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PREÇOS JAMAIS 
VISTOS

TE ESPERAM

A LOJA TODA
EM PROMOÇÃO!

Horário de atendimento, 
de segunda a sexta-feira, 
das 08:00 às 17h30 e aos 

sábados, das 08:00 às 12:00h.

BINGÃO DA VIRADA CONCORRA 
A R$ 5.000,00

PARQUE DE EXPOSIÇÕES GINO 
HENRIQUE BRUNOZZI, JABORANDI -SP

A Escola Coronel José 
Venâncio Dias, hoje mu-
nicipalizada, completou 
80 anos de existência 
no sábado, dia 27. A ma-
jestosa história da escola 
mais antiga da cidade foi 
relembrada com destaque 
pela diretora, professores, 
funcionários e alunos. 

Uma cápsula do tempo, 
com cartinhas e também 
com um Jornal “O COLI-
NENSE”, foi enterrada na 
escola e deve ser aberta 
em 2041 quando o esta-
belecimento completa 1 
século.                     Pág. 3 

“Venâncio”: 80 anos 
dedicado ao ensino 

Os alunos do 5º ano 
A da Escola Ananias 
do Nascimento “Nosso 
Teto” se inspiraram 
em reportagem de “O 
COLINENSE” para 

Alunos se inspiram em 
“O COLINENSE” para editar jornal

aprender a editar o 
próprio jornal. 

O trabalho foi coor-
denado pelo professor 
Donizete de Souza que 
foi além de um projeto 

Alunos da Escola Ananias e o professor Donizete com o jornalista Beto Felici após 
um bate-papo sobre como editar um jornal. 

pedagógico para in-
crementar o ensino e 
incentivar seus alunos a 
serem cidadãos críticos 
e pensantes. 

Pág. 7 
A forte chuva com 

ventos e granizo cau-
sou estragos por toda 
a cidade na tarde de 
sexta-feira, 26. As ga-
lerias não suportaram o 
grande volume d’água e 
transbordaram alagando 
diversos estabelecimentos 
comerciais. Segundo 
a Casa da Agricultura 
choveu 110 milímetros 
em pouco mais de 15 
minutos.                  

Pág. 4 

Temporal causou prejuízos

Muro do Sindicado dos Servidores desabou com a chuva 
e o vento. 

Domingo tem prova para concurso público
Pág. 3

A história da escola acompanha a do município há 8 
décadas.
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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 02 – Quinta-feira 
19h30 – Missa com os sacramentos de iniciação cristã 
na Matriz 

Dia 03 – Sexta-feira
19h30 – Missa com os sacramentos de iniciação cristã 
na Matriz

Dia 04 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 05 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 07 – Terça-feira
20h – Missa com primeira eucaristia na capela do Patrimônio

Dia 08 – Quarta-feira – IMACULADA CONCEIÇÃO – 
feriado municipal
19h30 – Missa na Matriz

  “TODOS PODEM VER A SALVAÇÃO”

A liturgia deste final de semana – 2º domingo do advento 
– nos convida a celebrar a chegada da vida com alegria. 
O tempo de luto está para terminar, porque a misericórdia 
de Deus é maior que todas as crises e calamidades hu-
manas. O Criador não abandona sua obra, por isso recria 
e reanima seus filhos e filhas continuamente.

A leitura de Br 5,1-9 – ressalta o convite à conver-
são, à renovação do coração, a fim de remover todos os 
obstáculos que impedem nossa proximidade com Deus. 
Este texto do livro do profeta Baruc sugere ao povo eleito 
refazer o caminho da conversão como novo êxodo, isto 
é, deixar a escravidão do pecado em direção à liberdade. 
O grande fruto da conversão é a alegria, é a decisão de 
deixar as vestes de luto e aflição para se revestir do manto 
da justiça. A leitura de Fl 1,4-11 – recorda à comunidade 
de Filipos sua missão profética de anunciar o Evangelho 
por meio de ações concretas, de testemunho da caridade. 
Todos devem trabalhar para eliminar as divisões entre os 
membros e, assim, de fato, acolher o Senhor que vem.

O Evangelho de Lc 3, 1-6 – nos apresenta a figura de 
João Batista como aquele que veio preparar o caminho 
do Senhor, convidando todos a uma transformação radical 
de vida. Assim como João, somos chamados a exercer 
nossa missão profética de preparar o caminho do Senhor 
no coração das pessoas e em nossas comunidades.

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. 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

e manutenção, podas 
de árvores, plantio de 
grama, comércio de va-
sos e plantas em geral. 
Contato (17) 3341-1604 
/ 99135-3501 / 98189-
4149, c/ Gabriel Paro. 

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

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

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e codi-
ficadas. Confecção de 
carimbos – Av. Luiz Lemos 
de Toledo, 384 – 3341-
3359 ou 99148-8664. 
MÓVEIS PLANEJADOS 

MARCENARIA 
Fabricação de closets, 

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

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

BOLOS, TRUFAS 
E DOCINHOS 

Aceito encomendas 
de bolo branco e cho-
colate. Também faço 
trufas e docinhos para 
festa. Contato pelos 
fones 99110-0665 e 
3341-1552, c/ Rita. 

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 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 
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.

PROCURA-SE
Um Shih-tzu macho, 

cor branco e caramelo, 
que escapou no bairro 
Patrimônio no dia 20/11. 
Muito dócil, atende por 
Simba. Três crianças 
estão tristes sentindo 
sua falta. Oferecemos 
recompensa. Se você 
o viu entre em contato 
com os donos pelo fone 
99179-0489.
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O mês de novembro 
foi de festa para a EMEF 
“Cel. José Venâncio Dias” 
que tem uma história ins-
piradora para motivar as 
novas gerações. O prédio 
que abriga a escola, con-
siderada a mais antiga da 
cidade, completou 80 anos 
no último dia 27. 

Em 1926, ano de eman-
cipação do município, o 
Grupo Escolar de Colina, 
que mais tarde se tornaria 
na Escola Venâncio, fun-
cionou primeiramente em 
um casarão emprestado 
pelo Cel. Luciano de Mello 
Nogueira que ficava do lado 
de cima da linha férrea. Foi 
quando, inclusive, surgiu 
o movimento para a cons-
trução da Ponte Alice Dias 
(1936) para se evitar que 
principalmente os alunos 
atravessassem a estrada 
de ferro. O terreno onde 
a escola foi construída 
foi doado ao Estado pelo 
senhor Modesto Junquei-
ra. A obra teve início em 
1939 e a inauguração, em 
27/11/1941, foi comemora-
da com uma grande festa 
pela população porque 
finalmente Colina tinha 
a primeira escola, que 
passou a denominar-se 
Grupo Escolar “Cel. José 
Venâncio Dias” em home-
nagem ao maior doador de 

“Venâncio”: há 8 décadas educando os colinenses
Cápsula do tempo enterrada na escola foi uma das atrações de aniversário

terras para a fundação do 
município.  

A diretora Ágata Puga 
disse que a “Venâncio” 
conserva alguns móveis 
da sua inauguração, ar-
quivos muito antigos dos 
primeiros alunos e um livro 
de 1941 que faz parte do 
acervo da biblioteca da 
escola. “Por tudo que a 
‘Venâncio’ representa para 
os colinenses não poderí-
amos deixar o aniversário 
sem comemoração. Toda 
comunidade escolar e 
equipe pedagógica se 
envolveram nas atrações 
que foram programadas 
com a dedicação que a 
data merece não só pela 
sua história, como também 
pela sua excelente estrutura 
disponibilizada à população 
e a beleza da arquitetura”, 
destacou a diretora que 
recebeu também o apoio 
da prefeitura. Além de 
atender alunos dos anos 
iniciais (1º ao 5º ano), a 
“Venâncio Dias” oferece 
o EJA – Educação de 
Jovens e Adultos, é sede 
dos cursos de EaD da 
Unirp e mantém o curso 
de Açúcar e Álcool da Etec 
Barretos. 

ALUNOS 
INTERAGIRAM COM 

CONVIDADAS 
A programação teve 

início no dia 23 com a 
visita de personalidades 
que fazem parte da história 
da escola. Os alunos rece-
beram para um bate-papo 
a ex-professora Carmelita 
Melillo Garcia, de 87 anos, 
que viveu parte da vida na 
“Venâncio”, única escola 
que lecionou por 25 anos, 
de 1963 a 1988, quando se 
aposentou. Ela se emocionou 
com o convite e disse aos 
alunos que a escola está 
muito conservada, melhor 
do que deixou há 33 anos. 

A outra convidada foi 
Maria Eugênia Marin, que 

ingressou como aluna em 
1957, retornou em 1975 
para dar aulas e, em 
1978, assumiu o cargo 
de secretária de escola 
após ser aprovada em 1º 
lugar em concurso público. 
Trabalhou na escola por 26 
anos até a aposentadoria.  

Na noite do dia 24 
aconteceu o relato de 
experiências dos alunos 
do EJA – Educação de 
Jovens e Adultos, feira 
de profissões com a par-
ticipação dos estudantes 
da ETEC Rafael Brandão 
de Barretos, da EE “Prof. 

Darcy Silveira Vaz”, do Polo 
da Unirp e apresentação 
musical do projeto A Rede 
de Desenvolvimento Social. 

O ápice das celebrações 
aconteceu na quinta-feira, 
25, com as  apresentações 
dos alunos e plantio de 
uma muda de resedá onde 
também foi enterrada uma 
cápsula do tempo com 
cartinhas dos estudantes, 
fotos e o exemplar do 
Jornal “O COLINENSE” 
da última semana. “As 
carinhas escritas pelos 
alunos com mensagens 
e os desejos para o futuro 

foram colocadas dentro 
da cápsula que será 
desenterrada em 2041, 
quando a escola completar 
seu centenário”, salientou 
Ágata. A programação 
se encerrou no sábado, 
27, data dos 80 anos, 
com a exibição de um 
vídeo nas redes sociais. 
A professora Elizabete 
Neme, responsável pela 
Secretaria de Educação e 
as coordenadoras dos anos 
iniciais da Rede Municipal 
de Ensino, Elaine Nogueira 
e Luiza Maia, participaram 
das celebrações. 

Acontece no próximo 
domingo, dia 5, as provas 
objetivas para o concurso 
público municipal de Auxiliar 
Operacional de Serviços 
Gerais, que dispõe de 1 
vaga para homens e 1 
para mulheres. 

O concurso municipal é 
coordenado pela empresa 
APTA Assessoria e Consultoria 
e recebeu 446 inscrições. 
As provas serão realizadas 
nas Escolas Lamounier 

Domingo tem prova para concurso público 
e Venâncio a partir das 
9h com duração de até 3 
horas. O departamento 
de Recursos Humanos 
da prefeitura orienta que 
os candidatos cheguem 
com antecedência já que 
os portões estarão aber-
tos a partir das 8h30. É 
obrigatório o apresentação 
do comprovante de ins-
crição e documento com 
foto. No site da empresa 
(também disponível no site 

do jornal) encontra-se a 
relação dos candidatos, 
a escola e sala onde vão 
prestar a prova. Como 

forma de prevenção ao 
Covid é obrigatório o uso 
de máscara. Mais detalhes 
no Edital na pág. 4 

A equipe do Colina 
Atlético conquistou a 2ª 
vitória consecutiva jogando 
em casa e a 3ª da Copa 
Regional de Futebol Amador 
promovida pela Aper, de 
Monte Azul. 

O “Tigre do Vale” venceu 
o Terra Roxa por 2 a 1 na 
rodada do último domingo, 
28, no estádio da Av. Rui 
Barbosa. Marcaram para 
o alvianil Alan Baloteli e 
Kauã. O C.A. enfrenta neste 
domingo, 5, o Palmeirinha, de 
Matão, que tem a vantagem 

AMADOR 
Colina vence mais uma vez

de jogar em casa. 
Os Muleks da Dirce, 

que também participam da 
competição, não jogaram 
na rodada do último dia 28 
e retornam a campo neste 
domingo, 5, tendo como 
adversário o Pirangi. A 
partida acontece no campo 
do Colina Atlético a partir 
das 09h45. Na classificação 
do campeonato o Colina 
Atlético está em 1º lugar 
com 9 pontos e os Muleks, 
que tem um jogo a menos, 
é o 3º ( 6 pontos). 

A Casa Assistencial, que 
completa 29 anos de funda-
ção no próximo dia 13, está 
promovendo a campanha 
“Aniversário Solidário” para 
arrecadação de doações em 
dinheiro, de qualquer valor, 
que serão destinadas às 
necessidades de urgência 
da instituição. 

A direção da entidade 
conta com a colaboração 

“ANIVERSÁRIO SOLIDÁRIO”
da comunidade colinense 
que sempre foi solidária em 
todos eventos promovidos 
pela Casa Assistencial. As 
doações podem ser feitas 
via Pix (66.998.196/0001-
63) ou depósito bancário 
(Banco do Brasil - conta 
corrente 11930-x – agência 
6762-8). Mais informações 
pelos fones 3341-4066 ou 
99645-7134. 

Alunos, diretora, professoras e secretária Bete acompa-
nham a cápsula do tempo sendo enterrada aos pés da 
muda de resedá, plantada na escola.

Maquete feita pelos alunos para celebrar o aniversário 
da “Venâncio”.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 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 admiti-
do o ingresso de nenhum candidato após esse horário;

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

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

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

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

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

Listas de Presença, mas que tenha em seu poder o respectivo comprovante de pagamento, 
efetuado nos moldes previstos no Edital de Abertura, o mesmo poderá participar do Proces-
so 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 recomenda-
dos para a prevenção do contágio do COVID-19; 

2.2-  O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos que esti-
verem utilizando a máscara corretamente (cobrindo nariz e boca). Caso o candidato 
se recuse a utilizar a máscara ou insista em utilizá-la de forma inadequada este será Elimi-
nado do certame por colocar os demais candidatos em risco. Recomenda-se também que 
os candidatos levem máscaras reserva caso haja necessidade de trocá-la 

2.3- Os candidatos devem chegar com antecedência para evitar aglomerações na 
entrada dos locais de prova e deverão respeitar o distanciamento social, evitando a proximi-
dade 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 individu-
al, em recipiente pequeno e sem rótulo, de preferência transparente;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA CONSULTAR A SALA E ESCOLA DE PROVA OS CANDIDATOS TAMBÉM 
PODEM 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 
LOCAIS 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
Medidas: 3 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 708,90

O volume de água que 
choveu em poucos minutos 
na tarde de sexta-feira, 26, 
acompanhado de granizo 
e fortes ventos causou 
alagamentos em vários 
pontos da cidade, carros 
precisaram ser retirados 
do meio da inundação, 
estabelecimentos perderam 
produtos e moradores 
tiveram prejuízos. Há 
informação que o volume 
de água foi tão grande que 
pegou alguns pedestres 
de surpresa que necessi-
taram de ajuda para sair 
do meio dos alagamentos, 
que tornaram algumas 
ruas intransitáveis. 

O pluviômetro da Casa 
da Agricultura registrou 
110 milímetros em apro-
ximadamente 15 minutos 
de chuva. Dezenas de 
vídeos percorreram as 
redes sociais e surpre-
enderam pela força da 
água que inundou as 
ruas, principalmente as 
partes mais baixas e o 
centro da cidade que foi 
castigado pela quantida-
de de água que invadiu 
as lojas. Em um vídeo 
é possível  também ver 
um terreno com o muro 
derrubado. A cidade ficou 
repleta de galhos, folhas e 
muita lama.  A velocidade 
e quantidade de água em 
alguns locais transforma-
ram ruas em rios. 

A reportagem manteve 
contato com a Defesa 
Civil Municipal, locada 
na Secretaria de Planeja-
mento e Meio Ambiente, 
que informou que o alerta 
da tempestade chegou 
quando a chuva já tinha 
começado. “No boletim 
diário não havia previsão 
da força da tempestade 
com granizo que causou 
a queda de árvores e de 
muitas folhas que entupiram 
os bueiros e danificaram 

Temporal causou estragos, 
alagamentos e muita sujeira
Moradores de casas afetadas solicitaram apoio e 

moradia à Defesa Civil 

imóveis particulares. As 
galerias de águas pluviais 
não suportaram o volume 
de água e transbordaram”, 
destacou a equipe da 
DCM que explicou que, 
até o momento, recebeu 
a comunicação de duas 
residências mais afetadas 
em que os moradores soli-
citaram apoio ou moradia. 

“Após o temporal não 
houve a necessidade de 
apoio do Corpo de Bom-
beiros, mas foi feito contato 
telefônico com a Defesa 
Civil Estadual. Os estragos 
causados pelo temporal, 
como a limpeza e remo-
ção de detritos (vegetal, 
cascalho, etc), começou 
logo após a chuva cauda-
losa”, salientou a equipe 
da DCM que acrescentou: 
“No tocante ao munícipe é 
protocolado um processo 
onde consta o boletim de 

ocorrência. Após vistoria e 
relatórios necessários são 
avaliadas as possibilidades 
de melhor atendimento 
tanto na esfera municipal 
ou até estadual e federal 
se for o caso”. Segundo a 
Defesa Civil Municipal esta 
não é a primeira chuva que 
causa estragos, já houve 
registros semelhantes 
ou até piores em época 
remota. 

A Defesa Civil Munici-
pal orienta que qualquer 
informação ou solicitação 
por parte da população 
deve ser feita pelo fone 
334-9520 ou na Rua 13 
de Maio, 351 no horário 
de expediente comercial. 
Em caso de emergência é 
necessário ligar na Gara-
gem Municipal (3341-2263) 
onde há profissionais que 
fazem parte da Brigada 
Municipal de Defesa Civil. 

Dezembro é mês de 
vendas e a oportunidade 
do comércio se recu-
perar depois do difícil 
período enfrentado na 
pandemia, em que as 
lojas funcionaram com 
restrições e tiveram 

Comércio abre no feriado
queda no movimento. 

A  ACIC – Associação 
Comercial e Industrial 
de Colina solicitou a 
abertura do comércio 
à prefeitura que, por 
meio de decreto, auto-
rizou o funcionamento 

no feriado municipal 
de Nossa Senhora 
Imaculada Conceição, 
celebrado na próxima 
quarta-feira, dia 8, em 
que as lojas estarão 
abertas normalmente 
durante todo o dia.

Árvore na Trilha Ecológica que tombou com a força da 
água e dos ventos.

A chuva alagou o centro formando ondas que invadiram 
o comércio.
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A prefeitura de Barretos 
promove de 5 a 11 de 
dezembro a 52ª Expo 
Barretos no Recinto 
Paulo de Lima Correa. 
Com entrada gratuita e 
atrações das 8h às 18h, 
o evento seguirá todos 

Exposição Agropecuária de Barretos começa domingo
os protocolos de saúde 
previstos.

Durante a 52ª Expo 
Barretos serão realiza-
das exposições e julga-
mentos de animais de 
diferentes raças, além 
de atividades culturais 

direcionadas às crianças 
da rede de ensino e 
entidades barretenses.

Estão previstas 
também duas palestras 
sobre “Curso de Forma-
ção de Pecuária” com 
abordagem da história 

e aspectos da produção 
e criação de gado no 
Brasil e em Barretos. As 
apresentações serão 
nos dias 8 e 9/12 das 
9h às 10h e das 14h 
às 15h. Para participar 
das palestras é preciso 

fazer o agendamen-
to pelo telefone (17) 
98803-9959.

“A Exposição Agrope-
cuária dá continuidade 
a um dos eventos que 
acompanharam o de-
senvolvimento da nossa 

cidade e que fazem 
parte da nossa história”, 
declarou a prefeita bar-
retense Paula Lemos. 
Informações sobre as 
exposições podem ser 
obtidas pelo telefone 
(17) 98148-9610.

A campanha “Papai 
Noel dos Correios” está 
recebendo cartinhas ma-
nuscritas, fotografadas ou 
digitalizadas, que devem 
ser enviadas para https://
blognoel.correios.com.
br com os pedidos de 
Natal até o próximo dia 
10. Tanto o recebimento 

Crianças precisam enviar cartinhas para 
“Papai Noel dos Correios”  até dia 10

das cartinhas como a 
adoção dos pedidos é 
100% on-line. 

No blog é preciso 
clicar no botão “Cadas-
trar Carta”, preencher 
o formulário e enviar a 
cartinha. A identificação 
da criança será realizada 
no momento do cadastro 

e não será divulgada para 
os padrinhos. É importante 
que a imagem da carta 
esteja nítida para a com-
preensão do Papai Noel. 
As cartas que atenderem 
aos critérios da ação serão 
disponibilizadas no blog 
da campanha.

As cartas escritas por 

alunos matriculados em 
escolas públicas, até o 
5º ano e por crianças em 
situação de vulnerabilidade 
social com até 10 anos 
de idade  são disponibili-
zadas no blog. A adoção 
e entrega dos presentes 
nas unidades dos Correios 
acontece no período de 11 

a 17 de dezembro. 
Para adotar as car-

tinhas basta acessar o 
blog é clicar em “Ado-
ção on-line” e seguir as 
orientações. Também é 
necessário escolher a 
localidade para visualizar 
as cartas disponíveis em 
cada município. A agência 

dos Correios de Colina 
é ponto de entrega de 
presentes. 

A assessoria de 
imprensa dos Correios 
informou que em 2020 
foram adotadas no interior 
do Estado aproximada-
mente 50% do total de 
cartinhas recebidas. 

A Escola Técnica Agro-
pecuária Municipal “São 
Francisco de Assis” recebeu 
a visita do Reitor do Centro 
Universitário do UNIFEB, 
Prof.º Dr. Angelo Antonio 
Davis de Oliveira Nunes, 
que veio acompanhado 
do Prof.º Angelo Nobile – 
Coordenador de Negócios 
e da Prof.ª Carolina Togneri 
de Souza – Coordenadora 
Pedagógica dos Cursos 
da MedicinaVeterinária e 
da Zootecnia. 

As autoridades universi-
tárias foram recepcionadas 
pela diretora da escola, 
Silvania Peguim, pelo 
vice-diretor Celso dos 
Santos e pela secretária 
de Educação designada, 
Elizabete Neme. 

Os visitantes passaram 

Escola Agrícola Municipal recebe visita do Reitor Unifeb 
e conquista mais uma bolsa de estudo
toda a manhã na escola 
e puderam conhecer as 
instalações pedagógicas 
e agrícolas mantidas pela 
prefeitura, bem como um 
pouco do trabalho acadêmico 
e profissional desenvolvido 
junto aos alunos das etapas 
de Ensino Fundamental e 
Ensino Médio Profissional. 

O encontro também 
serviu para que ambas 
as instituições – Prefeitura 
e UNIFEB estreitassem a 
colaboração pedagógica-
técnico-científica firmada 
desde 2006, cujo convênio 
já beneficiou 77 ex-alunos 
colinenses com bolsa integral 
de estudos nos cursos de 
Agronomia e Zootecnia, 
este último posteriormente 
substituído pelo curso de 
Medicina Veterinária.   

ESCOLA CONQUISTA 
MAIS 1 BOLSA 

Até então, dando 
sequência ao Convênio, 
mais 2 (dois) ex-alunos 
concluintes deste ano 
letivo seriam selecionados 
meritocraticamente pelo 
corpo Docente da Escola 

para receber o prêmio de 
duas bolsas de estudos, 
uma para Agronomia e 
outra para Veterinária.  

Durante o encontroa 
prof.ª Bete, como porta-
voz do prefeito Dieb, 
solicitou a concessão de 
mais bolsas pelo UNIFEB 

em benefício dos alunos 
colinenses, considerando 
o investimento que a pre-
feitura faz para atender as 
condições acordadas no 
Convênio, não medindo 
esforços para atender os 
alunos Unifebianos. 

Muito satisfeito com a 

extensão agrícola, estrutura 
funcional e oportunidade de 
aprendizagem agropecuária 
apresentada pela escola 
colinense, o Reitor Dr. 
Angelo de pronto atendeu  
a solicitação, ampliando 
a oferta de bolsas  de 
estudos, ainda neste ano, 
também para o Curso 
de Zootecnia.  Portanto, 
ao invés de 2 serão 3 
alunos premiados com 
bolsa integral nos cursos 
de Agronomia, Veterinária 
e Zootecnia já neste ano.  

O prefeito Dieb ficou muito 
satisfeito com o resultado 
do encontro  e destacou 
a parceira produtiva de 
ambas as instituições que 
promovem significativos e 
constantes investimentos em 
benefício de seus alunos. 

Uma comitiva colinen-
se, liderada pelo prefeito 
Dieb e esposa Liliana, vice 
Campanholi, vereadores 
Rafael Maringá, Evonei, 
Muniz e Beto Lima, além 
de secretários e servidores 
participaram do 4º Conexi-
dades – Encontro Nacional 
de Parceiros Públicos e 
Privados, realizado entre 
os dias 23 e 27 de no-
vembro em Olímpia, com 
o tema: “A retomada do 
desenvolvimento”. 

No decorrer de toda a 
programação, o evento 

Prefeito, vereadores e secretários participam do 4º 
Conexidades em Olímpia

recebeu a presença de 
importantes autoridades, 
como o ex-presidente da 
República, Michel Temer; 
o vice-governador de São 
Paulo Rodrigo Garcia e os 
secretários Marco Vinholi 
(Desenvolvimento) e Ita-
mar Borges (Agricultura). 
Também participaram os 
dirigentes do Tribunal de 
Contas do Estado e Tribu-
nal de Contas da União,  
entre outros. O Deputado 
Federal, Geninho Zuliani, 
foi homenageado com 
o “Troféu Competência 

Pública”. 
O Conexidades foi 

organizado pela UVESP 
– União dos Vereadores 
do Estado de São Paulo, 
com importantes painéis e 
debates sobre a retomada 
econômica e o desenvol-
vimento no pós-pandemia 
com foco na cidade do 
futuro, como: turismo, 
geração de emprego e 
renda, agronegócio, meio 
ambiente e sustentabili-
dade, saúde, consórcios 
públicos, cidades 5.0 e 
direito público.

Secretária Bete, diretora Silvania e vice Celso recepcionaram o reitor e coordenadores 
da Unifeb que visitaram a Escola Agrícola.

Prefeito, vice, vereadores, secretário e assessor no encontro promovido pela UVESP 
em Olímpia no mês de novembro. 
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O vereador João 
Amadeu (foto), do 
PSB, protocolou nesta 
semana requerimento 
na Câmara pedindo que 
o prefeito crie auxílio 
aos horticultores pre-
judicados com a chuva 
do último dia 26. 

“As chuvas que 
caíram nos últimos 
dias foram conside-
radas excessivas e a 
tempestade de granizo 
contribuiu para a perda 
das hortaliças e da es-
trutura necessária para 
o cultivo das mesmas, 
que foram destruídas 

Vereador pede auxílio 
para horticultores

pela ventania”, des-
tacou o vereador que 
indagou: “O que serão 
dessas famílias que 
perderam tudo e que 
tanto contribuem para 
a alimentação saudável 
dos munícipes?”. 

P A N O R A M A

Os alunos do 5º ano 
A da EMEF Ananias do 
Nascimento “Nosso Teto” 
se tornaram repórteres e 
foram a campo à procura de 
informações para produzir o 
“Jornal Estudantil”. Entrevistas, 
fotos e a diagramação foram 
feitas pelos estudantes que 
aceitaram a ideia do professor 
Donizete de Souza para ir 
além do projeto pedagógico 
proposto. 

O trabalho inicial faz 
parte do Projeto “Desafio 
Literário” que distribuiu kits de 
livros e gibis gratuitamente 
para serem trabalhados em 
sala de aula. O professor 
Donizete de Souza, que foi 
aluno da “Ananias”, expli-
cou que cada ciclo escolar 
ficou com um tema e o da 
sua sala foi desenvolver 
um texto informativo com 
manchete. 

“Propus aos alunos 
fazermos um trabalho dife-
renciado dentro do desafio. 
Resolvemos ir a campo e 
a reportagem do Jornal O 
COLINENSE, veiculada 
no dia 12 de agosto, com 
a manchete: ‘Seca castiga 
cartão postal da cidade’ foi a 
nossa inspiração. Decidimos 
refazer todo o caminho para 
a elaboração da reportagem”, 
explicou o educador que 
acrescentou: “Além de ser 
um assunto atual, já estava 
trabalhando o tema desperdício 
de água e a diminuição dos 
reservatórios na disciplina de 
Ciências. Aproveitei tudo isso 
e coloquei dentro do desafio 
literário. Dividimos a sala em 
grupos e fomos a campo”. 

O professor pegava seu 
carro e levava um grupo de 
4 alunos para fazer a repor-
tagem. Foram entrevistados 
os moradores do entorno do 
Parque Débora Paro, como 

Alunos se inspiram em “O COLINENSE” 
para editar jornal

Professor utilizou reportagem d’O COLINENSE para criação de Jornal Estudantil

Paulo Cabriteiro, prefeito Dieb, 
vice Campanholi, a química 
Renata Paro e engenheira 
Elisângela Souza do Saaec. 

O professor tem o hábito 
de usar o jornal para discus-
sões e trabalhos em sala 
de aula. “O COLINENSE 
reproduz a nossa realidade, 
não tem como trabalhar 
com outros veículos que 
podem ser um complemento 
quando queremos falar de 
uma metrópole, mas não do 
lugar onde vivemos. Colina 
é privilegiada por ter um 
jornal com uma trajetória 
de 103 anos, idôneo e 
respeitado”, destacou o 
professor. 

“SEMENTES DO FUTURO”
Após o trabalho os 

alunos com idade entre 10 
e 12 anos e com a ajuda 
do professor, chegaram 
ao produto final, o Jornal 
Estaduantil “Sementes 
do Futuro” que tem como 
manchete: “A veracidade 
da informação ou fake 
news popular?”  “O título 
do jornal tem tudo a ver 
com o objetivo do projeto 
porque as crianças são 
nossas sementes e temos 
que fazer deles cidadãos 
críticos e pensantes”, de-
clarou o professor. 

O diretor-proprietário 
d’O COLINENSE, jornalista 

Beto Felici, visitou a classe 
do professor Donizete na 
manhã de segunda-feira e 
falou como é feito o trabalho 
do jornal. Os alunos inte-
ragiram bastante e fizeram 
diversas perguntas sobre 
a produção de um jornal. 

O PROJETO 
A gestão do Projeto “De-

safio Literário” é realizada 
pela ComTexto Cultural com 
patrocínio da Sucocítrico 
Cutrale que, em atendimento 
à Lei de Incentivo à Cultura 
(Lei Rouanet) do governo 
federal, adquiriu e doou os 
livros às escolas dos anos 
iniciais (1º ao 5º ano) da 
Rede Municipal de Ensino 
das cidades de Colina, 
Colômbia e Taquaral que, 
em contrapartida, realizaram 
o projeto para formação de 
leitores mais autônomos. 
Em Colina foram atendidas 
5 escolas, cerca de 1.200 
alunos e 50 professores. 
Cada ciclo trabalhou com 
um gênero: 1º ano conto de 
fadas, 2º fábulas, 3º história 
em quadrinhos, 4º poema e 
5º ano texto informativo. O 
projeto foi iniciado no mês de 
agosto e será encerrado no 
próximo dia 15 de dezembro 
com a análise do produto 
final pelos representantes e 
gestoras da ComTexto Cul-
tural. A finalização também 
contará com a exposição, em 
cada escola, dos trabalhos  
realizados. 

“É com prazer que aten-
demos a esses convites. Foi 
um bate-papo muito produtivo 
e os alunos se mostraram 
bastante interessados e 
comunicativos”, disse o 
jornalista que elogiou a 
iniciativa do professor que 
foi além da sala de aula 
para ampliar a fronteira do 
conhecimento. 

TEMPORAL CAUSA ESTRAGOS 
Duas pessoas registraram boletins de ocor-

rência de danos causados pelo temporal da tarde 
de sexta-feira, 26. Uma árvore caiu sobre o teto 
de um veículo Gol que estava estacionado na 
Rua Dr. João Moreira de Andrade. O muro de 
uma casa na Rua Atílio Paro – Jardim Simões 
ficou danificado após um ônibus, que estava 
estacionado paralelo à Rua 3, ser arrastado pela 
correnteza ficando atravessado na via pública. 

APREENSÃO 
A PM realizava patrulhamento na Rua 8 da 

Vila Guarnieri na tarde do dia 23 e apreenderam 
6 cadernetas e 2 celulares próximo ao vestiário 
do campo de futebol. Os objetos podem estar 
relacionados com o tráfico de drogas praticado 
no bairro. 

ESTELIONATOS
Acreditando estar conversando com o filho 

uma mulher  enviou a quantia de R$ 3.200,00, 
mas tudo não passava de um golpe. Ela alegou 
que no dia 24 recebeu mensagem com a foto 
do filho e não desconfiou do estelionato. Uma 
transferência indevida, no valor de R$ 4.990,00, 
foi realizada em uma conta bancária na tarde 
do dia 23. 

Um homem também registrou ocorrência  re-
latando o sumiço do dinheiro da conta que tinha 
saldo de R$ 11.975,68. Ao verificar o extrato 
a vítima constatou vários saques e compras 
feitas com cartão sem seu conhecimento, que 
totalizaram R$ 6.540,00. 

Os palmeirenses saí-
ram às ruas no domingo 
à noite para comemorar 
a importante conquista 
de mais um título da Li-
bertadores da América ao 
vencer o Flamengo por 2 
a 1. O Verdão conquistou o 
tricampeonato da competição 
(1999-2020 e 2021) e agora 
se prepara para o Mundial 
de Clubes que vai acontecer 
em fevereiro em Dubai. 

FESTA VERDE 
E BRANCO

O bar do palmeirense, na Rua 7, foi o ponto de encontro para comemoração do título. 

Alunos da sala em uma das etapas do projeto, que tam-
bém teve trabalho teórico.

A capa do Jornal Estudantil com a manchete que será 
exposto na “Ananias”.
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Gabriela Sayuri completou 4 aninhos dia 24 para alegria dos 
pais Fabrício e Estela. O aniversário da “Rainbow Ruby” 
foi comemorado pelos familiares e amigos.   CL Produções

José Pereira “Bilu”/Helena com a netinha Gabriela. O 
casal celebra 42 anos de união (bodas de prata dourada) 
dia 8 e o aniversário dele no dia 9.               

Acompanhado pela esposa Joys e filho Miguel, Carlão 
Figueira visitou os amigos no domingo vestido de Papai 
Noel e distribuiu balas para as crianças do Nosso Teto. 
A profissão que exerce no tempo livre foi apelidada de 
“Locutor Noel”. 

A saudade do Vagner, nora Natália e netinha Catarina 
vai ficar mais apertada para a Márcia amanhã quando o 
filho faz aniversário. A família reside em Uberaba-MG e 
sempre que possível aterrissa na terrinha. 

O casal Ricardo/Vitoria se casou dia 26 no cartório em 
Barretos. A cerimônia no civil foi acompanhada pela 
família dos noivos, que planejam a festa de casamento 
para o final do ano.

A noiva com a mãe Luciana/Célio, avó Leila e o filho 
Lorenzo após a cerimônia no civil. 

Há 8 anos a data de 30 de novembro é especial para Carlos 
e Caren, que completaram bodas de barro. 

Mais um colinense, Victor Fainask Basso, se tornou médico. A 
colação de grau no dia 23, pela Facisb Barretos, foi celebrada 
com imensa felicidade pelos pais Jonas/Luciana e irmã Júlia 
que acompanharam a dedicação e empenho do formando 
nos estudos. A festa de formatura, em Ribeirão Preto, será 
realizada nos dias 16, 17 e 18 de dezembro.      CL Produções

Jocelyn Silva e Lieny tem uma importante celebração no 
domingo, dia 5: a passagem dos 51 anos de casados (bo-
das de bronze). O simpático casal é assinante deste jornal 
e recebe o exemplar em casa, na cidade de Santo André.

O casamento é sinônimo de convivência harmoniosa para 
Mário Pinto Neto/Cássia, que no próximo dia 8 celebra 
as bodas de rubi pelos 45 anos de união. 
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não é propícia ao amor. Fase boa para o trabalho e negócios. 
Mais intensidade para você em nível emocional.

Horóscopo da semana de 02 a 08/12

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 Os aspectos astrais 
indicam relações harmoniosas com o cônjuge, 
pessoas amigas, vizinhos e familiares. O êxito 

financeiro, profissional e social, também será evidente. Bom ao 
amor. Dê mais atenção aos seus colaboradores e amigos dentro 
do seu ambiente profissional.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Muito bom 
aspecto astral para lucrar financeiramente através 
da influência de amigos. Sucesso romântico. 
Sua capacidade de concentração e gosto pelos 

esportes mais tranquilos, vão estar acentuados neste dia.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Dia em que sua 
inteligência se elevará devido ao bom fluxo 
dos astros sobre seu signo. Contudo, procure 

compreender melhor seus colegas de trabalho bem como os 
familiares e a pessoa querida. A razão volta a comandar as suas 
atividades, e, você se verá livre do nervosismo e irritação.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Dia excepcional. 
Aproveite-o para colocar em dia seus assuntos 
pendentes e resolver uma situação com a pessoa 
amada. Se ainda não se casou, poderá ficar 

noivo e casar-se agora. Fase propicia também ao trabalho. Evite 
bebidas alcoólicas.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Evite iniciar 
qualquer tipo de discussão, fuja de disputas e não 
se envolva em qualquer tipo de brigas verbais 
inúteis. Probabilidades de sucesso nas questões 

relacionadas com concurso, testes, empregos. Pode fazer uma 
viagem de recreio.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Tendência aos 
excessos de prazer, aos amores extraconjugais. 
Evite tais coisas para não ser prejudicado de um 
momento para o outro. Elevação de personalidade 

e das chances gerais. Bom para as viagens de recreio. Não espere 
grandes definições neste período.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Faça de tudo para 
aumentar seu círculo de relações neste dia. Su-
cesso no trato com pessoas idosas e crianças, 
patrões ou empregados e lucros nos negócios 

relacionados com líquido, também esta previsto.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12  Devido à 
influência negativa dos astros, poderá ter algumas 
decepções, neste dia. Mas com o mínimo de esforço, 
maiores serão suas chances de sucesso profissional 

e social. A posição dos planetas no seu mapa astral solar indica uma 
boa força estratégica para superar um problema íntimo.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Lute com 
tenacidade e perseverança, por tudo que pretenda 
realizar neste dia, pois, esforçando-se, conseguirá 
resultados surpreendentes. Sua capacidade 

pessoal será reconhecida e recomendada por alguém, hoje.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Vizinhos ou parentes 
procurarão ter questões com você neste dia, não 
dê, portanto motivos para isso. A influência também 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Ótimo momento 
para tratar com pessoas de alta posição, com 
políticos e personalidades governamentais e 
administrativas. Lucrará nos negócios relacionados 

com navegação, no comércio de atacado ou em grande escala.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 

Aberto em 29/11/2021; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 10/12/2021; Resumo do objeto Aquisição de 
Smart Tvs, Equipamentos de Informática e Aparelho de  
Ar Condicionado para a rede municipal de Ensino. O edi-
tal está disponível, podendo ser retirado no Setor de Com-
pras e Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 
466, Centro; Informações pelo tel. (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 29 de Novembro de 2021 

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

FERNANDO HENRIQUE SALES  
Pregoeiro

Jaborandi vai promover 
a 1ª edição da Virada 
Cultural, evento que 
promete movimentar a 
cidade por três dias com 
uma grande quantidade 
de atrações artísticas/
culturais e simultâneas 
que serão realizadas no 
Parque de Exposições 
“Gino Henrique Brunozzi” 
por três dias consecutivos. 

A disputa do título de 
Miss & Mister Comércio 
por 20 candidatos que 

Virada Cultural terá diversidade de 
atrações para todos os públicos 

representam 10 estabe-
lecimentos comerciais é 
a primeira atração, que 
acontece no próximo dia 
10, às 20h30, na arena 
de rodeios. Os ingressos, 
com balada inclusa, estão 
à venda por R$ 25,00 (ar-
quibancada) e R$ 100,00 
(mesa) com os candida-
tos, no comércio, pontos 
de vendas na região e 
plataformas digitais. 

No sábado, dia 11, as 
atrações têm início às 11h 
com uma grande feira de 
arte com mais de 30 artistas 

de Embú das Artes e de 
outras cidades. A gastro-
nomia estará a cargo de 
chefs especializados em 
culinárias étnicas de diver-
sas culturas brasileiras e 
do mundo. Paralelamente 
estarão acontecendo 
shows de diversos estilos 
musicais (rock, rap, MPB, 
samba, pagode, sertanejo, 
etc). Ao mesmo tempo 
também haverá malabares, 
pirofagia e grafite. A noite 
DJs e MCs promovem uma 
grande balada que vai virar 
a madrugada. 

As tradições culturais 
estão na programação 
de domingo, dia 12, que 
começa com cavalgada 
e queima de alho bene-
ficente, show de viola, 
torneio numérico e forró 
no encerramento. 

O prefeito Silvinho 
reforça o convite para 
participação dos jabo-
randienses e visitantes 
de toda região que irão 
se surpreender com  o 
evento multicultural com 
atrações para todos os 
gostos. 

O Asilo São José e 
Colina Atlético/Associação 
Dragão Branco entregam 
os prêmios das campanhas 
sorteados no último dia 24. 

O sorteio “Adote um 
Idoso” premiou os carnês: 
194 – Euzébio M. Souza (R$ 
8,5 mil); 061 – João Francisco 
Santos (R$ 1,8 mil); 801 
(R$ 1,2 mil) – inadimplente; 
102 – Daniela Filomeno (R$ 
1.100,00) e 199 – Efigênia 
S. Lima (R$ 1 mil). 

Os ganhadores da 
campanha “Amigo do 
Esporte” são: 194 (R$ 1,5 
mil) – inadimplente; 061 – 
João Amadeu Giacchetto 
Filho (R$ 750,00); 801 – 
Moacir Costa Júnior (R$ 
200,00); 102 – Lupercio 
N. Zanchetta (R$ 200,00) 
e 199 – Ednéia C. Souza 
(R$ 200,00).

Os prêmios inadimplentes 
das duas campanhas serão 
sorteados novamente na 
próxima quarta-feira, dia 1º 

MAIS PRÊMIOS 
A Apae sorteia R$ 

12.100,00 em vale-compras 
na próxima quarta-feira, dia 
8. Para concorrer o carnê 
precisa estar em dia. 

Entidades 
entregaram 

prêmios
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OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE DE 03 A 05/12/2021 PARA AS LOJAS:   Colina: Loja 1 (Rua Sete de Setembro,214) - Segunda a Sábado: 8h às 19h - Domingo: 8h às 13h / Loja 2 (Av. Luiz L. de Toledo,386)   -  Segunda a Sábado: 8h às 20h - Domingo: 8h às 18h e Tome Leve Aqui: Av. José Francisco José Azedo, 51, Av. das Cohab, 17-99729-7539

Azeite 
Tradição extra 
virgem 500ml  15,90

CADAR$

14,90
CADAR$

Cerveja Antarctica 
subzero lata 350ml

LIMITE 2 CAIXAS

 2,39
CADA

R$

2,29
CADAR$

 16,90
CADAR$

Arroz Risoto 
Tipo 1 pct 5 kg

 6,49
CADA

R$Feijão carioca 
Tome Leve 1 kg

5,99
CADAR$

 7,99
CADA

R$

7,79
CADAR$

Óleo de soja 
Corcovado 900ml

15,90
CADAR$

Leite longa vida 
Lider 1 L (tipos)

 3,69
CADA

R$

3,49
CADAR$

Molho ref. Fugini
peneirado sachê 
340g  1,19

CADA
R$

 1,09
CADAR$

EXCETO FORT E 
ZERO LACTOSE

Papel hig. Neve 
neutro comp. L12 
P11

Omo lavag. 
perf. deterg. em 
pó 2,4 kg  24 ,99

CADA
R$ 19 ,99

CADA
R$

23,99
CADAR$17,99

CADAR$

A Prefeitura Municipal de Colina, por meio do Departamen-
to da Receita, informa que de acordo com a Lei Complementar 
nº 05/99 – CM, de 01/09/1.999, Código de Postura Municipal, 
“Artigo 6º. Para assegurar a melhoria constante das condi-
ções de higiene, compete a Prefeitura fiscalizar ou executar: ... 
XI – a limpeza dos terrenos”. 

Diante do exposto, é de inteira responsabilidade dos proprietá-
rios dos imóveis, manter os mesmos em perfeitas condições de 
uso e higiene, sob pena da Prefeitura efetuar o serviço de limpe-
za, fazer a devida cobrança e aplicar as penalidades cabíveis.

N O T I F I C A Ç Ã O

ofertas válidas de 02 à 08/12
ou enquanto durar o estoque

As ofertas para seu 

Natal estao aqui!!! ~

Rua Coronel Nogueira, 389 | Fones: 3341-1711 / 3341-2254 ofertas preço à vista com dinheiro ou valor a prazo até 12x no cartão!

284R$                   ,90

273R$                   ,90

Vitrô 1.50 x 1.00 m
Extra com grade 349R$                   ,90

335R$                   ,00

Porta laminada

Caixa d’ água

314R$                   ,90

Porta de sala
stander

0,70 cm

0,80 cm

310 l
334R$                   ,90
500 l

518R$                   ,90
1.000 l

379R$                   ,90Veneziana 1.50 x 1.00 m
extra com grade

látex + acessórios de pintura
preço especial
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