para a realização 
da festa de Natal para 
as crianças no dia 18 de 
dezembro”, destacou o 
grupo que convida todos 
praticantes do ciclismo para 
participarem do passeio 
no próximo dia 5. 

Último passeio realizado em 2019 reuniu 320 participantes 
e a meta este ano é superar este número. 

Depois de quase dois 
anos sem realizar provas 
de motocross devido 
à pandemia a dupla 
Douglas e Giquelim, 
da “MXnaveia”, voltou 
a promover os eventos 
na região. 

A cidade de Batatais 
foi o palco da retomada 
do motocross e reuniu 
mais de 80 pilotos de toda 
região. A prova aconte-
ceu no “CT Território” 
Mx” e contou inclusive 
com a participação de 
pilotos colinenses. Fa-
brício Dassie ficou em 
4º lugar na categoria 
Nacional Pró e em 5º na 
Força Livre. Guilherme 
Moreira terminou em 
10º na Nacional B. Já 
Eduardo Moreira não 
conseguiu terminar a 
prova porque a moto 
apresentou problemas 
mecânicos. 

M
ed

id
as

: 3
 co

lu
na

s x
 8

,5
 cm

 | 
Va

lo
r: 

 R
$ 

17
7,

22
 

Colinenses voltam a organizar 
provas de motocross

PRÓXIMO EVENTO 
Dia 5 de dezembro 

acontece o Motocross 
de Natal em Rio Preto. 
O evento é organizado 
por uma equipe daquela 
cidade e deve reunir 
centenas de pilotos de 
todo Estado. A turma 
de Colina já confirmou 
presença, inclusive 

Dougas e Giki que 
também vão competir.

“Depois de tanto 
tempo sem evento os 
praticantes do esporte 
estão ansiosos para 
competir e rever amigos”, 
destacou Douglas que 
convida os colinenses 
para prestigiar a prova 
em Rio Preto. 

Giki e Douglas da “MXnaveia” retornaram com o moto-
cross em Batatais. 

A rodada de domin-
go, dia 21, da Copa 
Regional de Futebol 
Amador, promovida 
pela Aper, de Monte 
Azul, foi de vitória para 
o Colina Atlético que 
jogou em  casa e ven-
ceu a equipe do Real 
Tubi, de Pitangueiras, 
por 4 x 2. Os gols do  
time colinense foram 
marcados por Ary, 

Colina Atlético vence em 
casa no Amador 

Lucas Pedro, Cristian 
e Gustavo Henrique. 
Os Muleks da Dirce 
também enfrentaram 
na rodada de domingo 
o Terra Roxa, que jogou 
em casa e ganhou a 
partida por 3 a 0. 

Na classificação do 
Grupo B, do qual as 
equipes colinenses 
fazem parte, o Muleks 
são o 2º colocado 

seguido do Tigre do 
Vale que está em 3º, 
ambos com 6 pontos 
cada. 

Na próxima rodada 
do Amador neste do-
mingo, 28, às 9h45, 
o C.A. joga em casa 
contra o Terra Roxa. Os 
Muleks só retornam a 
campo na rodada do dia 
5 de dezembro quando 
enfrentam o Pirangi. 

ENCONTRO DE BOLEIROS 

Aconteceu no sá-
bado, 20, mais um 
Encontro dos Amigos 
do Futebol de Colina 
na sede do Tigre do 
Vale. O evento reuniu 
grandes jogadores que 
vestiram a camisa do 
glorioso Colina Atlé-
tico nas décadas de 
70/80/90. Depois de 
uma partida amistosa 
nos gramados do C.A, 
a turma colocou a 

prosa em dia durante 
uma amigável confra-
ternização. 

Ainda na “Toca do 
Tigre” o presidente 
André Michilini fez me-
recida homenagem ao 
grande incentivador do 
Alvianil, Lazinho Pereira 
Silva, que recebeu uma 
camisa 10, que já foi 
o manto do goleador 
Renatinho Nogueira, 
um dos ícones do C.A. 

Boleitos do “Amigos do Futebol” no sábado na sede do C.A. 

Lazinho com a camisa do 
Colina Atlético. 

Banner do evento que terá dois percursos para iniciantes 
e participantes mais experientes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO 01/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS OBJETIVAS
(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 candidatos inscritos, nos 
Cargos Públicos Constantes do Edital de Abertura, para a prestação das Provas Objetivas no dia 05 
(cinco) de dezembro de 2021.

1 -  DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
1.1-  Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, caracterizando assim a ausência, 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 legisla-
ção, 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 esfe-
rográfica 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 mol-
des 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 estiverem utilizan-
do 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 Eliminado 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 proximidade entre as pessoas 
e obedecendo o procedimento de entrada do candidato determinado 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 reci-
piente pequeno e sem rótulo, de preferência transparente;

2.6- Os candidatos deverão cobrir a boca e o nariz com o braço em caso de necessidade de tosse ou espirro;
2.7-  A APTA Assessoria e Consultoria e a Prefeitura Municipal de Colina Não se responsabili-

zarão 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 ambientes 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 CANDIDATOS TAMBÉM PO-
DEM ACESSAR www.aptaconcurso.com.br E CLICAR EM “CONSULTA LOCAL DE PROVA” 
PARA CONSULTAR SEU LOCAL DE PROVA COM O CPF

DATA DA PROVA: 05/12/2021 - 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
EMEF “CEL. JOSÉ VENÂNCIO DIAS”

ENDEREÇO:  AVENIDA RUI BARBOSA Nº 682, CENTRO, COLINA-SP.
CEP: 14.770-000

ENSALAMENTO DO LOCAL DE PROVAS
DATA DA PROVA: 05/12/2021 - TURNO: MANHÃ - HORA: 09:00:00

Medidas: 6 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 1. 417,80  |  continua na pág. 7  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
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Medidas: 6 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 1. 417,80  |  continua na pág. 8 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
continuação da pág.  7

Medidas: 3 colunas x 11,5cm | Valor:  R$ 239,77

Um público de 10 
pessoas composto por 
membros do Comtur, 
representantes do po-
der público e de vários 
setores participaram 
na noite do último dia 
11, no auditório da Se-
cretaria de Educação, 
da audiência pública 
para apresentação da 
revisão do Plano Diretor 
de Turismo, realizada 
pela Administração 
Municipal com auxílio 
do Conselho Municipal 
de Turismo e da em-
presa Leal Consultores 
Associados. A profes-
sora Elizabete Neme, 

Trem turístico é incluído na revisão do Plano Diretor
responsável pela Se-
cretaria de Educação 
e membro do Comtur, 
também participou da 
reunião.

O presidente do Com-
tur, Gilberto Gonçalves, 
conduziu a audiência e 
explicou que o primeiro 
plano diretor tinha 46 
ações previstas para 
execução no período 
vigente. “Foram feitas 
30 ações integralmente, 
13 estão em andamento 
e 3 não foram execu-
tadas pois se tornaram 
impossíveis devido 
à pandemia. O novo 
plano possui 37 ações”, 

explicou Gilberto 
E le  esc la receu 

que, “para chegar a 
apresentação final fi-
zemos várias reuniões 
setoriais onde ouvimos 
sugestões das entidades 
do trade turístico que 
foram inseridas neste 
novo plano, aprovado 
na audiência quando 
foi apresentado o do-
cumento final que teve 
a inclusão do projeto 
do trem turístico em 

Colina, solicitada pelos 
presentes. Estamos 
trabalhando para que 
se torne realidade, 
através de parceria 
com a Associação 
Amigos da Estação, 
APTF - Associação 
Paulista das Tradições 
Ferroviárias e Rumo 
Logística”. A revisão do 
plano diretor de turismo 
feita a cada 3 anos é 
uma das exigências 
contidas em lei. 

Presidente Gilberto ladeado pelos membros do Comtur 
e consultor de turismo Carlos Alberto Leal durante au-
diência pública. 

Mais uma vez es-
tamos cumprindo o 
compromisso assumido 
em campanha de doar 
o salário de vereador 
para entidades ou 
famílias necessita-
das. O salário do 

Vereador Muniz 
doa salário

mês de novembro, 
de R$ 4.380,00, foi 
doado para a compra 
de medicamentos e 
também de 30 cestas 
básicas, informou 
o vereador Antônio 
Muniz. 

A assessoria de 
imprensa dos Correios, 
Superintendência de 
São Paulo/Interior, 
enviou nota de escla-
recimento à redação 
em resposta a matéria 
publicada na última 
semana sobre a recla-
mação dos munícipes 
pelo atraso na entrega 
das correspondências, 
que têm chegado às 
residências de forma 
acumulada. 

A empresa escla-
receu o seguinte: “Os 
Correios lamentam os 
transtornos e informam 
que, em razão dos 
protocolos adotados 
em prol da segurança 
de empregados, for-
necedores e clientes, 
podem ocorrer alte-
rações nos serviços 

Entrega de correspondências está 
regularizada, diz Correios  

prestados. As entregas 
na cidade de Colina, 
no entanto,  foram 
regularizadas ainda 
em novembro e as 
rotinas operacionais 
têm sido executadas 
normalmente”. A nota 
também afirma que: 
“No intuito de minimi-
zar os impactos aos 
cl ientes e otimizar 
o atendimento e as 
operações de distri-
buição, os Correios 
têm adotado medidas 
como o remanejamento 
de empregados de 

outras unidades, a 
contratação de mão 
de obra terceirizada e 
a realização de horas 
extras e plantões aos 
fins de semana”. 

 A empresa também 

se colocou à dispo-
sição dos cl ientes 
pelo 0800 725 7282 
ou pelo site https://
apps2.correios.com.
br/faleconosco/app/
index.php.

Cheque e medicamentos que fazem parte das doações 
feitas pelo vereador.
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CAMIONETE FURTADA EM GUAÍRA 
É RECUPERADA 

P A N O R A M A

Uma camionete Hilux, ano 2020, preta, foi furta-
da em Guaíra na segunda-feira, dia 22. Os policiais 
militares se dirigiram ao trevo da cidade  e quando 
retornavam para a área urbana avistaram o veículo 
no sentido contrário. O condutor, de 32 anos, fugiu 
em sentido à vicinal de Guaíra/Ipuã. Ele adentrou uma 
estrada rural e abandonou a camionete na plantação 
de soja fugindo a pé, mas foi alcançado e preso. O 
autor confessou o crime e disse que utilizou uma chave 
falsa para praticar o furto. No interior do veículo foram 
apreendidas também 2 chaves de fenda, marreta e 
um módulo utilizado para fazê-lo funcionar acoplado 
aos componentes eletrônicos do painel. 

FURTOS EM EMPRESA, 
RESIDÊNCIA E TRAILER 

Meliantes arremessaram tijolos na porta de vidro 
de um estabelecimento da Av. Luiz Lemos de Toledo 
durante a madrugada do dia 12 por onde tiveram 
acesso ao interior do prédio, e furtaram alguns 
pacotes de cigarros. A PM averiguou o local, mas 
os bandidos já tinham deixado o comércio que já 
foi alvo de ação semelhante recentemente. Na ma-
drugada do dia 18 a unidade da empresa na Rua 7 
de Setembro também foi furtada. O ladrão quebrou 
o vidro da porta para furtar isqueiros e um cofrinho 
de campanha de doação de moedas à entidade. 

Aproveitando-se da ausência do morador, 
bandidos invadiram uma residência da Av. Cel. 
Antenor Junqueira Franco e furtaram home theater, 
TV 40’, botijão de gás e várias peças de roupas. 
O furto foi constatado no dia 15 quando a vítima 
encontrou a porta da cozinha aberta, que não tinha 
sinal de arrombamento. 

Cerca de 30 metros dos cabos de energia que 
liga um trailer à rede de energia foram furtados 
durante a madrugada do dia 22 na Rua Jaime de 
Melo Nogueira – São Sebastião. O proprietário 
só constatou o ocorrido pela manhã e procurou a 
PM para o registro da ocorrência. 

TENTATIVA DE FURTO DE CAMIONETE 
O proprietário de uma Hilux ano 2018, prata, 

estacionou a camionete no dia 19, por volta das 
12h20, em frente a um estabelecimento comercial 
da Av. Rui Barbosa. Quando saiu do local encon-
trou o veículo arrombado com o painel todo dani-
ficado, trava de direção quebrada e o porta-luvas 
arrancado. A vítima concluiu que tentaram furtar 
a camionete. Esta é a segunda vez que a vítima 
passa pela mesma situação. 

PORTE DE DROGA 
Na noite do dia 12 os PMs abordaram um 

Gol, de Pitangueiras, na Rua Natividade C. 
Arantes – São Sebastião. O condutor, de 35 
anos e morador em Jaborandi, confessou que 
dentro do veículo tinha três microtubos de co-
caína (6g) que havia comprado por R$ 10,00 
(cada) na Vila Guarnieri. A droga foi apreendida 
e entregue na delegacia.  

Computadores, drogas e outros objetos, provavelmente 
produtos de furto cometidos na cidade, apreendidos na 
casa de receptador.

O autor do furto foi interceptado pela PM em estrada de 
terra entre Guaíra e Ipuã. 

Central de telefonia que teve grande quantidade de 
cabos furtados. 

TELEFONES FICAM MUDOS COM 
FURTO DE FIOS 

Na terça-feira, 23, os telefones fixos ficaram 
mudos porque a central da Vivo na Rua Antônio 
Guarnieri teve os cabos furtados durante a ma-
drugada. A empresa, que providenciou os reparos 
assim que tomou ciência dos fatos, estava fazendo o 
levantamento da quantidade levada pelos bandidos 
para registrar a ocorrência. A rodoviária também 
teve um cabo de energia furtado há alguns dias 
e está funcionando com apenas com umafase 
desde então. O problema foi detectado quando 
a iluminação apresentou problemas. A CPFL já 
foi acionada para o reparo. Empresa de telefonia 
também registrou o furto de 34 metros de cabos 
na Avenida 5 da Cohab 1 no dia 17. 

O cemitério também não foi poupado e além dos 
mais de 100 metros de fios de cobre os bandidos 
deixaram diversos cabos de alumínio cortados, 
que foram danificados. O furto aconteceu na noite 
demadrugada de terça. 

POLÍCIA CIVIL RECUPERA COMPUTADORES 
E PRENDE RECEPTADOR 

Os policiais civis Thalles e Leonardo identifi-
caram no dia 12 um dos autores (adolescente de 
15 anos) dos computadores furtados na EMEF 
“Profª Suzel Polizelli Milani” – Nova Colina no 
último dia 5. Os equipamentos estavam escon-
didos numa mata próxima à casa do menor, no 
Mutirão, sendo recuperados 2 monitores, 2 tecla-

dos, CPU, mouse e cabos. Com a investigações 
a Polícia Civil chegou na tarde do dia 17 a mais 
dois autores, um homem de 20 anos e a outro 
adolescente. Uma terceira pessoa também foi 
ouvida. Após diligências os policiais localizaram 
na casa do indivíduo de 20 anos, no CDHU 1, o 
3º computador e outros objetos de procedência 
duvidosa (máquina de cartão, videogame, celu-
lares, TV, etc) que podem ser produtos de furtos 
ocorridos na cidade. Mesmo algemado ele tentou 
fugir, mas foi contido. Na casa também foram 
apreendidos  19 tabletes de maconha (399g), R$ 
620,00 em dinheiro, um mini-cofre com R$ 91,45 
em moedas e balança. Ele foi autuado por tráfico 
e receptação e permaneceu preso na cadeia. Os 
três envolvidos no furto foram ouvidos e soltos, 
pois não houve flagrante.
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Desde que assumiu 
a prefeitura o prefeito 
Silvinho tem implantado 
mudanças estruturais 
no sistema educacional 
em todos os níveis de 
ensino. 

Logo no início do 
ano a CEMEI  “Neide 
Cardoso Fogaça” e a 
EMEI “Carmo Sforcini” 
ganharam um consultório 
pediátrico, onde é feito 
atendimento duas vezes 
por semana de forma 
preventiva e contínua. 
“Levamos o médico até 
às crianças. Esta é uma 
novidade que amplia o 
acesso à saúde e con-
tribui em muito para um 
melhor aprendizado”, 
disse Silvinho. 

As unidades infantis 
atendem cerca de 300 
crianças de 0 a 5 anos 
que também recebem 
alimentação balanceada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021

Aberto em 19/11/2021; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 02/12/2021; Resumo do objeto REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE TINTA ESPECÍFICA PARA PINTURA DE PISOS 
PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS DO MUNICÍ-
PIO DE JABORANDI. O edital está disponível, podendo 
ser retirado no Setor de Compras e Licitações da Prefei-
tura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; Informa-
ções pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 19 de Novembro de 2021 

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal 

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PROCESSO SELETIVO 01/2021

EDITAL HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Pau-
lo no uso de suas atribuições legais, Faz Saber que foram 
aprovados no Processo Seletivo 01/2021, os candidatos 
para os empregos de PEB II (Professor de Educação Bá-
sica II) – AGRONOMIA, PEB II (Professor de Educação 
Básica II) – ARTE, PEB II (Professor de Educação Básica 
II) – BIOLOGIA/CIÊNCIAS, PEB II (Professor de Educa-
ção Básica II) – EDUCAÇÃO FÍSICA PEB II (Professor 
de Educação Básica II) – ENGENHARIA CIVIL, PEB II 
(Professor de Educação Básica II) – GEOGRAFIA, PEB 
II (Professor de Educação Básica II) – HISTÓRIA, PEB 
II (Professor de Educação Básica II) – LÍNGUA INGLE-
SA, PEB II (Professor de Educação Básica II) - LÍNGUA 
PORTUGUESA, PEB II (Professor de Educação Básica 
II) – MATEMÁTICA, PEB II (Professor de Educação 
Básica II) – PRÁTICAS COMERCIAIS/INDUSTRIAIS, 
PEB II (Professor de Educação Básica II) – QUÍMICA, 
PEB II (Professor de Educação Básica II) - VETERI-
NÁRIA/ZOOTECNIA, Professor de Educação Básica I 
- HABILITAÇÃO INFORMÁTICA, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I, Professor de Educação 
Infantil – CRECHE e Professor de Educação Infantil - 
PRÉ-ESCOLA, constantes das listagens já publicadas, na 
ordem de classificação apresentada e com a pontuação ob-
tida e aplicados os critérios de desempates e após análise 
de recursos nos termos do Edital de Abertura.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital vi-
rem ou dele tiverem conhecimento, que HOMOLOGA 
os resultados do Processo Seletivo 01/2021 da Prefeitura 
Municipal de Colina, para provimento dos Empregos re-
lacionados nos referidos resultados finais cujo prazo de 
validade é de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por, 
no máximo, o mesmo período, a critério da Prefeitura 
Municipal de Colina.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE, afi-
xando-se cópia no local público de costume da Prefeitura 
Municipal de Colina.

Colina, 24 de novembro de 2021

DIAB TAHA - PREFEITO MUNICIPAL
Medidas: 2 colunas x 19 cm | Valor:  R$ 264,00

com acompanhamento 
de nutricionistas. 
APOIO À GESTANTE 

Sílvio também lem-
brou que antes mesmo 
da criança frequentar 
o ensino infantil a mãe 
recebe total acompa-
nhamento durante a 
gestação. Médicos 
especializados e uma 
equipe multidisciplinar 
prestam atendimento 
gratuito durante o pré-
natal e as mães também 
recebem cesta básica 
balanceada. 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
DIFERENCIADO 
O prefeito  ressalta que 

no Ensino Fundamental 
os alunos convivem com 
uma nova realidade. “Os 
estudantes vão vivenciar 
uma revolução educacional 
com o ensino integral nas 
Escolas Olinto e Arcanjo 

“Jaborandi está vivendo uma revolução no setor 
educacional”, destaca Silvinho

Gabriel. No período 
inverso às aulas eles 
terão oficinas (aulas) 
de Inglês, Informática 
(FABLAB), Natação, 
Vôlei, Futebol, Atletismo, 
Violão, Culinária e muito 
mais”, disse. 

Ele explicou que algu-
mas dessas atividades 
serão ministradas no 
CIEB, que hoje dispõe de 
um moderno laboratório 
de informática (FABLAB) 
e o recém-inaugurado 

cinema onde será possível 
reforçar o aprendizado 
com filmes que abordam 
conteúdos pedagógicos 
específicos. 

O prefeito também 
salientou que as ativi-
dades esportivas vão 
se concentrar na Escola 
Olinto que vai passar, em 
breve, por uma reforma 
para construção de um 
moderno complexo de 
atletismo e uma piscina 
semiolímpica para esti-

mular essas atividades. 
“Isso tudo vai contar 

com profissionais de edu-
cação física, habilitados 
para incentivar a prática 
esportiva com seguran-
ça e acompanhamento 
permanente”, declarou 
Silvinho. Ele também res-
saltou que um psicólogo 
e um assistente social 
vão integrar a equipe 
multidisciplinar.

1º CURSO 
SUPERIOR 

Outra novidade no 
ensino é o lançamento 
do primeiro curso supe-
rior a ser ministrado na 
cidade. Trata-se do polo 
da UNIVESP (Universi-
dade Virtual do Estado 
de São Paulo) que vai 
funcionar no CIEB. A 
previsão é que aconteça 
a partir de 2022 com o 
curso de graduação em 
programação com direito 

a 30 vagas. 
INCENTIVO FISCAL 

Esta revolução educa-
cional requer investimento 
e o município vai buscar 
parcerias por meio da Lei 
de Incentivo ao Esporte, 
onde as empresas po-
derão fazer a doação de 
até 1% do Imposto de 
Renda. Para tanto, uma 
equipe da prefeitura já 
está visitando empresas 
e apresentando o pro-
jeto que vai estimular o 
esporte e revelar futuros 
craques. 

“Esta é a revolução 
que o ensino de Jaborandi 
merece. Priorizamos uma 
educação com base no 
desenvolvimento susten-
tável. Vamos incentivar 
e criar oportunidades 
para todos. Este é o 
objetivo principal da 
nossa Administração”, 
finalizou o prefeito. 

“A revolução educacional está alicerçada no desenvol-
vimento sustentável’, frisou o prefeito. 

Termina no próximo 
dia 1º de dezembro, 
às 15h, as inscrições 
para o vestibular do 
1º semestre de 2022 
da  Facu ldade  de 
Tecnologia do Estado 
(Fatec), em Barretos, 
para o curso superior 
de Gestão Hospitalar 
com duração de 3 
anos e as aulas são 
no período noturno. 

“O aluno adquire no 
curso competências 
voltadas à gestão de 
serviços, patrimônio, 
tecnologia, logística, 
entre outros setores 
sempre com foco no 
ramo hospitalar. O 

Fatec/Barretos continua com inscrições 
abertas para Gestão Hospitalar 

profissional graduado 
será capaz de gerenciar 
a complexidade das 
instituições de saúde, 
com eficiência e ética”, 
informou o diretor da 

Fatec/Barretos, o co-
linense Paulo Jorge. 

A Fatec informou que 
por conta da pandemia 
não serão aplicadas 
provas presenciais. 
O critério adotado é 
a análise do histórico 
escolar. É obrigatório 
o término do Ensino 

Médio até a data da 
matrícula.  

Para se inscrever é 
preciso acessar o site 
vestibularfatec.com.br 
e seguir as instruções. 
O valor é R$ 39,00 e 
mais informações pelo 
fone (17) 99143-0330 
(n). 

Diretor Paulo Jorge divul-
ga o vestibular da Fatec/
Barretos.
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Todos os ambientes 
do Parque de Exposição 
“Gino Henroqui Brunozzi” 
serão usados para a 
realização da 1ª Virada 
Cultural de Jaborandi. 
O evento inédito, que 
acontece nos dias 10, 
11 e 12 de dezembro, 
terá diversas atrações 
artísticas e culturais 
como o Desfile Miss 
& Mister Comércio, 

Virada Cultural começa dia 10 com o concurso 
Miss/Mister Comércio

JABORANDI

primeiro evento da 
programação com início 
às 20h30 na arena de 
rodeios. 

Serão escolhidos 
três homens e três 
mulheres entre os 
20 candidatos que 
disputam os títulos de 
Miss/Mister Simpatia, 
Princesa/Príncipe e 
Miss/Mister Comércio. 
Os jurados estarão 

analisando a beleza, 
simpatia, estética cor-
poral e elegância dos 
participantes, que estão 
sendo ensaiados pelo 
produtor e coreógrafo 
Edson Augusto. Toda 
renda arrecadada será 
destinada à constru-
ção da Casa do Pajé 
– Centro de Saúde 
Preventiva do Idoso, 
da Mãe Gestante e da 

Criança com Necessi-
dade Especial. 

 “Será uma noite de 
gala, de visibilidade 
para os comercian-
tes locais e com um 
intuito muito nobre. A 
sustentabilidade, tão 
explorada pela nossa 
Administração, será o 
tema desta noite de 
glamour e elegância”, 
destacou o prefeito 

Silvinho que convida 
toda população e visi-
tantes da região para 
prestigiar o desfile e a 
programação da Virada 
Cultural. 

CONVITES À 
VENDA 

Os convites das 
mesas VIP (R$ 100,00) 
e arquibancadas (R$ 
25,00) já estão à venda 
com os candidatos do 

concurso, no comércio 
e em pontos de venda 
na região. Também 
podem ser adquiridos 
de forma on-line na 
plataforma Sympla.  
Logo após o Desfile de 
Miss & Mister Comércio 
dois DJs animarão o 
ambiente com música 
eletrônica e funk. Co-
nheça os participantes 
do concurso. 

Alexandre 
Henrique  

Mais Bela Joia

Pablo 
Henrique

Nataluane 
Silva

Auto Escola Direção Certa

Diogo 
Lima  

Ana 
Beatriz

Carolina Presentes

Miguel 
Anunciação

Lara 
Almeida

Érika Kids e Acessórios

Luis 
Otávio

Bruna 
Morais

Pit Stop Conveniência

Graziela 
Pereira

Supermercado do Tiquinho

Rafael 
Bergamo 

Beatriz 
Bergamo

Lava Jato do Juninho

Matheus 
Sá 

Jorgina 
Carvalho

Nova Moda

Kelvyn 
Castro

Lívia 
Andrade

Thesco Supermercado

Samuel 
Penques 

Isabely 
Vitória

JC Decorações

Kaíque 
Pagliuso

Letícia 
Rinco

Conscientizar os 
alunos da influência 
dos povos africanos 
na história, cultura, 
religião, gastronomia 
e em diversos setores 
da sociedade foi o 
objetivo das ativida-
des desenvolvidas 
pela Escola Municipal 
“Olinto Junqueira de 
Oliveira” durante este 
mês de celebração à 
Consciência Negra. 

Toda comunida-
de escolar (alunos, 
professores, pais, 
funcionários e equipe 
gestora) participaram 
das atividades peda-

Influência africana é destaque em projeto da “Olinto” 
gógicas, esportivas e 
culturais organizadas 

pela escola que aten-
de alunos do Ensino 

Os alunos se deliciaram com a feijoada servida pela 
escola no encerramento do projeto.  

Fundamental (1º ao 
5º ano). 

A diretora Camila 
Bianqui Sales coor-
denou a programação 
juntamente com os 
pro fessores  e  se 
mostrou sat isfei ta 
com o engajamento 
dos estudantes no 
projeto “Raízes do 
Brasil”. 

O encerramento das 
atividades comemo-
rativas com apresen-
tação dos trabalhos, 
danças e degustação 
de comidas típicas 
aconteceu na sexta-
feira, 19, véspera do 

dia da Consciência 
Negra e contou com a 
presença do prefeito 
Silvinho, que interagiu 
com os estudantes e 

almoçou uma deliciosa 
feijoada que fez parte 
do cardápio especial 
da merenda escolar 
da semana. 

O prefeito Silvinho (ao fundo) interagiu com os alunos 
nas celebrações à Consciência Negra, promovidas pela 
escola.
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Apoio:

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

NATAL INESQUECÍVEL

Garanta já a sua cesta 
recheada de chocolates 

para presentear 
familiares e amigos 
neste final de ano.

Diversas opções para 
todos os gostos. 

Hoje
Jesus Bernardes Ferreira 

Maria Barbosa Maia
Manfred Basso Maia 

Amanhã 
Luiz Henrique Ramadan 

Parro
Thaís David Moralles

Dia 27 
Guilherme Zucchi de 

Oliveira Luz 
Valéria Aparecida Salvi 

Caosim
Marli Miqueletti Junqueira 

Tedeschi 
Beatriz A. Baena Marinho 

Dia 28 
Luiz Antônio Pezzim 

Flávio Ikuma 
Dia 29 

Maria de Lourdes Del 
Ângelo de Carvalho 

Dia 30 
João Ulysses de Souza 
Fábio Moreno Sturaro 
Camila de Cássia dos 

Santos Correia 
Dia 1º 

Laura Cháboli 
Maria Rodrigues Bianchini 

Antônio Carlos Lopes 
Aniversários de 

casamento 
Dia 27 

Antônio Carlos Marsari/
Sandra Regina  

Marcelo Pinto Neto “Barba” faz tour pela Itália e, é lógico, 
tem como anfitrião o colinense Fefê. Na foto, o Coliseu 
(Roma) emoldura o cenário. 

O Rock Fest, evento que comemorou o 12º aniversário 
do Motoclube “Cavaleiros Sobre Rodas”, foi um sucesso 
com a participação do público, motociclistas de Colina 
e região que prestigiaram o show de várias bandas no 
final de semana, no Grêmio.

O irmão Luiz Felipe e pais Regina/Thesco (Jaborandi) com 
a filha Maria Clara que completou os 15 anos com festa 
na chácara Recanto Caipira, em Bebedouro, no dia 19.  

CL Produções
O colinense João Pedro Paro Neto conquista mais um 
importante espaço em sua carreira profissional de sucesso 
na Mastercard. Ele, que era presidente da empresa para 
todo Brasil e Cone Sul, agora passa a ser Conselheiro 
Estratégico para América Latina e Caribe. A nomeação 
aconteceu no último dia 19 e a transição para a nova 
função acontece em 1º de janeiro de 2022. Familiares, 
amigos e principalmente a mãe Dona Leila compartilharam 
a felicidade com João Pedro, que está na Mastercard há 
mais de 14 anos atuando em cargos de liderança. 

A mais nova médica da cidade é a colinense Amanda 
Paro Polizelli que se formou pela UNIARA – Universidade 
de Araquara. Os pais Luciano/Adriana compartilharam 
sua imensa felicidade com os avós Emídio/Luzia, José 
Roberto/Alice, familiares e amigos que prestigiaram no 
dia 17 a colação de grau e  jantar. Amanda agora inicia 
os concursos para residência.

No dia 13 foi o aniversário de Juliana Daher Bazzo. Ela e o 
marido Lucas residem em Laranjais Paulista, mas sempre 
estão por aqui matando saudades da família e dos amigos. 

A esposa Priscila e o filho Guilherminho são o porto seguro 
da vida do Guilherme, que faz aniversário neste sábado.  

Celebrar o aniversário amanhã ao lado da esposa Ana 
Helena, filhos Luiz Felipe e Heloísa é o melhor presente 
para Luiz Henrique Parro “Ico”. O casal também celebra 
10 anos de união no dia 10 de dezembro.

O batizado do filhinho João Pedro no domingo encheu 
de alegria os pais Léo Boca/Elisa, que celebraram este 
momento especial com os padrinhos e familiares. 

Flávio Ikuma completa idade nova neste domingo e recebe 
muitas manifestações de carinho da família colinense e também 
da filha Vitória, que reside com ele em Rio Branco, no Acre.

Ontem os 
“parabéns” foram 
para Luiz Antônio 

Passarela, que
 comemorou mais 
um ano de vida na

 companhia da família 
e da esposa Maristela. O esposo Francisco, as filhas Luiza e Luzia/Júnior são o 

aconchego de Maria Maia, que completa mais uma data 
festiva no dia de hoje. 


