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Depois de 2 anos 
a Festa do Cavalo 
retorna neste ano com 
força total para a 43ª 
edição. A prefeitura 
já iniciou a venda de 
permanentes, definiu a 
data de realização (6 
a 10 de julho) e até já 
confirmou três atrações 
do evento, que terá 
Henrique & Juliano, 
Jorge & Mateus e Zé 
Neto & Cristiano. 

Pág. 3

Festa do Cavalo está 
confirmada

A dupla Zé Neto & Cristiano, que atraiu o maior público 
da festa em 2019, retorna ao palco neste ano com suas 
baladas românticas. 

Os magistrados de 
7 comarcas da região, 
abrangidas pelas áre-
as das Seccionais de 
Barretos e Bebedouro, 
estão utilizando a sala 
de custódia, instalada na 
Polícia Civil em Colina, 
para as videoconferências 
com os presos autuados 
em flagrante e com 
mandado de prisão que 
dão entrada na cadeia 

Audiências de custódia 
da região em Colina

local, considerada de 
transição. 

O delegado Daniel 
Gonçalves informou 
que a Seccional de 
Barretos disponibilizou 
um funcionário para 
o serviço, que traz 
segurança, redução 
de gastos e desone-
ra as Polícias Civil e 
Militar. 

Pág. 3 

É possível a realização de duas 
videoconferências simultâneas 
na sala que foi reformada, 
adequada e equipada para 
o serviço. 

Vacinação infantil contra a Covid 
começa hoje Pág. 5

Essa resposta po-
lêmica é debatida por 
duas autoridades no 
assunto entrevistadas 
pela reportagem: o 
pesquisador e diretor 
da APTA/Colina, Flávio 
Resende, coordenador 
do Projeto “Boi 7.7.7” e o 

Pecuária é a vilã do 
efeito estufa? 

colinense Adibe Abdalla, 
doutor em nutrição ani-
mal, que há anos lidera 
grupo de pesquisa na 
USP/Piracicaba. 

Flávio diz que a 
questão é a origem da 
carne. Se vier de siste-
mas de produção com 

boas técnicas e outros 
fatores a pecuária não 
é vilã. Para Adibe com 
a pecuária sustentável e 
ecologicamente eficiente 
a emissão de GEE será 
menos intensa e agredirá 
menos o planeta. 

Págs 4 e 7 

A pecuária brasileira vem se adaptando à nova ordem de sustentabilidade com me-
lhorias tanto no manejo do gado como das pastagens.
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Notícias da Paróquia
Dia 22 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 23 – Domingo 
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
10h30 – Batizados na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 26 – Quarta-feira
19h30 – Missa com novena de Nossa Sra. Perpétuo 
Socorro na Matriz

“TUAS PALAVRAS, SENHOR, 
SÃO ESPÍRITO E VIDA”

O texto do Evangelho de Lc 1,1-21 – deste próximo 
final de semana é uma preparação para compreender 
todas as ações e ensinamentos de Jesus na perspectiva 
da comunidade lucana. Nossas comunidades já conhe-
cem a essência do projeto de Jesus, mas têm muitas 
dificuldades de por em prática sua proposta de vida. 
As formas de opressão, marginalidade e abandono dos 
pobres continuam a se multiplicar pelo mundo afora. A 
libertação que Jesus veio trazer continua tão necessária 
como no seu tempo. O anúncio profético da sinagoga 
de Nazaré deve nos interrogar: Quais situações à nossa 
volta oprimem as pessoas? Como acolhemos o pobre, 
o estrangeiro migrante, os doentes que carecem de 
tratamento digno, os órfãos abandonados, sobretudo 
pela situação de pandemia?

Todo batizado é chamado a percorrer o caminho 
trilhado por Jesus. A missão do cristão consiste em 
abraçar o mesmo projeto de Jesus ao longo da histó-
ria. O Papa Francisco lembra as crianças e os idosos 
abandonados pela sociedade; os migrantes que não 
sabem para onde se dirigir porque falta acolhida e 
solidariedade. Existem também aqueles que vivem 
nas prisões das drogas, do álcool, do tráfico humano. 
Essa mensagem é dirigida aos discípulos de todos 
os tempos. Como expressamos nossa preocupação 
e envolvimento com a libertação de tantos irmãos e 
irmãs oprimidos de tantas maneiras? O que posso 
fazer de concreto para continuar a missão libertadora 
de Jesus hoje?

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 
Imóvel comercial com 

2 salas, banheiro, copa 
em ótima localização na 
Rua Antonio Guarnieri, 
bairro Centro-Colina/SP. 
Preço: 700 reais. Maiores 
informações: falar com 
a corretora Luciméris 
(17)9.9772-8286. 

VENDE-SE 
Casa na Rua 4, 799 – 

Cohab 3 c/ 2 quartos, sala, 
cozinha/copa, banheiro, 
lavanderia, edícula nos 
fundos e garagem p/ 3 
carros. Tratar no salão do 
Tomé Cabeleireiro ou (17) 
99127-4742. 

VENDE-SE 
Dois terrenos, 10x25m 

(cada) na Rua C do Des-
membramento Park, ótima 
localização. Contato (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 
Três terrenos murados 

com portão grande e cal-
çada no bairro Patrimônio, 
próximo à horta do Zé 
Verdureiro. Vendo juntos 
e separados – metragem 
total 1.565 m2. Tratar 99112-
9651, c/ Zé Verdureiro. 

VENDE-SE 
Dois terrenos no Jardim 

do Lago (300m2) e Jardim 
Universal (210m2) à vista 
ou com transferência da 
dívida. Vendo também uma 
casa na Av. Rui Barbosa, 
próxima a sede de campo 
do Grêmio. Tratar 99727-
2993, c/ Maria Dalila.

PISCINAS  COLINA
Tratamento e manutenção 

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

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

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

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

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e 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 sergiosimoes0512@
hotmail.com 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

MOTO EXPRESSO 
ADRIANO  

Viagens diárias para 
Barretos e região, busco e 
entrego suas encomendas, 
pagamentos bancários e 
comerciais - mototáxi. Li-
gue: (17) 99137-6683 (n). 

VENDE-SE 
Mesas de MDF, toalhas 

de mesa (grande e peque-
na), talheres, geladeira, 
travessas inox e colorex, 
picador de legumes, mar-
mita c/ 5 divisões, bandejas 
plástico açougue 30x50cm e 
30x30cm, plástico 50 litros, 
panela pressão 7,5 litros 
sem tampa, etc. Tratar (17) 
3341-1627 ou Restaurante 
Toca da Raposa.

LT CLEAN 
Higienização de esto-

fados, carpetes, carros, 
pisos, cortinas e colchões. 
Retiramos manchas de 
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. 

VENDE-SE 
Panelas de alumínio 

grandes de 50 e 60 litros. 
Tratar 99222-5078. 

CACHORRA 
DESAPARECIDA 
Cor preta, focinho e 

patas marrom, pequena, 
vira-lata, arisca e que 
atende pelo nome de 

Café. A cachorra sumiu 
no último dia 16, próximo 
ao Restaurante da Elvira. 
Quem tiver alguma infor-
mação do seu paradeiro 
entrar em contato pelo fone 
99102-8269, c/ Marina.

VENDO 
Golf GLX 2.0, ano 96, 

azul, completo, freios e 
pneus novos, placa Mer-
cosul, revisado - R$ 10 
mil Tratar Dudu Minato: 
99102-2985. 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

VENDE-SE 
Voyage mod. 2014, 

cinza, top de linha, comp. 
de bordo, vidros, travas e 
retrovisores elétricos; air 
bag, freio ABS, som no 
volante, pneus e estepe 
zero, baixa km, placa Mer-
cosul e IPVA PAGO - R$ 
39.900,00. Tratar Dudu 
Minato: 99102-2985

VENDO 
Honda Broz 150, 2014, 

flex, freio a disco, IPVA 
PAGO - R$ 10.500,00. 
Tratar Dudu Minato: 
99102-2985

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 054, DE 18 DE JANEIRO DE 2022

CONVOCAM OS(AS) CANDIDATOS(AS) CLAS-
SIFICADOS(AS) E APROVADOS(AS) DO CONCUR-
SO PÚBLICO Nº 02/2.018 QUE ESPECIFICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DIAB TAHA, Prefeito Municipal de Colina, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, edita a 
seguinte Portaria.

Art. 1.º - CONVOCAR, os(as) candidatos(as) clas-
sificados(as) e aprovados(as) do Concurso Público n.º 
02/2.018, para comparecerem junto ao Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Colina e 
manifestarem interesse em assumir a vaga existente do 
cargo público efetivo, ser admitido para o exercício de 
suas atribuições, no prazo máximo de até 30 (trinta) 
dias, a contar da data de publicação, respeitando-se a or-
dem classificatória, conforme abaixo relacionado:

I – GARI (VARREDOR DE RUAS):
a.) ALICE ELIAS DA SILVA – portadora do Registro 

Geral n.º 38.861.154-6, 8.ª classificada.
b.) MARIA ANTÔNIA PEREIRA BRITO – portado-

ra do Registro Geral n.º 47.762.618-X, 9.ª classificada.
c.) THAÍS HELENA DA SILVA ANTÔNIO – porta-

dora do Registro Geral n.º 44.389.294-5, 10.ª classificada.
d.) SABRINA HELENA BATISTA DE SOUZA – por-

tadora do Registro Geral n.º 53.006.687-7, 11.ª classificada.
e.) SELENA MILANI GARCIA DE SOUZA – porta-

dora do Registro Geral n.º 54.686.621-9, 12.ª classificada.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio, devendo o Departamento de Recursos Humanos so-
licitar a documentação pertinente, bem como realizar as 
anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 18 de Janeiro de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

Registrada na Secretaria competente e publicada por 
afixação no quadro de avisos da Municipalidade.

LUANA NAYARA BARRERA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo - (Substituta)

Medidas: 2 colunas x 18,5 cm | Valor:  R$ 257,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 053, DE 18 DE JANEIRO DE 2022

CONVOCAM OS(AS) CANDIDATOS(AS) CLAS-
SIFICADOS(AS) E APROVADOS(AS) DO CONCUR-
SO PÚBLICO Nº 01/2.018 QUE ESPECIFICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DIAB TAHA, Prefeito Municipal de Colina, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, edita a 
seguinte Portaria.

Art. 1.º - CONVOCAR, os(as) candidatos(as) clas-
sificados(as) e aprovados(as) do Concurso Público n.º 
01/2.018 (Rede Municipal de Ensino), para compare-
cerem junto ao Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Colina e manifestarem interesse 
em assumir a vaga existente do cargo público efetivo, ser 
admitido para o exercício de suas atribuições, no pra-
zo máximo de até antes do dia 26/01/2022, a contar da 
data de publicação, respeitando-se a ordem classificató-
ria, conforme abaixo relacionado:

I – PEB II (Professor de Educação Básica II) - 
MATEMÁTICA:

a.) WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS FERREI-
RA – portador do Registro Geral n.º 34.545.927-1, 7.º 
classificado;

b.) FELICIA ABBES BENTO – portadora do Regis-
tro Geral n.º 18.196.701-7, 8.ª classificada.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio, devendo o Departamento de Recursos Humanos so-
licitar a documentação pertinente, bem como realizar as 
anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 18 de Janeiro de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

Registrada na Secretaria competente e publicada por 
afixação no quadro de avisos da Municipalidade.

LUANA NAYARA BARRERA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo - (Substituta)

Medidas: 2 colunas x 17,5 cm | Valor:  R$ 243,25

A prefeitura anunciou a 
realização da 43ª Festa do 
Cavalo no período de 6 a 
10 de julho e para tanto já 
iniciou a venda do 1º lote 
de permanentes do evento, 
que não acontece há dois 
anos devido à pandemia. 

O secretário de Turismo 
e Lazer, Marcelo Pinto Neto 
“Barba”, disse que a grade 
de shows ainda não está 
definida, mas confirmou 
a participação das duplas 
sertanejas Henrique & 
Juliano, Jorge & Mateus 
e Zé Netto & Cristiano. 

“A edição 2022 da 
festa, que será realizada 
se as condições sanitá-

Festa do Cavalo está 
confirmada para 2022

Shows de Zé Netto & Cristiano, Henrique & Juliano 
e Jorge & Mateus já estão definidos

rias assim o permitirem, 
reunirá grandes nomes 
do cenário musical, além 
de competições hípicas 
de alto nível com a par-
ticipação de cavaleiros 
renomados”, declarou o 
secretário. Ele ressaltou 
também que todas as 
medidas sanitárias serão 
adotadas para garantir a 
segurança da população 
e visitantes. 

VENDA DE 
PERMANENTES 
O 1º lote de perma-

nentes, que garante o 
acesso a todos os dias da 
festa, está à venda por R$ 
200,00 com vencimento 

da 1ª parcela em 31 de 
janeiro. O valor pode ser 
pago integralmente ou 
parcelado em 6 vezes: 5 
pagamentos de R$ 33,34 
e um de R$ 33,30. 

“A venda antecipada visa 
oferecer oportunidade aos 
colinenses para adquirirem 
a permanente de forma 
programada para quitar o 
valor com tranquilidade e 
sem pesar no orçamento”, 
informou Pinto Neto. As 
permanentes estão à 
venda no Departamento 
da Receita, na prefeitura, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 11h e das 13 
às 17h. 

Desde novembro as 
audiências de custódia dos 
presos que dão entrada na 
cadeia de Colina, que é de 
transição e atende toda 
região, têm sido realizadas 
no prédio da delegacia, que 
disponibilizou uma sala que 
foi reformada e adequada 
para esta finalidade, que 
deve ser permanente. 

Somente os presos 
autuados em flagrante e 

Audiências de custódia da região 
são realizadas em Colina

Instalação agiliza serviço, traz segurança e desonera polícias
com mandado de prisão 
expedidos pela justiça serão 
submetidos às videoconfe-
rências com magistrados 
de 7 comarcas, abrangidas 
pelas áreas das Seccionais 
de Barretos e Bebedouro. 
“Todos os presos dessas 
regiões passam pela cadeia 
pública de Colina antes 
de serem encaminhados 
a uma das unidades da 
Secretaria de Administração 

Penitenciária”, informou o 
delegado Daniel do Prado 
Gonçalves, que responde 
pela Polícia Civil em Colina. 

Ele explicou que essa 
é uma demanda antiga 
que foi agilizada em razão 
da pandemia. “A sala foi 
dotada de computadores 
permitindo a realização de 
duas conferências simulta-
neamente. A Seccional de 
Barretos realizou a cessão 
de um funcionário para 
as audiências”, destacou 
Gonçalves que disse que 
a cadeia de Bebedouro 
também possui uma sala 
de videoconferência para 
as audiências de presas 
do sexo feminino. 

“A instalação da sala 
agiliza bastante o serviço, 
traz segurança e redução de 
gastos tendo em vista que 
as escoltas dos presos para 
comparecimento nos fóruns 
não são mais realizadas. 
Isso desonera as Polícias 
Civil e Militar”, finalizou o 
delegado. 

Será iniciada em breve 
a limpeza e desassorea-
mento da ETE 2 – Estação 
de Tratamento de Esgoto, 
no Retirinho, responsável 
pelo tratamento de 90% 
do esgoto coletado no 
município.

A obra,  realizada por 
meio de parceria entre 
a Prefeitura/SAAEC  e 
Fehidro – Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos,  
consiste na remoção e 
destinação correta do 
lodo da lagoa anaeróbia, 
o que deve resultar na 
otimização da capacidade 
operacional da unidade.

As ações fazem parte 
do Projeto de Condiciona-
mento e Destinação Final 
de Lodos de Estação de 
Tratamento de Esgoto, 
que prevê um investimento 
da ordem de mais de 500 
mil reais. Com o projeto 
já aprovado, a prefeitura 
realizará nos próximos 
dias o processo licitatório 
para contratação de em-
presa para a realização  
dos serviços.

“O desassoreamento 
é necessário porque os 
lodos de estação de trata-
mento de esgoto (Letes) 
são gerados a partir da 
biomassa microbiana 
que decanta durante o 
processo de tratamento 
do esgoto bruto, no qual 
os microrganismos de-
compositores e a própria 
matéria orgânica digerida 
do esgoto se acumulam 
no fundo dos tanques. A 
remoção do lodo melhora 
a eficiência do sistema 
no tratamento de esgo-
tos”, explicou Ricardo 
Casagrande, diretor do 
SAAEC. 

“Investir nas estações 
de tratamento é inves-
tir no meio ambiente, 
na saúde pública e na 
melhoria da qualidade 
de vida da população. 
Colina tem hoje 100% 
do esgoto doméstico 
tratado”, destacou o 
prefeito Dieb. 

Em 2019, também em 
parceria com o  Fehidro, 
a prefeitura executou o 
desassoreamento das 
Lagoas Anaeróbia e 
Facultativa da ETE dos 
bairros Nosso Teto/Vila 
Guarnieri e Colina D.

Prefeitura investe R$ 500 mil 
no desassoreamento de ETE

A Estação do Retirinho é responsável pelo tratamento 
de 90% do esgoto coletado no município.

Diretor Ricardo, prefeito Dieb e engenheira do SAAEC, 
Elisângela de Souza, com o contrato para execução dos 
serviços. 

O público aguarda com expectativa a festa, que não é realizada há 2 anos.
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Mais uma vez a criação 
de bovinos esteve em um 
debate polêmico sobre a 
emissão de gases do efeito 
estufa. 

Em dezembro o Banco 
Bradesco veiculou uma 
propaganda com 3 influen-
ciadoras que sugerem a 
redução do consumo de 
carne e adesão a “segun-
da-feira sem carne” já que 
a produção da proteína 
contribui para a emissão 
de gases do efeito estufa. 

O assunto ganhou reper-
cussão nacional e pecuaristas 
de todo país criticaram o 
banco, exigindo retratação e, 
como protesto, patrocinaram 
churrasco (na segunda-feira) 
em frente a algumas agências 
em várias cidades. 

Eles contestam a informa-
ção e ainda disseram que, 
de acordo com estudos, a 
pecuária retém os gases do 
efeito estufa por meio das 
pastagens, etc e tal. 

GÁS METANO 
Segundo informações, a 

fermentação entérica é um 
dos fatores que contribuem 
para as emissões no âmbito 
da pecuária. Ela se refere 
ao processo de digestão do 
rebanho bovino, durante o 
qual os animais liberam gás 
metano via eructação – o 
popular “arroto” do boi. O 
aumento dos Gases do Efeito 
Estufa tem sido apontado 
como uma das principais 
causas das mudanças cli-
máticas porque aumentam 
o potencial de aquecimento 
global. O dióxido de carbono 
(CO � ), o metano (CH � ) e o 
óxido nitroso (N �O) são os 
principais GEEs. 

MAIS PROPAGANDA 
CONTRA A CARNE 
A rede de restaurantes 

de comida italiana Spoleto 
também embarcou na onda 
de sugerir a redução do 
consumo de carne com 
as seguintes informações: 
“Com um dia sem carne 
você economiza: 3,4 mil 
litros de água; 14 kg de 
CO �  na atmosfera; 24 m2 
de terras desmatadas”. A 
propaganda também fez 
referência ao movimento 
“Segunda-feira sem carne”. 

Logo em seguida foram 
postadas nas redes sociais 
uma enxurrada de críticas, 
principalmente dos pecuaristas. 
No último dia 7 o Spoleto 
cancelou a propaganda 
e pediu desculpas aos 
parceiros do agronegócio. 

Af inal :  a  pecuár ia  é  a  v i lã  na 
PESQUISADOR DA 

APTA FALA A 
RESPEITO 

O professor doutor em 
Zootecnia, Flávio Dutra de 
Resende, chefe da APTA/
Colina, pesquisador cientifico 
e coordenador do projeto “Boi 
7.7.7” concedeu entrevista à 
reportagem sobre o assunto. 

O COLINENSE: A pe-
cuária é a vilã quando se 
trata da emissão de gases 
de efeito estufa?

FLÁVIO: Como o bovino 
produz metano, se déssemos 
um resposta simplista, sim, 
porém o que importa é o 
balanço de carbono e prin-
cipalmente a carne brasileira 
por ser produzida a pasto, a 
melhor resposta seria “qual 
a origem da carne”? Se ela 
vier de sistemas de produção 
que adotam tecnologias que 
antecipa a idade ao abate; 
que usa boas técnicas de 
manejo de pastagens, a 
resposta seria não pois o 
impacto é mínimo ou inexis-
tente pois as paragens bem 
manejadas são excelentes 
sequestradoras de carbono! 
E ainda mais, se as fazendas 
adotam integração agricul-
tura/pecuária esse balanço 
é positivo e nesse caso, a 
carne esta contribuindo com 
o planeta e não é a vilã, como 
muitos falam! 

OC: Números con-
troversos ilustram esta 
relação gado x gases de 
efeito estufa. Em 2006, a 
FAO (Organização para 
Alimentação e Agricul-
tura das Nações Unidas) 
divulgou um documento 
afirmando que a agrope-
cuária era responsável 
pela emissão de 18% dos 
gases de efeito estufa do 
planeta. 

Em 2015, a Agência de 
Proteção Ambiental dos 
EUA apresentou estudo 
de que este número seria 
4,2%, sendo que o bovino 

de corte representava 2,2% 
Já em estudo mais re-

cente feito pela a EMBRAPA 
(Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária), 
vinculada ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento do Brasil, 
revelou que a atividade 
pecuária não pode ser 
analisada de forma iso-
lada e sim no sistema 
onde está inserida. Os 
pesquisadores concluíram 
que as pastagens bem 
manejadas podem reter 
mais carbono do que o 
emitido pelos bovinos. 

Como o Sr. analisa 
estes dados? 

FLÁVIO: O bovino, como 
todo ruminante (girafa por 
exemplo), possui um estôma-
go composto, o que torna-o 
capaz de utilizar alimentos 
não utilizados pelos seres 
humanos para sobreviverem.  
Assim, o rúmen que é parte 
do estômago dos ruminantes, 
é um dos locais de digestão 
dos alimentos e possui uma 
população de microrganis-
mos que aproveitam os 
alimentos, digerindo-os total 
ou parcialmente e com isso 
gerando nutrientes para o 
crescimento animal.  Nesse 
processo, invariavelmente, 
há a produção de metano 
que é expelido pelo arroto 
dos animais e esse gás 
é um dos causadores do 

efeito estufa.  A discussão 
sobre esse ponto é muito 
polêmica e o mais impor-
tante a ser observado é o 
balanço, ou seja, eliminação 
e fixação de carbono. Assim, 
pastagens bem manejadas, 
além de propiciarem melhor 
viabilidade econômica aos 
pecuaristas são capazes 
de sequestrar carbono da 
atmosfera, via fotossíntese, e 
com isso mitigar o processo 
de liberação de gases de 
efeito estufa,  promovido 
pelo bovino. Além disso, 
sistemas integrados com 
a agricultura e/ou floresta 
apresentam balanço positivo, 
ou seja, sequestram carbono 
oriundos de outros setores, 
dentre os quais os que usam 
combustíveis fosseis (carros 
por exemplo),  geração de 
energia elétrica (movida 
a carvão), lixões urbanos, 
etc...  A polêmica gerada 
pelas 3 influenciadoras do 
Bradesco é mais uma, po-
rém a Pesquisa Brasileira já 
demonstrou que os sistemas 
de produção que adotam 
tecnologia são eficientes 
na mitigação do carbono, 
além de gerar emprego e 
renda para muitos brasileiros. 
Como o sistema de produção 
brasileiro é essencialmente 
a pasto, torna-o diferen-
ciado em relação à outros 
países que não possuem 
pastagens como aqui.  Cabe 
ao consumidor de carne 
procurar informações mais 
confiáveis para subsidiar 
a sua decisão quanto aos 
hábitos de consumo.

OC: Comer carne bovina 
contribui para a emissão 
de gases do efeito estufa? 

FLÁVIO: Como já abordado 
nos comentários anteriores, 
se o consumidor de carne 
bovina esta adquirindo a sua 
carne oriunda de propriedades 
que praticam boas práticas 
de manejo de pastagens ou 
adotam sistemas de integra-
ção agricultura/pecuária e/
ou eventualmente floresta, 
pode ficar tranquilo que não 

estará contribuindo com as 
emissões de gases de efeito 
estufa. Outras mudanças de 
hábitos, tais como reduzir o 
uso de combustíveis fósseis, 
geração de lixo para serem 
depositados em lixões, são 
medidas mais adequadas 
para ajudar a reduzir as 
emissões.

OC: Uma dieta vege-
tariana ajuda a reduzir o 
aquecimento do planeta? 

FLÁVIO: Na minha opi-
nião, o consumidor é livre 
em tomar as suas decisões 
quanto aos seus hábitos de 
consumo e certamente, a 
emissão de gases de efeito 
estufa colocada na conta dos 
bovinos não é justa, conforme 
comentado.   As informações 
colocadas na mídia trazem 
informações distorcidas e que 
influenciam o consumidores 
e não podemos deixar de 
destacar que grande parte da 
população mundial apresenta 
deficiências na ingestão de 
proteínas de origem animal. 
A carne vermelha é fonte de 
nutrientes importantes para a 
nutrição humana, tais como 
aminoácidos essenciais, 
minerais, vitaminas e ácidos 
graxos essenciais, inclusive 
esses últimos, produtos de 
origem animal são fontes de 
ácidos graxos conjugados que 
exercem papeis importantes 
no controle de doenças co-
ronarianas, diabetes, dentre 
outras.  Antes de tomar 
uma decisão de excluir um 
determinado tipo de alimento 
da sua dieta é importante 
entender as funções desse 
alimento para a sua saúde e 
não tomar decisões através 
de  notícias que muitas vezes 
apresentam informações 
distorcidas.

OC: Qual o número 
de cabeças do rebanho 
brasileiro? 

FLAVIO: Segundo dados 
do IBGE, o rebanho bovino 
brasileiro atingiu 218 milhões 
de cabeça em 2020, porém 
outros Instituições, como a 
ATHENAGRO que coordena 

o Rally da Pecuária, divulgou 
estatísticas bem menores, 
cerca de 180 milhões de ca-
beças.  Independentemente 
das discussões sobre o 
número, acreditamos que 
o rebanho seja bem menor 
que os dados publicados 
pelo IBGE pois nos últimos 
12 anos, a idade média de 
abate no Brasil caiu de mais 
de 40 meses para 36 meses, 
e mais recentemente, para 
atender o mercado chinês, 
muitos pecuaristas  estão 
abatendo seus animais 
com no máximo 30 meses 
de idade. Isso promoveu 
uma valorização na repo-
sição (bezerro/boi magro) 
e, em 2021 esses valores 
passaram de 45% de ágio 
no valor da @ do bezerro 
em relação a @ do  boi 
gordo. Essa pressão na 
necessidade de reposição 
mais rápida promovida pela 
redução na idade média 
ao abate, reduziu muito 
as categorias de boiadas 
acima de 30 meses no re-
banho brasileiro, razão pela 
qual acreditamos mais nos 
números divulgados pela 
ATHENAGRO.  Outro ponto 
relevante é que para abater 
animais mais jovens, houve 
a necessidade de adoção 
de tecnologias tais como 
suplementação a pasto, 
adubação, melhorias nos 
padrões genéticos, maior 
adoção de inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF), 
dentre outras.  O resultado 
disso foi o aumento na lotação 
das fazendas e com isso, 
menor demanda de áreas de 
terras para criação de bovino. 
Atualmente, estima-se que 
as áreas de pastagem no 
Brasil são de 160 milhões 
de ha e já chegou a 220 
milhões. Essa ̈ economia de 
terra¨ foi graças a adoção 
de tecnologia nas fazendas 
brasileiras e destinação de 
áreas de pastagens para 
agricultura e, atualmente, 
os projetos de integração 
agricultura/pecuária crescem 
muito nas principais áreas 
com aptidão agrícola do 
Brasil e é isso, a chamada 
terceira safra (safra de 
Boi), feita após a safrinha 
é que torna o Brasil como 
principal player no mundo 
de Produção de alimentos.  
Mesmo na pandemia, o PIB 
do setor de agronegócios 
foi sempre positivo, 26,6% 
em 2020 e 17,06% em 
2021, garantindo, além de 
alimentos, emprego e renda 
para a população brasileira.

OC: Como está o pro-
jeto do Boi 7.7.7? Existe a 

O pesquisar Flávio Dutra de Rezende, diretor da 
APTA/Colina, é coordenador do Projeto “Boi 7.7.7” 
que tornou-se referência como sistema de produção 
de bovinos de corte para os pecuaristas brasileiros.

O Dia de Campo da APTA, o “Beef Day”, atrai a atenção de pecuaristas do Brasil e exte-
rior. As duas edições já realizadas foram sucesso de público. 
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P A N O R A M A

A vacinação contra a 
Covid em crianças com 
idade entre 5 e 11 anos 
tem início hoje, dia 20, 
somente na UBS da Vila 
Fabri, das 7 às 11 e das 13 
às 16h.  Segundo o Plano 
Estadual de Imunização, 
seguido pelo município, 
nesta fase da campanha 
são priorizadas as crian-
ças com comorbidades e 
deficiência (PCD). 

A patologia da criança 
precisa ser comprovada 
por meio de exames (laudo 
médico constatando CRM 
e assinatura do profissio-
nal), receitas, relatórios 
ou prescrições médicas 
ou ainda a Declaração de 
Comorbidade, que está 
disponível no site do mu-
nicípio (www.colina.sp.gov.
br), assinada pelo médico. 

De acordo com a 
Secretaria de Saúde é 
preciso que a criança esteja 

Vacinação contra a Covid em 
crianças começa hoje

acompanhada de um res-
ponsável. Nos dois casos 
é exigida apresentação de 
documento de identificação 
com foto tanto da criança 
como do acompanhante, 
que também necessita 
estar munido do CPF e do 
comprovante de residência 
em nome da mãe, pai ou 
responsável legal. 

A carteira de vacinação 
de rotina é obrigatória para 
verificação do intervalo de 
vacina de 14 dias, que é o 
prazo mínimo necessário 
para aplicação de qualquer 
imunizante de rotina e da 
Covid. A vacinação domiciliar 
de crianças acamadas ou 
com dificuldades de loco-
moção deve ser solicitada 
pelo fone 3341-4645. 
MAIS SEGURANÇA NO 
AMBIENTE ESCOLAR

A professora Elizabete 
Neme, responsável pela 
Secretaria de Educação, 

explicou que, até o momento, 
não existe a possibilidade 
de adiamento do calendário 
escolar por conta da vaci-
nação. Ela informou que o 
início do ano letivo na Rede 
Municipal, planejado para 
a Educação Infantil creche 
(0 a 3 anos) começa a partir 
da próxima segunda-feira, 
dia 24. “Para as demais 
etapas de ensino as au-
las se iniciam no dia 2 de 
fevereiro, salvo se ocorrer 
a piora dos indicadores 
locais ou nova orientação 
da Secretaria Municipal de 
Saúde e ou do Governo do 
Estado”, ressaltou Bete.  

Para ela a vacinação das 
crianças representa uma 
segurança a mais para os 
professores e funcionários 
de escolas. “A imunização 
protege a criança direta-
mente e indiretamente e 
as pessoas do seu convívio 
diário. É extremamente 

importante a adesão dos 
pais ao programa de vaci-
nação das crianças contra 
a Covid. Não vacinadas as 
crianças correm mais risco 
de contaminação diante da 
nova variante, altamente 
transmissível”, salientou 
a professora. 

Perguntada se a criança 
que não se vacinou poderá 
ir à escola, Bete disse que 
a Secretaria de Saúde está 
aguardando um parecer 
da Regional de Saúde 
para orientação quanto ao 
assunto, ou um parecer 
jurídico sobre a possibili-
dade de assinatura de um 
termo de responsabilidade. 
Ela também disse que 
é dever de todo cidadão 
submeter-se à vacinação 
obrigatória, assim como os 
menores sob sua guarda e 
responsabilidade (Código 
Sanitário Estadual – Lei nº 
10.083/98). 

A equipe técnica do Grupo 
Tereos – Cia. Energética 
São José esteve na ETAM 
“São Francisco de Assis” 
no final do ano realizando 
palestra para os alunos 

Equipe da Tereos visitou ETAM
do 2º e 3º anos do Ensino 
Médio Profissionalizante. 

Os representantes da 
empresa foram recepcio-
nados pela diretora Silvania 
Peguim, vice-diretor Celso 

Santos e acompanhada 
pelo coordenador de cultura 
Gilberto Gonçalves. 

Além do processo de 
produção de açúcar, álcool 
e geração de energia, a 

equipe apresentou aos 
alunos o plano de carreira 
da empresa e deu o exem-
plo do ex-aluno da Escola 
Agrícola, Heitor Damião, que 
ingressou na Tereos como 
auxiliar de serviços gerais e 
atualmente é responsável 
pelo setor de controle agrícola 
e de cálculos financeiros. 

Os representantes da 
Tereos incentivaram os 
alunos a enviarem os cur-
rículos e se candidatarem 
às vagas disponíveis, já que 
os estudantes concluintes 
do Ensino Profissionalizante 
da ETAM apresentam o 
perfil ideal para ingresso 
na empresa. Alunos da ETAM com alguns representantes da Tereos que visitaram a escola. 

No final do ano passa-
do a prefeitura distribuiu 
mais de R$ 105 mil aos 
trabalhadores da cultura 
que se inscreveram no 
edital de chamada pública 
n° 04/2021 “Lei Aldir Blanc 
Colina”, que recebeu 30 
inscrições. O  incentivo, que 
beneficiou artistas, técnicos, 
decoradores e produtores 
culturais, também propor-
cionou lazer à população e 
aqueceu a economia local. 

Esse recurso, que veio 
através da Lei Aldir Blanc 
de Auxílio Emergencial à 
Cultura durante a pande-
mia, foi pago através de 
premiação por produção 
e execução das atividades 
artísticas culturais durante 
o “Natal Iluminado 2021 Lei 
Aldir Blanc”, realizado de 13 
a 18 de dezembro na praça 
matriz,  marcando a retomada 
das atividades artísticas  e 
culturais no município.  Os 
recursos foram distribuídos 
da seguinte forma: 

Prefeitura distribuiu 
mais de R$ 105 mil aos 

trabalhadores da Cultura
1) Categoria Apresen-

tação Artística Cultural: 
21 inscrições, valor total 
pago nesta categoria R$ 
52.500,00 subdivididos em 
prêmios de R$ 1.000,00 até 
R$ 5.000,00;

2) Categoria Produção, 
Serviços e Infraestrutura 
Cultural: 6 inscrições, valor 
total pago nesta categoria R$ 
R$ 40.859,74 subdivididos 
em prêmios de R$ 1.000,00 
até R$ 15.000,00; 

3) Categoria Serviços, 
Mídias e Produção Audio-
visual: 3 inscrições, valor 
total pago nesta categoria 
R$ 12.000,00 subdivididos 
em prêmios de R$ 1.000,00 
até R$ 4.000,00.

Além do festival cultural 
com apresentações de 
diversos ritmos musicais, 
o  Natal Iluminado 2021 
Lei Aldir Blanc Colina teve  
praça de alimentação 
com a gastronomia das 
nações que compõem a 
etnia colinense.  

A apresentação de diversos ritmos musicais foi uma das 
atrações do “Natal Iluminado” realizado na praça  central 
no ano passado.

A Unidade de Atendimento 
Básico Municipal – o SUS 
Cão - vacinou 379 animais 
(341 cães e 38 gatos) contra 
a raiva no período de abril a 
dezembro do ano passado. 

A campanha não foi 
realizada em 2021, mas a 
vacina continua disponível 
durante todo o ano no SUS 
Cão, posto permanente 
da vacinação antirrábica, 
mediante agendamento 
prévio pelo fone 3341-8604 
ou presencialmente. 

“Temos uma população 
estimada muito grande 
de animais. É importante 
que a população se pro-
grame, agende e traga 
seu animal no dia e data 
marcados”, disse Antonio 
Figueira, responsável 
pelo SUS Cão. A raiva é 
uma doença incurável e 
fatal que também pode 
acometer os humanos. 
A vacina é indicada para 
animais a partir de três 
meses de vida. 

Vacinação antirrábica 
no SUS Cão
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das relações familiares e maior contato com suas origens e com 
emoções importantes do seu passado.

Horóscopo da semana de 20 a 26/01

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Um obstáculo 
poderá surgir em seu trabalho que será criado por 
uma pessoa amiga. Você saberá como contorná-

lo. O tempo está passando e lhe traz novas ideias que podem 
ainda ser utilizadas para enfrentar os obstáculos que teimam em 
fechar-lhe o caminho.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Dia em que estará 
predisposto a cometer excessos, de um modo 
geral. Evite-os, pois. Por outro lado, o fluxo é 

propício ao comércio de roupas feitas e artigos de couro, de um 
modo geral. Bom para o amor e o casamento.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Uma difícil fase 
se inicia hoje para você. O sol e a posição da Lua 
pressagiam fraudes, roubos, enganos, da queda do 
crédito e da reputação, dos perigos de acidentes e 

de frágil saúde. Procure precaver-se. Bom para as investigações.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Certas possibilidades 
de realização profissional que pareciam trazer 
bons resultados poderão ser adiadas. Os novos 

rumos da sua vida ganharão mais consistência e força, através 
da sua luta e das atitudes práticas.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Período 
de acomodação das novas situações. Será 
necessário ter paciência consigo próprio. 
Tendência a não enxergar novas perspectivas 

para o futuro, mas elas logo surgirão. Mantenha-se fiel àquilo que 
é necessário fazer, mesmo que haja alterações no seu cotidiano.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Apesar dos 
relacionamentos estarem ocupando a maior parte 
do seu tempo, você passará a se interessar mais 
pelos assuntos financeiros e pelo contato com 

os aspectos mais profundos do seu psiquismo. Os momentos de 
intimidade com a pessoa amada serão importantes.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Hoje poderá 
elevar-se no plano social, quer pelo que fizer, quer 
pela colaboração que poderá receber de pessoas 
amigas e compreensivas. Novos conhecimentos 

e alegrias estão em perspectiva.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Tome cuidado com 
a precipitação. Evite o nervosismo, ansiedade e 
a desconfiança em si mesmo. Acautele-se. As 
influências não são propícias. Você pode sentir 

interesse pela filosofia ou religião. Evite hoje, todo tipo de exagero.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 O 
relacionamento com as pessoas queridas poderá 
ajudá-lo a se organizar interiormente, mas de uma 
maneira nova, completando assim a transformação 

da sua personalidade. Possibilidade de perdas materiais.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Grandes 
oportunidades estarão surgindo no setor 
financeiro. Porém, não será preciso adotar 
nenhuma estratégia especial para aproveitá-las. 

Melhoria das condições materiais e financeiras, graças ao apoio 
de outras pessoas e de suas próprias conquistas.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Possibilidade de 
tornar o ambiente em que você vive mais de acordo 
com o seu gosto e necessidade. Florescimento 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Surgimento de 
pequenas dificuldades práticas e materiais na 
relação com a pessoa amada, particularmente no 
convívio cotidiano, o que poderá arrefecer o ardor 

dos sentimentos. No ambiente de trabalho, novas oportunidades 
surgirão para melhorar sua situação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
DECRETO Nº 4.468, DE 06 DE JANEIRO DE 2022

DISPÕE SOBRE A ESCALA DE PLANTÕES, EM SISTEMA DE RODÍZIO, DAS FARMÁCIAS, DRO-
GARIAS E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EM GERAL NO MUNICÍPIO DE COLINA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

DIAB TAHA, Prefeito do Município de Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 56, da Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que obriga 

as farmácias e drogarias a darem plantão, pelo sistema de rodízio, para atendimento ininterrupto à comunidade, 
nos termos de normas editadas pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios;

CONSIDERANDO a previsão do inciso XI, do artigo 1º da Lei Municipal nº 2.426, de 30 de dezembro de 
2.003, que dispõe sobre o funcionamento de farmácias, drogarias e comércio de medicamentos em geral no Mu-
nicípio de Colina;

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o disposto no referido inciso, considerando o pedido dos 
proprietários de estabelecimentos do ramo, através do Processo Administrativo nº 1.260/2.018, mas, sobretudo, 
visando garantir o prevalecimento do interesse público.

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovada a escala de plantões das Farmácias e Drogarias do Município de Colina para o ano de 2.022, 
conforme calendário em anexo.

Art. 2º - Havendo o descumprimento total ou parcial do disposto no artigo anterior, será aplicada penalidade nos 
termos do inciso XIII, artigo 1º, Lei Municipal nº. 2.426/03. 

Art. 3º - As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta das verbas próprias do orçamento vigente.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, realize 

as anotações de estilo, encaminhando-se cópia do presente a cada uma das farmácias, drogarias e comércio de medica-
mentos do município de Colina, para que deem cumprimento ao disposto neste Decreto.

Prefeitura Municipal de Colina, 06 de janeiro de 2022

DIAB TAHA - Prefeito do Município de Colina

Registrado na Secretaria competente e publicada por afixação no quadro de avisos desta municipalidade.

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - Secretário Municipal de Governo

CALENDÁRIO DE PLANTÕES DAS FARMÁCIAS E DROGARIAS EXERCÍCIO DE 2022

LEI Nº 3368 DE 08/03/2019 – DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2426 DE 30 DE 
DEZEMBRO DE 2003, QUE REGULAMENTA A ABERTURA DO COMÉRCIO LOCAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS, DROGARIAS E COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTOS EM GERAL E DÁ OUTRAS.

PROVIDÊNCIAS.

Medidas: 4 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 945,20
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emissão de gases do efeito estufa?
possibilidade de realizar 
o Dia de Campo este ano 
na APTA? 

FLÁVIO: O Projeto do 
Boi 777 tornou-se referência 
como sistema de produção de 
bovinos de corte para muitos 
pecuaristas do Brasil. Faze-
mos treinamentos periódicos 
para pecuaristas de todo o 
Brasil e temos a satisfação 
de ver o reconhecimento 
do trabalho realizado pela 
APTA/Colina que além da 
excelência na produção 
de equinos para a Polícia 
Militar, gera informações 
técnicas importantes para 
a sociedade brasileira.

O dia de Campo da APTA, 
denominado Beef Day, já 
teve duas edições  (2016 
e 2018) e foi um sucesso 
de público, contando com 
mais de 1200 pecuaristas 
oriundos de diversas regiões 
do Brasil e até do exterior. 
Ele estava previsto para 
acontecer em 2020 e por 
razões da pandemia teve 
que ser cancelado e agora 
em 2022, esta programado 
para acontecer em agosto.  
Estamos acompanhado 
as questões sanitárias e 
obviamente  só será rea-
lizado, respeitando-se as 
orientações das autoridades 
sanitárias de Colina e do 
Estado de São Paulo.

OC: O Boi 7.7.7 tem um 
impacto diferente neste 
processo? 

FLÁVIO: O projeto do 
Boi 777 preconiza abater 
um boi com 21@ em até 
24 meses de idade. Para 
alcançar esse objetivo, o 
pecuarista precisa adotar 
técnicas de manejo de 
pastagem e uso estratégico 
de suplementação, prin-
cipalmente nos períodos 
que a qualidade do pasto é 
inferior.  O resultado de tudo 
isso é melhor viabilidade 
econômica para produtor 
e também uma carne de 
melhor qualidade que aten-
de os principais mercados 
consumidores.  O conjunto 
das ações adotadas para 
produzir o Boi 777 também 
promove uma mitigação dos 
gases de efeito estufa pois 
o balanço desses gases 
fica nulo e/ou até positivo.  
Quanto mais produtores 
adotarem as tecnologias 
produzidas no projeto e 
os consumidores de carne 
bovina procurarem mais 
informações confiáveis, 
ações como  a das três 

influenciadores gerarão 
menos polêmicas.

COLINENSE, 
PESQUISADOR DA 

USP, DIZ QUE 
PRODUÇÃO 
PECUÁRIA 

SUSTENTÁVEL É 
BASTANTE VIÁVEL E 

EFICIENTE 
O colinense Adibe Luiz 

Abdalla é doutor em nutrição 
animal na USP/Piracicaba 
onde coordena a pesquisa 
“estratégias nutricionais 
para redução de metano em 
ruminantes”. Ele disse que 
atualmente o seu grupo de 
pesquisa no Laboratório de 
Nutrição Animal do Centro 
de Energia na Agricultura da 
Universidade de São Paulo 
em Piracicaba está estu-
dando emissões de gases 
do efeito estufa, estoques 
de carbono e de nitrogênio, 
além da produção de metano 
em ruminantes consumindo 
biomassa produzida em 
sistemas integrados com 
forragens, arbustos e árvores 
(folhas e frutos). 

Em 2010 ele concedeu 
entrevista ao “O COLINEN-
SE” quando esteve em 
visita aos saudosos pais 
Juvenal/Arlete. Na ocasião 
ele revelou que dados 
científicos mostravam que 
a pecuária era responsável 
pela emissão de 22% de gás 
metano no planeta. Naquele 
ano, ele e três cientistas 
representaram o Brasil no 
4º Congresso Mundial de 
Gases do Efeito Estufa em 
Animais e na Agricultura. 

O congresso concluiu 
que “o mundo precisa mais 
do que dobrar a quantidade 
de alimentos produzida até 
2050 para suprir as neces-
sidades dos habitantes e o 
grande desafio da pecuária 
é aumentar a produção com 
a redução da emissão dos 
gases do efeito estufa”. 
Confira entrevista concedida 
à reportagem. 

OC: A pesquisa sobre 
alimentos que reduzem a 
emissão de metano por 
bovinos já foi concluída? 

ADIBE: A  ciência  é  um  
processo  de  refino  do  co-
nhecimento  e  os  resultados  
encontrados  por pesquisas  
estão  constantemente  sendo  
colocados  à  prova.  Não  se  
pode  dizer  que  as pesquisas 
sobre estratégias alimentares 
para reduzir a emissão de 
metano por bovinos tenham  
se  encerrado,  sempre  
existirá  novas  formas  de  
se  abordar  estratégias  para  
a produção sustentável de 
alimentos de alta qualidade 
e valor proteico  como o leite 
e a carne.

OC: Quais os resultados 
(percentual de redução de 
gases em comparação 
com dieta normal)? Já 
está disponível para os 
pecuaristas? 

ADIBE: Hoje, de acordo 
com a “Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentá-
vel da FAO – FAO-ADS”1, 
estuda-se a “Pegada de 
carbono – Carbon footprint” e 
particularmente para avaliar 
a redução nas emissões de 
metano na pecuária de rumi-
nantes (bovinos, bubalinos, 
ovinos, caprinos), mede-se 
a “intensidade de metano” 
ou a quantidade de litros de 
metano por  kg  de  carne/
leite  produzidos  por  ano.  
De  acordo  com  a  literatura  
nacional  e internacional, as 
opções disponíveis podem 
reduzir a emissão do me-
tano entérico entre 0,5% a 
25% (em kg de CO2e/kg 
de produto) em relação ao 
sistema tradicional, pastejo 
com  pouca  tecnificação.  
Algumas  estratégias  já  
vêm  sendo  adotadas,  tais  
como  as estratégias de 
manejo da alimentação e 
da dieta: inclusão de óleos, 
aproveitamento de forragens 
de melhor qualidade com 
inclusão de leguminosas, 

plantas com elevado teor de 
taninos  e  principalmente  
pastagens  multi-espécies  
com  gramíneas,  legumi-
nosas  e arbustos.  Tem-se  
também  estratégias  de  
manipulação  da  fermentação  
ruminal,  que incluem  o  uso  
de  ionóforos,  de  nitrato,  
de  óleos  essenciais  e  de  
extrato  de  taninos.1  https://
brasil.un.org/pt-br/91863-a-
genda-2030-para-o-desen-
volvimento-sustentavel 

Algumas estratégias 
como o uso de inibidores 
químicos da produção de 
metano no rúmen e  de  
algumas  algas  marinhas  
que  também  contém  ini-
bidores  da  metanogênese  
ainda requerem maiores 
estudos e devem demorar 
a serem empregadas. As 
nossas pesquisas à época 
da entrevista anterior (2010), 
eram exatamente com plantas 
com elevado teor de taninos  
e  extratos  de  taninos.  
Os  nossos  resultados,  
em  consonância  com a  
literatura, mostram redução 
de 5 a 15% nas emissões 
absolutas de metano quando 
da inclusão de taninos na 
dieta de ruminantes

OC: Em 18/11/2010 o 
Sr. concedeu entrevista 
à nossa reportagem 
informando que dados 
científicos relataram que a 
pecuária era responsável 
pela emissão de 22% do 
gás metano no planeta. 
No entanto, representan-
tes do setor da pecuária 
contestam estes números 
e até dizem que as pas-
tagens sequestram mais 
gases do efeito estufa do 
que a produção pelos 
bovinos. Como analisa 
esses dados? 

ADIBE: Dados recentes 
mostram que em 2020 (ht-
tps://plataforma.seeg.eco.
br/total_emission) o Brasil 
emitiu cerca de 20.241 Mt 
(mega toneladas) de me-
tano; destes, 71,9% foram 
do setor agropecuário e 
cerca de 13.320 Mt foram 
oriundos da fermentação 
entérica. São dados em 
emissões absolutas, não 
consideram a quantidade 
de carne e/ou leite produ-
zido pelos bovinos. Não 
é o caso de se contestar 
mas sim discutir os dados, 
por exemplo, em termos 
de intensidade de metano 
emitido, em Mt de CH4 / Mt 
de carne, a fermentação 

entérica reduziu linearmente 
a intensidade de metano de 
1,81 em 2016 para 1,60 em 
2020. A literatura mostra 
que pastagens integradas 
com árvores e/ou arbustos 
trazem diversas melhorias ao 
sistema de produção animal: 
aumento da produtividade 
do sistema, aumento da  
biodiversidade  e  estoque  de  
carbono  no  solo,  melhora  
na  qualidade  da  biomassa 
disponível para o animal, 
melhora aproveitamento 
de fertilizantes aplicados 
e aumento do potencial de 
mitigação dos GEE.

OC: O debate sobre o 
assunto ganhou destaque 
após a propaganda do 
Bradesco “Segunda-feira 
sem carne”. Afinal a pe-
cuária é a vilã quando se 
fala em emissão de gases 
do efeito estufa? 

ADIBE: Não é tão vilã, 
mas também não deixa de 
ser vilã. É bastante viável e 
eficiente a produção pecuária     
sustentável.     Para     a     
“Agenda     Global     para     
Pecuária     Sustentável 
(http://www.livestockdia-
logue.org/about-agenda/
about-the-agenda/en/)”,       
para       ser sustentável,  
o  crescimento  do  setor  
precisa  enfrentar  simul-
taneamente  os  principais 
desafios ambientais, sociais 
e econômicos: a crescente 
escassez de recursos naturais, 
as mudanças  climáticas,  
a  pobreza  generalizada,  
a  insegurança  alimentar  
e  as  ameaças globais à 
saúde animal e humana.

OC: Comer carne bovina 
contribui para a emissão 
de gases que prejudicam 
a camada de ozônio? 

ADIBE: A produção de 
proteína animal emite me-
tano e óxido nitroso, gases 

de efeito estufa (GEE) que  
prejudicam  a  camada  de  
ozônio.  Entretanto,  hoje  
em  dia,  a  pecuária  exten-
siva  e extrativista não tem 
mais lugar nos sistemas de 
produção de carne e leite. 
Não é rentável e  nenhum  
pouco  sustentável.  A  
produção  de  alimentos  
emite  GEE,  seguindo  as 
recomendações  da  FAO
-ADS,  essa  emissão  será  
menos  intensa  e  agredirá  
menos  o planeta.

OC: Conforme as pro-
pagandas, se a população 
adotar uma dieta vegeta-
riana estaria ajudando a 
reduzir o aquecimento 
do planeta? 

ADIBE: Não  concordo,  
uma  vez  que  a  dieta  
vegetariana  pode  ser  
produzida  com  “pegada  
de carbono”  tão ineficiente 
e  não-sustentável  quanto 
a  da  pecuária  extensiva.  
Quando  as práticas reco-
mendadas para desenvol-
vimento sustentável não 
são adotadas, a produção 
de qualquer alimento terá 
impactos negativos ao nosso 
ecossistema.

OC: O que falta para 
a pecuária brasileira ser 
ecologicamente eficiente? 

ADIBE: Em termos de 
desenvolvimento susten-
tável, a pecuária brasileira 
vem se tecnificando e se  
adaptando  à  nova  ordem.  
A  pecuária  extensiva  e  
extrativista  está  mudando  
para melhorias no manejo 
das pastagens, introduzindo 
pastejos rotacionados com 
adequada lotação animal e 
reduzindo a monocultura de 
gramíneas para a produção 
de biomassa de melhor qua-
lidade a ser consumida pelos 
animais com a introdução de 
leguminosas e/ou arbustos.

O colinense Adibe Luiz Abdalla coordena grupo de pes-
quisa na USP/Piracicaba sobre emissões de gases do 
efeito estufa, estoques de carbono e nitrogênio; além da 
produção de metano em ruminantes.

Os resultados da pesquisa do Laboratório de Nutrição 
Animal da USP/Piracicaba mostra redução de 5 a 15% nas 
emissões absolutas de metano com a inclusão de taninos na 
dieta de ruminantes. Foto Prof. Rogério Maurício – UFSJR.



O COLINENSE Colina, 20 Janeiro de 2022Página 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 055, DE 18 DE JANEIRO DE 2022

CONVOCAM OS(AS) CANDIDATOS(AS) CLAS-
SIFICADOS(AS) E APROVADOS(AS) DO CONCUR-
SO PÚBLICO Nº 01/2.021 QUE ESPECIFICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DIAB TAHA, Prefeito Municipal de Colina, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, edita a 
seguinte Portaria.

Art. 1.º - CONVOCAR, os(as) candidatos(as) clas-
sificados(as) e aprovados(as) do Concurso Público n.º 
01/2.021, para comparecerem junto ao Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Colina e 
manifestarem interesse em assumir a vaga existente do 
cargo público efetivo, ser admitido para o exercício de 
suas atribuições, no prazo máximo de até 30 (trinta) 
dias, a contar da data de publicação, respeitando-se a or-
dem classificatória, conforme abaixo relacionado:

I – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
GERAIS - FEMININO:

a.) KEILA DOS SANTOS CARVALHO – nascida 
em 27/01/1999, 1.ª classificada.

b.) ANNA LAURA DA SILVA – nascida em 
09/04/2003, 2.ª classificada.

c.) ALINE CRISTINA LENHAVERDE BOTINI PE-
REIRA – nascida em 02/05/1989, 3.ª classificada.

d.) BEATRIZ GIRARDI ROCINI – nascida em 
25/08/2003, 4.ª classificada.

e.) JOSSANE CAETANA DA SILVA SANTIAGO – 
nascida em 20/11/1995, 5.ª classificada.

II – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
GERAIS – FEMININO (CANDIDATOS NEGROS):

a.) JAQUELINE DE JESUS NARCISO PAULA – 
nascida em 23/09/1982, 25.ª classificada.

III – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVI-
ÇOS GERAIS - MASCULINO:

a.) GUSTAVO COSTA DA SILVA – nascido em 
30/06/1996, 1.º classificado.

b.) LEONARDO MADUREIRA LEITE – nascido 
em 23/05/1996, 2.º classificado.

c.) ROMOACIR VERISSIMO BARBOSA – nascido 
em 22/05/1976, 3.º classificado.

d.) MARCUS VINICIUS BARBOSA DA COSTA – 
nascido em 14/01/1985, 4.º classificado.

IV – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
GERAIS – MASCULINO (CANDIDATOS NEGROS):

a.) MARLAN THÁLIS BARBOSA DA VEIGA – 
nascido em 26/02/1999, 10.º classificado.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio, devendo o Departamento de Recursos Humanos so-
licitar a documentação pertinente, bem como realizar as 
anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 18 de Janeiro de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

Registrada na Secretaria competente e publicada por 
afixação no quadro de avisos da Municipalidade.

LUANA NAYARA BARRERA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo - (Substituta)

Medidas: 2 colunas x 27 cm | Valor:  R$ 375,30

Neste ano o Rotary completa 115 anos de 
existência em todo o mundo. Após o início em 
Chicago – Estados Unidos, em 1905, a entidade 
se esparramou e atualmente está presente em 
218 países. A sede do Rotary Club em Colina 
foi fundada em 1957. 

“Como não poderia ser diferente, cumpri-
mos à risca as finalidades estatutárias como 
principal atividade, além de disseminar a paz 
entre os povos. Cuidamos muito da beneme-
rência e, neste ano, nossa prioridade foram 
as doações de cestas básicas às famílias 
mais necessitadas. Aumentamos também o 
nosso banco de cadeiras de rodas, de banho 
e andadores que adquirimos e emprestamos 
às famílias que tiveram seus entes queridos 
acometidos de alguma doença ou queda, 
que os impossibilita de andar. Promovemos 
eventos com o intuito de arrecadar valores 
para aquisição dos materiais ortopédicos e 
doação de cestas básicas”, declarou a presi-
dente Dayane Caporazzo, que está à frente 
do Rotary Club de Colina. 

MAIS CADEIRAS 
“Me sinto honrada em presidir esta fantás-

tica entidade. Nada seria possível sem contar 
com a diretoria e os rotarianos que integram o 
quadro associativo. Nos sentimentos úteis na 
prestação de serviços à comunidade colinense 
que é o objetivo principal dos estatutos da nossa 
agremiação”, ressaltou Dayane. 

O Rotary adquiriu novas cadeiras de rodas 
e de banho para atender um número maior de 
pessoas que necessitam. “Ficamos muito felizes 
em poder ajudar quem precisa e não tem condi-
ções de adquirir estes equipamentos. Uma das 
premissas maiores do Rotary é dar de si antes 
de pensar em si. Uma conduta que acompanha 
o Rotary desde a sua fundação há 115 anos”, 
concluiu a presidente. 

Presidente Dayane e rotarianos junto às novas cadei-
ras de roda e de banho adquiridas pelo Rotary para 
empréstimo às pessoas que precisam. 

ROTARY CLUB = BENEMERÊNCIA

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.211 LIVRO D-19 
FLS.085

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

ELIAS FERNANDO DA SILVA MACHADO e 
FERNANDA LOPES SARTI

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 13 de Feverei-
ro de 1.997, médico, solteiro, residente e domiciliado na 
cidade de Colina-SP, à Rua 3, nº 144, Nosso Teto, filho 
de Damião D’Almeida Machado e de Orziana Sant’Anna 
da Silva Machado.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 04 de Junho de 
1.996, fisioterapeuta, solteira, residente e domiciliada na ci-
dade de Colina-SP, à Rua B, nº 79, Jardim São João, filha 
de Daniel Sarti e de Rosângela dos Santos Lopes Sarti.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.212 LIVRO D-19 
FLS.086

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

LUCAS GONÇALVES ANTONIO e 
ARIANE MOTA SILVA

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 12 de No-
vembro de 1.996, técnico mecânico, solteiro, residente 
e domiciliado na cidade de Colina-SP, à Rua 10, nº 297, 
Vila Guarnieri, filho de Donizete Aparecido Antonio e de 
Rosane Gonçalves Antonio.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 09 de Maio de 
2.000, vendedora em comércio, solteira, residente e do-
miciliada na cidade de Colina-SP, à Rua Lourenço Marini, 
nº 425, Jardim Santa Lúcia, filha de Alcides José da Silva 
e de Irenice Pinheiro da Mota Silva. 

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

ASSALTANTES RENDEM GERENTE E 
ROUBAM ESTABELECIMENTO 

O gerente de um estabelecimento comercial da Av. 
Dr. Manoel P. Fernandes foi abordado por dois indivíduos 
encapuzados e armados quando retornava para casa 
no Desmembramento Park na noite do dia 11. A vítima, 
de 29 anos, relatou que foi rendida pelos criminosos que 
o aguardam em terreno próximo, que foi amarrada e 
colocada no banco traseiro do próprio veículo, um Voya-
ge prata, ano 2008. Um dos bandidos usava uniforme 
de usina e os dois o ameaçaram com revólveres, um 
cromado e outro preto. O funcionário foi levado ao em-
prego e obrigado a abrir as portas do estabelecimento, 
de onde foi roubada a quantia de aproximadamente R$ 
3 mil. Os assaltantes, que também levaram R$ 600,00 
do gerente da empresa, fugiram no Voyage que foi 
encontrado abandonado às 22h na Rodovia Renê Vaz 
de Almeida, próximo ao bairro Nosso Teto. 

CARRO ROUBADO NO CENTRO 
No mês de dezembro, no período noturno, o proprie-

tário de um Astra estava dentro do veículo estacionado 
na Av. Expedicionário Roberto Marcondes quando foi 
surpreendido por um bandido armado com um revólver 
cromado que o ameaçou, obrigando-o a sair do veículo. 
O assaltante assumiu a direção do carro e fugiu em alta 
velocidade pela Av. Ângelo Martins Tristão. 
APOSENTADO SURPREENDIDO POR BANDIDOS

Um aposentado de 75 anos chegava em casa na  
Rua Antônio Pereira Lima na madrugada do dia 8 quando 
foi abordado no portão por dois bandidos encapuzados, 
armados e com roupas de firma que reviraram alguns 
cômodos da casa da vítima, roubando cerca de R$ 
400,00 em moedas e o celular da vítima. 

FURTOS 
Ao chegar à empresa no Distrito Industrial na manhã 

do dia 13, o proprietário deparou com o cadeado de um 
container quebrado, de onde foram furtados compressor, 
revólver de pintura, extensão e ferramentas. 

Uma casa na Alameda 4 do Jardim Andorinha também 
foi alvo de furto no dia 13. Ladrões invadiram o imóvel 
e furtaram roupas, celular e carregador.  

P A N O R A M A
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O transporte de pa-
cientes do setor de saúde 
ganhou um importante 
reforço com a conquista 
de uma nova ambulância 
0km, equipada para re-
moções simples e eletivas 
de pacientes acamados. 

O veículo Renault 
Master, que atende 
todos requisitos pre-
conizados na portaria 
GM/MS 2.048/2002, foi 
entregue no último dia 7 
pela Secretaria Estadual 
de Saúde. Na ocasião o 
vice-prefeito Fernando 
Cháboli representou o 
prefeito Silvinho. 

O pedido de uma 
nova ambulância foi 
feito pelo vereador 
Antônio Luiz de Lima 
Júnior (MDB) “Juninho 
do Lava Jato” ao então 
deputado estadual Itamar 
Borges, que apresentou 
a solicitação em forma 
de emenda parlamentar 
específica ao sistema da 
Secretaria Estadual de 
Saúde no valor de R$ 
186.000,00. 

“Graças ao vereador 
Juninho que fez o pe-
dido e apoio do então 
deputado Itamar Borges 
a população conta com 
mais uma ambulância, 
proporcionando mais 

Saúde ganha mais uma 
ambulância

Vice-prefeito Fernando com o vereador Juninho do Lava 
Jato, que solicitou a ambulância ao município. 

Um bom público pres-
tigiou a rodada do último 
domingo do Amador, que 
teve o clássico entre Colina 
Atlético x Muleks da Dirce 
disputado na “Toca do 
Tigre”. O alvianil se deu 
bem e goleou a “mulecada” 
por 5 a 1 com 4 gols de 
Ary (3 de pênalti) e Felipe. 
O jogador Flávio marcou 
para os Muleks. 

“Tigre” goleia Muleks no Amador
“Os Muleks tiveram 

chances e não marcaram. 
Depois do nosso 1º gol, 
de pênalti, o time não se 
encontrou em campo. Ter-
minamos a fase inicial com 
3 a 0, fizemos mudanças 
táticas e administramos 
o resultado até o fim da 
partida”, destacou André 
Michilini, técnico do “Tigre 
do Vale” que é vice-líder do 

Grupo B com 15 pontos, 
seguido pelos Muleks que 
tem 11. 

As equipes colinenses 
não jogam na rodada do 
próximo domingo e retor-
nam a campo no dia 30 de 
janeiro. O C.A. enfrenta o 
Pitangueiras que joga em 
casa e os Muleks recebem 
o Terra Roxa, às 9h45, no 
Colina Atlético. 

Os ganhadores do 
1º sorteio de 2022 da 
entidade, no último 
dia 12, são: 241 – Fre-
derico S. Tonus (R$ 
7 mil); 609 – Durval 
Pádua F. Neto (R$ 1,7 
mil); 226 – Amélia O. 
Azevedo (R$ 1,3 mil); 
048 – Durval Pádua F. 

Apae entregou prêmios
Neto (R$ 1.100,00) e 
273 – Márcia Regina 
M. Neves (R$ 1 mil). 

MAIS PRÊMIOS 
Na próxima quar-

ta-feira, dia 26, tem 
sorteio das campanhas 
“Adote um Idoso” e 
“Amigo do Esporte” 
que juntas vão entre-

gar R$ 16.950,00 em 
vale-compras. O Asilo 
São José sorteia R$ 
14.100,00 e o Colina 
Atlético/Associação 
Dragão Branco R$ 
2.850,00. Mantenha 
os carnês em dia para 
concorrer a estes super 
prêmios e boa sorte! 

Alta taxa de transmissi-
bilidade de nova variante da 
Covid preocupa gestores da 
saúde. A responsável pela 
pasta, secretária Joice Silva, 
disse que a equipe está 
em alerta ao aumento da 
taxa de contágio pelo vírus 
Ômicron. 

“Apesar de cerca de 90% 
dos casos não apresentarem 
sintomas mais severos da 
doença, a situação preocupa. 
O foco é que o sistema de 
saúde não entre em colapso, 
seja pela falta de material 
humano ou pela escassez 
de medicamentos e insumos 
em virtude da alta demanda 

Transmissibilidade de nova variante e 
surto de gripe preocupam secretária

nacional ocasionada pelos 
surtos de Influenza (H3N2) 
e da própria Covid”, explicou 
a secretária. 

O Hospital “Dr. Amadeu 
Pagliuso”, que é a porta de 
entrada para os casos de 
síndrome gripal, funciona 
24 horas por dia durante 
os 7 dias da semana. “Os 
pacientes com sintomas 
gripais devem procurar 
o Pronto Atendimento na 
unidade hospitalar para 
triagem, encaminhamento 
para consulta médica e 
avaliação. Se os sintomas 
estiveram de acordo com 
infecção por Covid o caso 

será notificado”, declarou 
Joice. 

O paciente notificado 
deve entrar em contato 
após às 18h pelo fone 
3347-9940 para que a 
equipe de monitoramento 
e triagem informe a data 
para realização do exame 
de coleta de swab nasal, 
através do teste rápido, 
obedecendo a data de 
início dos sintomas. “Esse 
cuidado é tomado para 
evitar o falso negativo, 
que ocorre em virtude 
da coleta de material em 
data errada”, finalizou a 
secretária. 

O fluxograma mostra como o munícipe com sintomas gripais deve procurar atendimento. 
A nova ambulância que representa mais um reforço no 
transporte de pacientes.

segurança e conforto 
tanto no transporte 
de pacientes como de 
servidores da Saúde”, 
destacou o vice Fer-
nando que informou que 
esta é a 2ª ambulância 

adquirida pela atual 
administração. O veículo 
completo, dotado de 
bancos para o transporte 
de acompanhantes, já 
está a serviço do setor 
de saúde. 
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Hoje 
Camila Cristina Ardengui 
Sandra Buzzulini Prioste 

Sebastião Germano Colleto 
Dia 22 

Sebastião R. Maia 
Yasmine Zaiden Paro 
Jane Elizabete Gomes 

Gonçalves 
Mariana Fernandes 

Moralles 
Dia 24 

Denise Vitória Alves 
Pereira 

Izabela de Salvi Almeida 
Dia 25 

Gabriela Fonzar 

Patrícia de Souza Trotta 
Vernillo 
Dia 26 

Rosana Garcia Paro Silva 
Camila Ferreira de 

Camargo 
Flaviane Felici 

Dalton Donizete Beline 
Alex Peguim 

Aniversários de casamento 
Hoje 

Yussif Mustafa/Teodolinda 
Amanhã 

Jesus Bernardes Ferreira/
Orietta 
Dia 26 

Willes Camolesi/Bernadete 

A vida é uma 
dádiva que merece

 ser celebrada junto da 
família e das pessoas 
amadas. É com esse 

sentimento que 
Jane Gonçalves 
comemora seus 

67 anos neste sábado.

O nome dela é Mariana 
Fernandes Moralles, 

mas todos a conhecem 
carinhosamente por 

Dona Nega que 
aniversaria neste 

sábado. A 
felicidade é da 

família que tem o 
privilégio de celebrar 

os seus 85 anos 
de vida.

A saúde da Lorena, de 1 ano e 7 meses, é o que importa 
para Wellis/Luana, que comemora seu aniversário em 
duas datas. No sábado os pais, devotos de Nossa Senhora 
Aparecida, celebraram com a família o sucesso do 1º 
ano da cirurgia da filhinha.                             CL Produções

Willes Camolesi e a esposa Bernadete completam 59 anos de união (bodas de cereja) no dia 26, tendo na família e 
nos filhos João Sylvio (Rio Preto), Ana Paula (Guararapes), Romero os tesouros que a vida lhes deu. 

Alex Peguim recebe carinho redobrado da esposa Mariani 
e filhinha Heloísa que comemoram com ele a passagem 
do aniversário no dia 26.  

Para Germano/Angeli não existe nada melhor do que curtir a companhia da família, 
que se reúne hoje para celebrar o aniversário dele. 

O aniversário da filha Alice Rossini Donini é um aconte-
cimento para os pais Leandro/Alessandra que festejaram 
seus 4 aninhos no dia 9. A festa da Fazendinha, com 
familiares e amigos, aconteceu no salão Dubai. Foto Zezinho

A família de Yussif Mustafa/Dola valoriza muito momentos como da foto, em que todos 
estão reunidos, já que as filhas moram longe e até no exterior. O aniversário de 54 
anos do casal (bodas de níquel) é celebrado hoje. 

A dose de reforço contra a Covid é muito importante para 
completar o esquema vacinal contra a doença, que teve 
um aumento significativo nos casos. O prefeito Dieb e 
esposa Liliana tomaram a 3ª dose do imunizante, aplicada 
pela técnica de enfermagem Daniela de Oliveira no posto 
de vacinação que funciona na Av. Moacyr Vizzotto.


