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O órgão responsável 
pela defesa do consu-
midor ganhou mais uma 
ferramenta para melhor 
executar seu trabalho. 
Agora o Procon colinense 
tem a sua disposição 
um Renault Kwid 0km. 
O veículo foi viabilizado 
por meio de emenda do 
deputado federal Celso 
Russomano e já está em 
atividade pelas ruas da 
cidade.                  Pág. 3

Procon ganha veículo 

Prefeito Dieb com o vice-governador Rodrigo Garcia, 
que fez a entrega da chave do veículo. 

Jaborandi viveu três 
dias de muita agitação 
e entretenimento com 
a 1ª Virada Cultural 
no final de semana. O 
prefeito Silvinho come-
morou o sucesso do 
evento que promoveu 
diversão e alegria aos 
jaborandienses, por 
meio de apresentações 
artísticas e culturais. 
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Jaborandi comemora sucesso 
da Virada Cultural

O prefeito Dieb enviou 
projeto de lei à Câmara 
que foi aprovado nesta 
segunda-feira, con-
cedendo o abono de 
Natal aos servidores 
municipais e também 

Prefeitura concede Auxílio 
Natal de R$ 350,00

funcionários do Saaec. 
O abono, no valor de 

R$ 350,00, será pago 
até o final deste mês. 
Também no dia 14 foi 
paga a 2ª parcela do 
13º salário. O montante 

representa uma boa 
injeção de recursos 
no comércio local que 
prevê um aquecimento 
das vendas por conta 
das compras de final de 
ano.                 Pág. 3 

Depois da prova 
aplicada no último dia 
5 para o concurso de 
Auxiliar Operacional, 

Concurso divulga aprovados

Shows movimentam a 
noite na praça

A programação fes-
tiva de final de ano tem 
atraído um bom público 
à praça central durante 
os shows musicais. 

As apresentações 
começaram no dia 11 e 

a prefeitura divulga 
nesta edição a rela-
ção dos aprovados. 
De um total de 446 

inscritos, foram apro-
vados 126 mulheres 
e  72 homens. 

Páginas 4 e 5

Ladrões furtam fiação da decoração 
natalina da Ponte Alice Dias

Pág. 3

Banda durante apresentação na noite de sábado.

retornaram esta semana, 
desde segunda-feira, 13 e 
seguem até sábado. Além 
de música também tem 
dança, teatro e literatura. 

Hoje tem: Dança, 
música e literatura. 

Amanhã e sábado tem 
música de vários estilos. 
Todas as noites tem o 
Festival Gastronômico 
com diversos tipos de 
comidas. Confira pro-
gramação na pág. 5

As atrações da programação “Natal Iluminado”, na praça central, têm despertado o 
interesse do público.
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Notícias da Paróquia
Dia 16 – Quinta-feira 
20h – Confissão comunitária na Igreja Matriz 

Dia 17 – Sexta-feira
20h – Confissão comunitária na Igreja Matriz

Dia 18 – Sábado 
19h – Missa na matriz 
20h – MiniFesta de São José no lar Paroquial

Dia 19 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Domingo de Bênçãos com os ciclistas nas ruas de 
nossa cidade. Não haverá missa com as crianças neste dia
19h – Missa na Matriz

Dia 21 – Terça-feira
20h – Noite de Louvor na Igreja Matriz

Dia 22 – Quarta-feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz 

  “O DESAFIO DE MARIA”

Nesta última semana antes do Natal, o Evangelho nos 
prepara para sermos testemunhas do nascimento de Jesus, 
mostrando-nos como reconhecê-lo como o Messias esperado 
por tantas gerações de Israel. O relato de Lucas nos chama a 
atenção para a passagem do ministério de João aos eventos 
precedentes que manifestam a chegada do enviado prometido. 

O encontro entre Maria e Isabel ressalta a profunda co-
nexão entre o ministério de João e o de Jesus.

No Evangelho de Lucas 1,39-45 – o Espirito Santo nos 
ajuda a distinguir e compreender a identidade de Jesus. Isabel 
descreve Maria como a primeira discípula: “Bem-aventurada 
és tu que acreditaste, porque se cumprirá o que foi dito da 
parte do Senhor”. Maria é para nós, um modelo de fé. Ela foi 
a primeira que acreditou que Deus cumpre sua promessa; ela 
permite que, na sua pessoa, a Palavra de Deus se realize. 
Torna-se portadora da graça de Deus para seu povo.

Na leitura de Mq 5,1-4 – o profeta Miqueias nos fala do 
nosso tempo que será inaugurado por Deus, o verdadeiro 
pastor do povo. O texto sugere que Jesus é esse novo e 
verdadeiro pastor.

A leitura de Hb 10,5-10 – nos ensina que a missão liber-
tadora que Jesus veio realizar tem por fim último estabelecer 
uma relação fraterna e de comunhão entre os seres humanos 
e de proximidade com Deus. O encontro entre criatura e 
Criador não será realizado por meio de rituais, mas sim por 
Jesus, que se encarna no meio de nós.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

C O N S E L H O  T U T E L A R

Medida: 2 colunas x 4 cm | Valor: R$ 55,60

Atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h,
na Rua Henrique Paro, 186 - Centro

Fone: 3341-4411

PLANTÃO NOTURNO E FINS DE SEMANA
99615-7045

UBATUBA 
Alugo apartamento em 

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

VENDE-SE 
Três terrenos mura-

dos com portão grande 
e calçada 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, 
desentupimento e de-
tecção 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, 
armários de quartos, 
painéis e serviços de 
marcenaria em geral. 
Orçamento sem compro-
misso. Contato Sérgio 
Simões: (17) 3341-2048 
/ 99726-4047 (n) ou 
sergiosimoes0512@
hotmail.com 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

MOTO EXPRESSO 
ADRIANO  

Viagens diárias para 
Barretos e região, busco 
e entrego suas enco-
mendas, pagamentos 
bancários e comerciais 
- mototáxi. Ligue: (17) 
99137-6683 (n). 

VENDE-SE 
Mesas de MDF, 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 

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 
fotográficas e espelho 
mágico. Contato (17) 
99173-4994. 

MASSAGEM 
Faço massagem rela-

xante (pé, mãos, costas) 
com hora marcada. Contato 
3341-4968, com Célia. 
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O Conselho Municipal 
dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, 
integrado à Secretaria 
de Desenvolvimen-
to Social, realiza a 
Campanha “Doe 1% 
do Imposto de Ren-
da” que incentiva a 
destinação de parte 
do Imposto de Renda 
para entidades que 
atendem crianças e 
adolescentes em situ-
ação de risco pessoal 
e social.

En t i dades  que 

CMDCA realiza campanha 
“Doe 1% do IR”

prestam assistência às 
crianças e adolescen-
tes como APAE, Casa 
Assistencial “Nosso 
Lar Amigos do Bem” 
e ARCO podem ser 
beneficiadas. 

De acordo com o 
CMDCA, as empresas 
podem doar parte do 
Imposto de Renda ao 
Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente, obe-
decendo a um limite 
de até 1%. A doação 
não traz custo adicional 

para o contribuinte e 
assegura muitas ações 
sociais para as crian-
ças e adolescentes do 
município. 

A arrecadação com 
as doações é dividida 
em partes iguais en-
tre cada instituição e 
projetos apresentados, 
previamente aprovados 
pelo CMDCA. Para 
obter mais informações 
entre em contato com 
um representante do 
CMDCA pelo fone 3341-
4411 ou 99615-7045. 

O Procon colinense 
agora tem seu veículo 
próprio para melhor de-
sempenhar os serviços 
de fiscalização e defesa 
do consumidor. 

O prefeito Dieb e vice 
Campanholi fizeram 
a entrega do Renault 
Kwid no último dia 10 na 
presença do secretário 
de Indústria e Comércio, 
Renê Sasaki,  coorde-
nador do Procon, Valter 
Cláudio Júnior e atendente 
Edmar Fernando Solera. 

O veículo foi adqui-
rido com recursos da 

Procon ganha veículo 

emenda parlamentar 
do Deputado Federal, 
Celso Russomano, por 
meio de um convênio 
firmado pelo Procon-SP e 

a Secretaria Nacional do 
Consumidor (SENACON), 
vinculada ao Ministério 
da Justiça. 

“Este veículo vai 
contribuir na agilidade 
dos serviços executados 
pelo Procon, reforçando 
o trabalho realizado com 
comerciantes e consumi-
dores sobre seus direitos 
e deveres”, destacou o 
prefeito Dieb que agra-
deceu o governador 
Doria, ao secretário de 
Justiça e Cidadania, Fer-
nando Costa, ao diretor 
do Procon, Fernando 
Capez e ao deputado 
Celso Russomano pela 
importante conquista.

O prefeito Dieb conce-
deu o “Auxílio Alimentação 
de Natal” para mais de 
mil servidores públicos 
municipais. O benefício 
consiste num crédito de 
R$ 350,00  a ser dispo-
nibilizado para todos os 
servidores do município, 
em parcela única, neste 
mês de dezembro. 

O prefeito informou 
que a concessão do 

Prefeito concede “Auxílio Natal” 
de R$ 350,00 para servidores

abono deste ano teve 
reajuste de 75% com 
relação a 2020, passando 
de R$ 200,00 para R$ 
350,00, como uma forma 
de premiar a dedicação 
do funcionalismo. O 
benefício representa 
um investimento da 
Administração no valor 
de R$ 339.850,00. Já 
o SAAEC será de R$ 
14.700,00.

COMÉRCIO COMEMORA  
O mês de dezembro, 

costumeiramente, tem uma 
boa injeção de recursos 
por conta do 13º e outros 
benefícios. Com isso o co-
mércio local, que passou por 
momentos difíceis durante 
a pandemia, comemora. 

Além do pagamento 
do salário (Folha Mensal) 
no dia 07 de dezembro, 
os funcionários recebe-
ram a segunda parcela 
do 13º salário no dia 14, 
o “Vale” (Adiantamento) 
no dia 21 e o “Auxílio de 
Natal” até o final do mês. 

 “Os servidores munici-
pais são o coração de todo 
governo. É deles o carinho 
e a dedicação diária para 
que cada cidadão colinense 
seja bem atendido, tenha 
os serviços públicos colo-
cados à sua disposição, 
pois o serviço público 
faz parte do progresso 
de nossa cidade. Não se 
constrói uma democracia 
e um país organizado, que 
atenda as necessidades e 
anseios da população de 
forma digna, sem o servi-
dor público competente, 
bem remunerado, tratado 
com respeito e dignidade. 
Aproveito a oportunidade 
para agradecer à Câmara 
Municipal que aprovou 
prontamente o projeto de 
lei concedendo o benefício”, 
destacou o prefeito Dieb. 

AGRADECIMENTO E 
CONVITE DE MISSA  

A Família de 
LÚCIA DE VASCONCELOS 

CORTES 
Agradece as manifestações de carinho re-

cebidas de familiares e amigos por ocasião de 
seu falecimento, ocorrido no último dia 12 de 
dezembro. Convida a todos para a missa de 7º 
dia que será celebrada neste sábado, dia 18, às 
19 horas, na Igreja Matriz de São José. 

A beleza da decora-
ção de Natal da Ponte 
Alice Dias pôde ser 
apreciada por pouco 
tempo já que ladrões 
furtaram os fios que 
conduzem a eletricidade 
até os piscas-piscas e 
figuras natalinas que 
enfeitam e iluminam um 
dos cartões postais da 
cidade. 

Desde quando a 
ponte começou a ficar 
iluminada, no último 
dia 8, foram três fur-
tos de fios, sendo o 
último registrado na 
noite de terça-feira, 
dia 14. Desta vez os 
bandidos levaram 200 
metros da fiação, o 
que representa todo 
material elétrico usado 

Ladrões furtam fios da decoração 
natalina da Ponte Alice Dias 

para iluminação da 
decoração. 

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Liliana Taha, esteve 
na ponte na manhã 
de ontem, 15. O fato 
causou desalento já 
que a equipe do FSS 

todos os anos enfeita 
os prédios, ruas e locais 
públicos para deixar 
a cidade mais bonita 
e iluminada para as 
festas de final de ano. 
Também foi registrado 
boletim de ocorrência 
na polícia. 

Os bandidos cortaram os fios e puxaram toda fiação co-
locada na ponte para iluminação da decoração natalina. 

Representantes do Procon, Valter e Edmar, ladeados 
pelo vice Campanholi, secretário Renê e prefeito Dieb 
durante a entrega do veículo.



O COLINENSEPágina 4 Colina, 16 Dezembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

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 Or-
gânica do Município e demais Legislação Municipal vigente, torna público o Resultado 
Final do Concurso Público 01/2021.

Para a interposição de recurso, o candidato deverá acessar o site www.aptaconcur-
sos.com.br, realizar o login, acessar o Formulário de Recurso (botão verde) que estará 
disponível junto aos documentos do certame apenas no período estabelecido em cada 
divulgação, preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo com as 
orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formu-
lário, o candidato receberá um número de protocolo para acompanhamento da resposta 
do recurso interposto.

Caso seja necessário o candidato poderá anexar documentos que auxilie na elabo-
ração do recurso, sendo obrigatório o anexo do comprovante de pagamento apenas no 
recurso contra a relação de candidatos.

O prazo para interposição de recursos contra o Resultado Final é de 2 (dois) dias, 
sendo dias 16 e 17 de dezembro de 2021.

Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (SEDEX, AR, telegrama 
etc.), fac-símile, Telex, e-mail, via SAC ou outro meio que não seja o estabelecido neste 
Edital. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se.

Colina, 15 de dezembro de 2021

DIAB TAHA - PREFEITO MUNICIPAL

Medidas: 6 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 1.417,80
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P A N O R A M A

P A N O R A M A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO 01/2021

EDITAL DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA AS VAGAS DESTINADAS 
AOS CANDIDATOS NEGROS

O Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais, Faz 
Saber que foram aprovados no Concurso Público 01/2021, os Candidatos Para as Vagas Des-
tinadas aos Candidatos Negros abaixo listados conforme classificação apresentada no Edital 
de Resultado Final e conforme Item 6 e seus Subitens do Edital de Abertura Completo.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se.

Colina, 15 de dezembro de 2021

DIAB TAHA - PREFEITO MUNICIPAL

Medidas: 3 colunas x 9,5 cm | Valor:  R$ 198,07

O jogo entre Muleks 
da Dirce neste domingo, 
dia 19, em Matão, contra 
o Palmeirinha encerra a 
participação da equipe 
colinense no 1º turno da 
Copa Regional de Futebol 
Amador, promovida pela 
Aper de Monte Azul.

AMADOR 
Muleks joga domingo

A “mulecada” retorna 
a campo no dia 9 de 
janeiro contra o Real 
Tubi, de Pitangueiras em 
partida que será realizada 
no Colina Atlético, que 
também será palco do 
confronto entre o “Tigre 
do Vale” e Pirangi. 

Os ganhadores do últi-
mo sorteio da entidade no 
último dia 8 são: 929 – R$ 
7 mil (inadimplente); 705 – 
Jair da Silva (R$ 1,7 mil); 
467 – Gabriel M. Pereira 
(R$ 1,3 mil); 151 – R$ 
1.100,00 (inadimplente) 
e 411 – Fernando Melo 
Filho (R$ 1 mil). O 1º e 4º 
prêmios foram sorteados 

Apae entregou prêmios 
novamente ontem, dia 15. 

SORTEIO QUARTA 
A campanha “Amigo 

do Esporte”, promovida 
pelo Colina Atlético e As-
sociação Dragão Branco, 
sorteia R$ 2.850,00 em 
vale-compras na próxi-
ma quarta-feira, dia 22. 
Mantenha o carnê em dia 
e concorra aos prêmios. 

FURTO DE BIKE 
Na noite do dia 6, 

ladrões adentraram um 
imóvel no bairro Andaluz 
e furtaram uma bicicleta. 
O proprietário usou a 
delegacia eletrônica para 
registrar o furto. 

PAGAMENTOS 
INDEVIDOS 

Uma vítima de es-
telionato procurou a 
delegacia informando 
que no dia 7 foram 
feitos três pagamentos 

de sua conta bancária 
não autorizados, que 
totalizaram um prejuízo 
de R$ 1.950,00 

ANÚNCIO FALSO 
O anúncio de uma 

TV Smart usada por R$ 
750,00 na rede social de 
uma amiga chamou a 
atenção de um homem, 
de 58 anos, que no dia 
7 transferiu a quantia e 
descobriu que caiu num 
golpe porque o anúncio 
era falso. 

A Comissão Orga-
nizadora de Gincana 
Escolar  e  Bai r ros 
(Cogeb) realiza neste 
domingo, dia 19, a sua 
tradicional Festa de 
Natal para as crian-
ças que terá muitos 
brinquedos, som me-
cânico, distribuição de 
guloseimas, sacolinhas 
surpresas e a presença 

Domingo é dia da Festa 
de Natal da Cogeb 

do Papai Noel. 
O responsável pelo 

evento, Edson de Sou-
za “Branco”, convida 
todas as crianças para 
participar da festa que 
tem início a partir das 
14 horas na pracinha 
da Cohab 2. 

“O evento gratuito 
é realizado todos os 
anos com a ajuda 
da comunidade, que 
adquire os cupons e 
com o valor arrecadado 
alugamos os brinque-
dos e adquirimos as 
guloseimas”, destacou 
o organizador que 
ainda está aceitando 
a doação de produtos 
para confecção das 
guloseimas (milho de 
pipoca, açúcar, etc) e 
doações em dinheiro 
pelo fone 99121-3218. 
Quem adquiriu o cupom 
também estará con-
correndo ao sorteio 
de R$ 1.500,00 (cinco 
prêmios de 200 reais 
e 5 de R$ 100,00). 

Com o objetivo de 
melhorar a estrutura 
existente, possibilitar 
mais segurança e 
praticidade, a prefei-
tura e o Hospital José 
Venâncio adquiriram, 
com recursos pró-
prios, uma Câmara 
para conservação 
de imunobiológicos, 
hemoder ivados  e 
termolábeis para a 
Farmácia do Hospital. 

Segundo o provedor 
do hospital, Osny Paro, 
a  Câmara Hematoimu-
no será utilizada para 
armazenar vacinas e 
medicamentos de alto 
custo (basicamente 
biológicos, imunobioló-
gicos e insulinas). Tem 
capacidade de 570 litros, 
para o armazenamento 
de 45 mil doses e/ou 
frascos de 5ml. 

Prefeitura e Hospital adquirem câmara 
para conservação de medicamentos

“O equipamento 
assegu ra  que  os 
medicamentos ter-
molábeis (sensíveis à 
ação da temperatura) 
sejam armazenados 
conforme os padrões 
de refrigeração, im-
pede variabi l idade 
de temperatura, além 
de evitar possíveis 
perdas de produtos 

em casos de quedas 
de energia, algo que 
não ocorre com o uso 
de refrigeradores con-
vencionais”, disse o 
provedor. 

“A saúde é priori-
dade em nossa Ad-
ministração, através 
da Rede Municipal 
de Saúde e também 
do  Hosp i ta l  José 

Venâncio, uma vez 
que ambos oferecem 
atendimento de qua-
lidade à população. 
Este equipamento de 
importante utilidade 
demonstra  preocupa-
ção e responsabilida-
de do Hospital e da 
Administração com a 
saúde da população”, 
frisou o prefeito. 

Dieb, provedor Osny Paro e administradora do hospital, Juvenata Del’ Angelo, junto 
ao novo equipamento.



O COLINENSE Colina, 16 Dezembro de 2021Página 6

Centro de Lazer está ganhando novo visual
O prefeito Silvinho 

está acompanhando as 
obras no Centro de Lazer 
“Carlos Oscar Vaz de 
Almeida”, inaugurado 
em 1996 durante sua 
primeira gestão e que 
há décadas não recebia 
melhorias. 

A prefeitura está 

investindo R$ 700 mil 
na completa recupe-
ração e modernização 
do Centro de Lazer 
para realização de 
atividades esportivas, 
culturais e de lazer, 
incluindo o esporte 
de alto rendimento. 
As obras estão sendo 

executadas através de 
parceria inédita com 
o Serviço Social da 
Indústria (Sesi). 

As obras contemplam 
a pavimentação da 
pista de atletismo com 
aplicação de moderno 
piso esportivo sintético 
em toda sua extensão, 

recuperação das qua-
dras poliesportivas e 
das arquibancadas, etc. 
Um dos destaques é 
a quadra de tênis que 
está recebendo base 
asfáltica. 
MENSAGEIROS DA 
DESINFORMAÇÃO

Paralelamente a 
estes investimentos, a 
Administração Municipal 
trabalha nas obras de 
revitalização do espelho 
d’água do complexo 
que ganhará a primeira 
praia pública da região, 
além da nova pista de 
caminhada, quiosques 
e novo paisagismo. 

“Me espanta que 
pessoas bem informadas 
apelem para a tática 

da desinformação para 
tentar obter visibilidade 
em cima de fatos que não 
procedem, praticando 
a desinformação como 
estratégia. Estamos 
revitalizando 100% 
de todo complexo e 
para economicidade 
aos cofres públicos os 
aterros e cortes nos 
taludes, para implan-
tação da praia artificial, 
foram temporariamente 
suspensos. Estamos 
executando essa etapa 
com maquinário próprio 
e draga emprestada 
pelo DAEE que re-
tornará em 25 dias 
para continuidade dos 
serviços”, destacou o 
prefeito. 

Funcionários trabalham nas melhorias das quadras po-
liesportivas, que estão ganhando novos pisos. 

A Virada Cultural 
de Jaborandi foi um 
sucesso comprovado 
pela participação dos 
jaborandienses e também 
pelo público de outras 
cidades que prestigiaram 
o evento inédito, realizado 
no final de semana no 
Parque de Exposições 
“Gino Henrique Bruno-
zzi”, palco das atrações 
multiculturais. 

O Concurso Miss & 
Mister Comércio abriu 
a programação na noite 
de sexta-feira com o 
desfile de 20 candidatos, 
que representaram dez 
estabelecimentos co-
merciais da cidade. Os 
eleitos foram Ana Beatriz 
Carvalho, representante 
da Autoescola Direção 
Certa e Kaíque Pagliuso 
(JC Decorações) que 
ganharam o prêmio de 
R$ 1 mil (cada). 

No sábado a diversi-
dade cultural deu espaço 
à criatividade dos artistas 
que comercializaram seus 
produtos na feira livre, 
enquanto grupos dos 
mais variados gêneros 
musicais se apresenta-
ram. O entretenimento 
virou a madrugada com 
a balada eletrônica que 
terminou na manhã de 
domingo. 

As tradições locais 
foram o auge do domingo 

Jaborandi comemora sucesso da “Virada Cultural” que agitou a cidade
com cavalgada, queima 
do alho, apresentação de 
duplas sertanejas, bingo 
e forró que encerrou 
o megaevento. Toda 
arrecadação da Virada 
Cultural será destinada 
à construção da Casa 
do Pajé, um centro onde 
idosos terão toda assis-
tência que necessitam. 

O prefeito Silvinho 
comemorou com a 
equipe organizadora o 
sucesso do evento, que 
extrapolou os limites do 
município. “A aprovação 
e participação do público 
que interagiu com as 
atrações são o termô-
metro que comprovam o 
sucesso do evento, que 
trouxe entretenimento, 
diversão e alegria para 
Jaborandi e região”, 
destacou o prefeito 
que agradeceu a cola-
boração de todos que 
se empenharam para a 
realização do evento. 

Kaique Pagliuso e Ana Beatriz Carvalho, eleitos Mister e 
Miss Comércio no concurso que abriu o evento.

... e em seguida a queima do alho.
Arte, música, cultura e muito mais agitaram o recinto 
no sábado. 

Domingo pela manhã teve cavalgada...
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lucros através de publicidade, rádio, jornal, e televisão. Fluxos 
positivos. Bom para o amor e o casamento.

Horóscopo da semana de 16 a 22/12

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Para tirar algum 
proveito deste dia, será necessário usar toda 
a sua habilidade comercial. Previna-se contra 

escândalos, injúrias e não se deixe influenciar por pessoas 
falantes. Se insistir na realização de seus planos, só trará 
problemas para o seu relacionamento amoroso.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Tire da mente as 
más intenções, o pessimismo e o desânimo. Coloque 
no lugar, otimismo e força de vontade que tudo 

deverá melhorar para você. Evite o contato com pessoas suspeitas 
e o desgaste da saúde com excessos. Êxito financeiro inesperado.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Muito boa 
influência para você. Aproveite o bom fluxo para 
tratar dos assuntos familiares pendentes, para 
obter melhores resultados profissionais possíveis 

e para tratar com pessoas conhecidas. Cuide da saúde.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Examine com 
atenção suas possibilidades de se realizar 
profissionalmente e descobrirá contatos pessoais 

e amizades, que poderão lhe ser altamente proveitosos. Fase 
excepcionalmente benéfica, para solucionar problemas familiares, 
para a vida amorosa e lucrar em negócios.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Os novos planos 
para a sua elevação de cargo e conhecimentos 
profissionais deverão ser estudados agora. De 
resto, a influência será ótima para a vida amorosa 

e familiar e para tratar com amigos e personalidades.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Notáveis 
probabil idades de sucesso em questões 
relacionadas com a vocação, concurso, testes, 
empregos, aumento de vencimento e rendimentos. 

O contato com amigos e vizinhos lhe será útil.

TOURO - de 21/04 a 20/05 A sua promoção e 
elevação social, poderá ser efetivada pelos seus 
superiores. Procure tranquilizar-se em alguns 
setores da sua vida. Espere os próximos dias para 

tomar qualquer decisão que possa mudar a rotina da sua vida.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Os astros favorecem 
as suas ideias elevadas. A partir de hoje, procure 
desenvolver grandes obras. Bom dia para se destacar 
intelectualmente sobre os demais, inclusive no seu 

ambiente de trabalho. Período marcado por importantes iniciativas, 
visando progressos futuros e ainda sorte nos jogos e loterias.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Dificuldade na 
vida doméstica e desejos poderão ser concretizados 
neste dia, principalmente se manter-se otimista 
e mais confiante. Sucesso amoroso, social e 

profissional. Ajude os mais necessitados. Há uma tendência a viajar 
e a concentrar-se em estudos mais elevados.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Dia 
indicado para o êxito e sucesso em todas as 
coisas que empreender, principalmente, no 
trabalho. O amor estará bastante beneficiado, 

juntamente com a saúde e as relações sociais e pessoais. A sua 
cor de sorte para hoje é o verde.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Depois do meio-
dia, você terá ótimas influências para cuidar de 
questões financeiras, contábeis, bancárias. Obterá 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Boas amizades, 
sucesso profissional, social e financeiro é o que 
prenuncia este dia para você. Poderá ter, por outro 
lado, algum aborrecimento passageiro provocado 

pelos filhos ou pais. Não desperdice as suas energias com 
discussões desgastantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL   

A Prefeitura Municipal de Jaborandi, Estado de São 
Paulo, para os fins dispostos no Parágrafo 6º do Artigo 39 
da Emenda Constitucional nº. 19, de 04 de junho de 1.998 
e no artigo 1º, XXXV, das Instruções 2/98 do Tribunal 
de Contas do Estado, torna público a relação dos valores 
mensais dos subsídios dos Agentes Políticos e salários dos 
cargos e empregos do pessoal lotado no quadro de Pessoal 
da Prefeitura, vigentes em 1º de dezembro de 2.021:

AGENTES POLÍTICOS

QUADRO 1
QUADRO DE ENQUADRAMENTO DOS CARGOS 

EFETIVOS – MENSALISTAS

QUADRO 02
QUADRO DE ENQUADRAMENTO CARGOS 

EFETIVOS – HORISTAS

QUADRO 03
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO DE 

LIVRE NOMEAÇÃO AD NUTUM
MENSALISTAS

QUADRO 04
QUADRO DE CARGOS DOS PROFISSIONAIS 

DO ENSINO  EFETIVOS E CONTRATADOS POR 
PRAZO DETERMINADOLEI 1.123/2003 E 

ALTERAÇÕES POSTERIORES
HORISTAS – HORA AULA

QUADRO 05
QUADRO DE CARGOS DOS PROFISSIONAIS DO 

ENSINO CARGOS DE NOMEAÇÃO EM 
COMISSÃO LEI 1.123/2003 E ALTERAÇÕE 
POSTERIORES HORISTAS – HORA AULA

Os Valores indicados para os cargos e empregos re-
presentam o vencimento ou salário mensal básico, fixado 
por Lei e poderão ser acrescidos de adicionais e outras 
vantagens previstas em Lei.

Jaborandi, 1º de dezembro de 2021

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal
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No próximo dia 20 
é o aniversário de 17 

anos de Isadora 
Daher Domingues, 
que comemora a 

data junto à família 
e aos amigos. O final de semana foi de passeio dos motociclistas e de-

gustação das delícias da Festa de São José com o “Natal 
de Bênçãos”, que se repete neste final de semana. Desta 
vez são os ciclistas que acompanham padre Santana em 
carro aberto com o Santíssimo. 

Domingo, 19, é uma data especial para Delei/Marta que 
completa 34 anos de união (bodas de oliveira).  

Aconteceu em novembro, em São Bernardo do Campo, 
o casamento de Felipe Oliveira Garcia/Giovanna. Após a 
lua de mel em Gramado, na Serra Gaúcha, o casal fixou 
residência em Colina. O noivo é filho do casal colinense 
Antonio Carlos Garcia/Raquel. 

Os noivos Letícia Ferreira e Adaldio Tomaz (Novo Hori-
zonte) no enlace realizado dia 4 na igreja matriz. O casal 
fixou residência em Rio Preto e está desfrutando a lua 
de mel em Gramado/RS. 

A emoção transbordou dos corações de Felipe Guerreiro 
e Rebeca Cury Piai que se casaram no dia 17. A cerimônia, 
com familiares e amigos, aconteceu na sede de campo 
do Grêmio Cultural.                                          CL Produções

Luiz Frederico Dezolt/Ana Lúcia está casado no civil há 14 
anos, mas desejava ter a bênção religiosa, que aconteceu 
no sábado com o casamento na igreja matriz com os 
filhos Lucas, Pedro e familiares. O enlace foi celebrado 
com um almoço.                                               Foto Zezinho

A alegria de Benedita Basso, conhecida carinhosamente 
por D. Dita, também foi do esposo Hermínio, filhos Marcília, 
Moisés e Márcia, familiares e amigos na celebração dos 
seus 80 anos de vida sábado, no Sítio Basso. 

CL Produções

A cumplicidade é o ponto forte da união de Luizinho/
Verinha que neste sábado celebra as bodas de mármore 
pelos 39 anos de casamento dedicados ao seu maior 
tesouro: a família. 

Os 9 anos da Maria Clara e 7 do Bernardo foram comemo-
rados pelos pais Leandro Gomes Maia/Joyce, que reuniu 
familiares e amigos no salão Dubai Eventos, sábado, 
para a festa “João e Maria”.                            CL Produções

É no clima natalino que a família de Luiza Maia (ao centro) 
comemora seu aniversário no próximo dia 21. 

Apoio:

Amanhã 
Ana Lúcia Marin B.Oliveira

Natália Sedenho Basso 
Dia 18 

Tharen Helena P. Bombig
João Antônio G. da Silveira 

Izaura Fonzar Paro 
Rafaela Palmieri Buzzulini 

Laura Abe Spechoto 
Dia 19 

José Augusto V. Neto 
Dorival Zanqueta Júnior 

Dia 20 
Gabriel Sedenho Basso 

Helena Maria Petri Barbosa 
Maria Olívia Bazílio 

Regina Célia T. Pinto Neto 
Marcelo Basso 

Isadora Daher Domingues
Dia 21 

Edgard Zucco 
Luiza Aparecida Maia 

Dia 22 
Paulo Roberto de Souza 

Júnior César Trabaquim 
Maria A. C. Delistoianov 

Natália Juliani de Carvalho 
Maristela D. Rosa 

Matheus de Souza Moreira 
Aniversários de 

casamento 
Hoje 

Itsuo Ikuma/Laudicena
Amanhã 

Antônio Carlos Piai/Maria 
Dulcinéia

Leandro Gomes Maia/Joyce
Dia 18 

Sebastião R. Maia/Alice 
Luiz Carlos Bueno 
Filho/Maria Vera

Dia 19 
Sabino Vanderlei 

Esteves/Marta Regina 
Dia 20 

João Delistoianov/Maria 
Antonieta

Firás El Droubi/Sulayma 

A promoção “Parabéns Assinante” entregou mais 
um cesta da Santé Cacau, patrocinadora da cam-
panha promovida pelo “O COLINENSE”. A ganha-
dora Maria Eulália Poleto ficou super feliz com o 
presente. Ela e o marido Wilson são assinantes do 
jornal há muito tempo. 


