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Durante solenidade 
realizada em Rio Preto, 
no último dia 4, o vice-
governador Rodrigo 
Garcia e o secretário de 
Agricultura, Itamar Bor-
ges, fizeram a entrega de 
uma caminhonete toda 
equipada para Colina que 

Colina ganha viatura e mapa 
de rotas rurais 

será utilizada em ronda 
na zona rural. 

O município também 
foi contemplado com o 
programa “Rotas Rurais”, 
que é um mapeamento 
de toda extensão rural 
com código de endere-
çamento digital para cada 

propriedade agrícola. 
O prefei to Dieb 

agradeceu a atenção 
do Governo Estadual e 
elogiou os programas que 
vão proporcionar mais 
segurança e inclusão à 
zona rural.

Pág. 3 

Município ganha viatura do programa “Agro SP + Seguro”. No destaque Dieb junto ao 
vice-governador Rodrigo Garcia durante evento em Rio Preto. 

As caminhonetes Hilux 
continuam despertando 
a atenção dos bandidos, 
que não se intimidam em 
praticar o furto em qual-
quer hora e local. Foi o 
que aconteceu com um 
comerciante que deixou 
sua Hilux 2018 quase em 
frente sua loja na Rua 7 de 
Setembro. O movimento 
da rua, em plena manhã 
de segunda-feira, não foi 
empecilho para os ladrões, 
que levaram o veículo na 
maior ousadia. 

PANORAMA 

Hilux é furtada de dia 
em plena Rua 7

O maior movimento comercial da cidade acontece na Rua 
7 de Setembro, porém isso não impediu a ação dos ban-
didos que furtaram mais uma Hilux em plena luz do dia. 

Uma fazenda de citricultura do municí-
pio tem sido vítima frequente de furtos de 
laranja. O maior estímulo para que isso 
aconteça é a compra de laranja clandes-
tina. Portanto, o consumidor que adquire 
a fruta sem saber a sua procedência está 
incentivando a prática de furtos.  Pág. 5 

Polícia registra mais uma tentativa 
de furto de laranja

O prefeito Dieb, a 
secretária de Saúde, 
Dra. Sadia Ferreira e 
o provedor do Hospital 
José Venâncio, Osny 
Paro, informaram que 
o hospital colinense 
foi novamente habi-
litado para oferecer 
os serviços de UTI 
t e m p o r á r i a  p a r a 
tratamento contra a 
Covid. 

Desta vez foram 
credenciados 5 leitos 
de UTI e 10 leitos de 
enfermaria que desde 
o dia 3 já estão rece-
bendo pacientes da 
região por meio da 

UTI para Covid volta a 
funcionar

CROSS (Central de 
Regulação de Ofertas 

UTI provisória do hospital volta a receber pacientes 
com Covid. 

e Serviços de Saúde). 
Pág. 6 
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Notícias da Paróquia
Dia 12 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 13 – Domingo 
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 16 – Quarta-feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz  

  “BEM-AVENTURADOS OS QUE 
CONFIAM NO SENHOR”

O Evangelho de Lc 6,17-26 – deste final de se-
mana, marca o início do assim chamado Sermão da 
Montanha. O Texto de Lucas tem paralelo em Mateus 
5,1-12. As duas narrativas apresentam similaridades 
e diferenças. Enquanto o texto de Mateus mostra Je-
sus ensinando com autoridade no topo da montanha, 
Lucas descreve Jesus ensinando em lugar plano, 
próximo de seus discípulos e da multidão. Para Lu-
cas, a autoridade de Jesus se situa em outro nível: 
ele é o Filho de Deus entre nós. As leituras que nos 
são propostas nesta liturgia nos fazem refletir sobre 
o protagonismo de Deus em nosso meio.

A leitura de Jr 17,5-8 – ressalta o perigo da au-
tossuficiência dos que põem sua confiança mais nos 
seres humanos que em Deus. Aqueles que escolhem 
depositar sua confiança no Senhor se dispõem a 
percorrer um caminho de sabedoria, de vida e de 
felicidade plena. 

A leitura de 1Cor 15,12-20 – é a continuidade 
da catequese de Paulo acerca da ressurreição. O 
apóstolo sugere que façamos uma leitura da vida na 
perspectiva da vida plena, isto é, da vida nova que 
nos é reservada pela ressurreição.

As bem-aventuranças que encontramos segundo 
Lucas e Mateus se inspiram no Antigo Testamento 
particularmente nos Salmos e na literatura sapiencial. 
Elas propõem um caminho de vida para aqueles que 
buscam as bênçãos de Deus. Bem–aventurado, no 
contexto do Evangelho, quer dizer feliz, abençoado, 
aquele que obteve o favor de Deus.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

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

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

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

Fone: 3341-4411

PLANTÃO NOTURNO E FINS DE SEMANA
99615-7045

VENDE-SE 
Dois terrenos, 10x25m 

(cada) 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 
Perequê Açu, a 300m 
do mar. Instalado em 
condomínio c/ 4 piscinas, 
playground, campo de 
futebol, churrasqueira na 
sacada, TV por assinatura 
e wifi. Tratar 99789-3958, 
c/ Tcharlim. 

VENDE-SE 
Três terrenos murados 

com portão grande e 
calçada no bairro Patri-
mônio, próximo à horta 
do Zé Verdureiro. Vendo 
juntos e separados – me-
tragem total 1.565 m2. 
Tratar 99112-9651, c/ Zé 
Verdureiro. 

VENDE-SE 
Dois terrenos no Jardim 

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

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

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 
Fiat Strada Working, 

cab ine es tend ida, 
2016/2016, branca, 
comple ta .  Apenas 
venda!  Tratar  (17) 
99201-2194. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 155, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2.022.

CONVOCA AS CANDIDATAS CLASSIFICADAS E 
APROVADAS DO CONCURSO 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, as candidatas classificadas e 
aprovadas do Concurso Público n.º 02/2.018 (Rede Mu-
nicipal de Ensino), para comparecerem junto ao Depar-
tamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Colina e manifestarem interesse em assumir as vagas 
existentes do cargo público efetivo, serem admitidas para 
o exercício de suas atribuições, no prazo máximo de até 30 
(trinta) dias, a contar da data de publicação, respeitando-se 
a ordem classificatória, conforme abaixo relacionado:

I – OFICIAL DE COZINHA II:
a.) GLAUCIA TRABAQUIM LEMOS DA SILVA – 

portadora do Registro Geral n.º 25.850.094-3, 13.ª clas-
sificada.

b.) ADELAINE SILVA ROCHA – portadora do Re-
gistro Geral n.º 60.369.067-1, 14.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, 03 de Fevereiro de 2.022.

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

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

LUANA NAYRA BARRERA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo (Substituta)

Medidas: 2 colunas x 16 cm | Valor:  R$ 222,40

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. 

INSTINTO ANIMAL 
Tudo para seu animal: 

pet shop, banho/tosa e 

toda linha de rações e 
medicamentos na Ave-
nida das Cohabs, 546. 
Entregas pelo WhatsDog: 
(17) 3341-2046 e (17) 
99114-1410.
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Colina conseguiu 
importantes conquistas 
para a área rural no último  
dia 4. O prefeito Dieb e 
os secretários Renê Sa-
saki de Souza (Indústria, 
Comércio e Agricultura), 
João Dias da Silva Filho 
(Transportes) e vereador 
Evonei Fernandes parti-
ciparam  da solenidade 
do governo paulista de 
entrega de investimentos 
para a região. 

Durante o evento, 
realizado em Rio Preto, 
o prefeito recebeu do 
vice-governador Rodrigo 
Garcia e do secretário Ita-
mar Borges (Agricultura) 
uma viatura do programa 

Colina comemora conquistas na área rural
O município recebe viatura do Programa “Segurança no Campo” e o mapeamento de propriedades pelo “Rotas Rurais”

“Segurança no Campo – 
Agro SP + Seguro” e  o 
mapa de geolocalização 
de todas as propriedades 
rurais do município.

SEGURANÇA NO 
CAMPO 

Colina foi contemplada 
com  uma caminhonete 
S10 LS, mecânica 4×4, 
2.8L, turbo diesel, mo-
delo 2022, cabine dupla, 
equipada com guincho, 
reboque, quebra mato e 
rádio comunicador, que 
será utilizada na ronda 
rural.

“É mais qualidade de 
vida e mais segurança 
para a área rural de 
nossa cidade”, enfatizou 

o Secretário, Renê. 
Caberá ao município a 

estruturação do esquema 
de segurança nas áreas 
rurais.

ROTAS RURAIS 
O prefeito recebeu 

também o mapa de 
geolocalização de todas 
as propriedades rurais 
do município, através do 
Programa “Rotas Rurais”,  
iniciativa do Governo do 
Estado, conforme convênio 
assinado no ano passado. 

Trata-se de um aplicativo 
inédito na América Latina  
desenvolvido por meio de 
parceria entre a Secretaria 
de Agricultura e o Goo-
gle.  O sistema funciona 

Secretário de Agricultura Itamar faz entrega do “Rotas Rurais” ao prefeito Dieb na pre-
sença do secretário Renê e do secretário executivo da Agricultura, Francisco Matturro. 

mesmo onde não existe 
um endereço estruturado 
com rua e número, graças 
à tecnologia Plus Codes, 
criado pelo Google. Agora 
o produtor rural passa a 
ter um endereço digital 
individualizado.

O mapa físico impresso 
e as respectivas informa-
ções digitais abrangem 
149 km de estradas rurais 
com mapeamento de 325 

propriedades rurais.
Dieb agradeceu o 

governador Doria, o vice 
Rodrigo Garcia e os se-
cretários Marco Vinholi 
(Desenvolvimento Regional) 
e Itamar Borges (Agricul-
tura) pelas iniciativas que 
melhoram a condição de 
vida na área rural.  

“São programas que 
vêm de encontro com as 
ações da Administração em 

benefício do agronegócio,  
setor propulsor da nossa 
economia.  Mantemos um 
calendário durante todo 
o ano de preservação e 
recuperação das estradas 
rurais e agora, com a 
viatura e o mapeamento 
das propriedades, estamos 
levando mais segurança ao 
campo, bem como acesso 
e inclusão produtiva e 
comercial”, ressaltou Dieb.

Depois da folga do final 
de semana, as equipes 
colinenses retornam a 
campo neste domingo, dia 
13, em mais uma rodada 

AMADOR 
“Tigre” joga em casa domingo

do Amador, promovido 
pela Aper de Monte Azul. 

O Colina Atlético, vi-
ce-líder da competição, 
enfrenta o Palmeirinha 

(Matão) em jogo, às  
9h45, na “Toca do Tigre”. 
Os Muleks da Dirce vão 
para Pirangi e enfrentam 
os donos da casa. 

A prefeitura concedeu 
aos servidores públicos re-
posição salarial de 10,10%, 
sendo 10,06% referente à 
inflação de 2021 medida 
pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), acrescido 
de 0,04% referente à 
perda inflacionária do ano 
de 2016, pleiteada pelo 
Sindicato da categoria.

Além disso, os servidores 
também foram beneficia-
dos com a ampliação do 
auxílio alimentação, que 
era de R$ 100,00 para 
R$ 200,00. Ambos os 

Prefeitura concede reposição 
salarial aos servidores

projetos são do Executivo, 
corroborados pela Câmara 
Municipal, que os aprovou 
em sessão plenária.

Foram beneficiados 
todos os servidores públicos 
municipais da Prefeitura 
e SAAEC,  incluindo 
os funcionários ativos 
(efetivos, temporários e 
comissionados), bem como 
os inativos, pensionistas e 
afastados em geral.

Tanto a reposição sa-
larial, quanto o aumento 
no auxílio alimentação 
tem efeito retroativo,  e 
incidem sobre os salários 

de janeiro, depositados 
nas contas correntes dos 
servidores no último dia 
07 de fevereiro.

“Apesar do cenário 
adverso da crise eco-
nômica, a Administração 
Municipal está compro-
metida com os direitos e 
a valorização dos servi-
dores. Com planejamento 
conseguimos repor as 
perdas inflacionárias 
e ainda oferecer mais 
benefícios. Agradeço à 
Câmara pela aprovação 
dos projetos”, destacou 
o prefeito Dieb. 

 A maioria dos alunos da 
pré-escola estão ficando 
mais tempo na escola, 
das 7 até às 16 horas, 
com a implantação do 
ensino de tempo integral 
para as crianças de 4 e 
5 anos. Este é um com-
promisso estabelecido no 
plano de governo da atual 
Administração e no Plano 
Municipal de Educação 
– metas 1 e 6, que estão 
em vigor desde o início do 
ano letivo. 

Para atender a classe 
estudantil mais tempo na 
escola a prefeitura inves-
tiu 5 milhões de reais,  
em recursos próprios, 
na ampliação, reforma, 
adequações, aquisição de 
mobiliários, equipamentos 
e parques infantis na edu-
cação infantil.  As escolas 
de ensino fundamental e 
médio-profissionalizante 
receberam equipamentos 
de informática. A ETAM 
“São Francisco de Assis” 
ganhou uma mini-fábrica de 
ração e novos implementos 
agrícolas. A prefeitura tam-
bém iniciou parceria com o 
Sesi para contratação do 
“Sistema Sesi de Ensino”  

Educação implanta período 
integral na pré-escola

Setor afirma que investiu mais de R$ 5 milhões 
na melhoria de escolas

na educação infantil. 
EDUCAÇÃO AGUARDA 

APROVAÇÕES 
A professora Elizabete 

Neme, responsável pela 
Secretaria de Educação, 
informou que a EMEF 
“Prof.ª Suzel Polizelli Mi-
lani” – Nova Colina está 
atendendo a demanda em 
período parcial enquanto 
a prefeitura aguarda 
aprovação de projeto nas 
esferas superiores para 
construção de uma Escola 
de Educação Infantil no 
bairro. 

“A EMEF “José Ângelo 
de Souza”, que atende a 
Vila Guarnieri e Nosso Teto, 
também não tem capaci-
dade para implantação do 
período integral. A prefeitura 
aguarda aprovação na 
Câmara de projeto de lei 
para ampliação de três salas 
de aula nas duas unidades 
escolares”, ressaltou Bete 
que acrescentou: “Por en-
quanto a EMEF ‘Adércia T. 
G. Ferreira” não atenderá 
em período integral.  Quan-
do a reforma e ampliação 
na EMEI ‘Maria Luiza T. 
Guarnieri”, na Vila Fabri, 
estiver concluída ambas 

ampliarão o horário”. Ela 
também disse que a partir 
deste ano o  transporte 
da zona rural está sendo 
realizado no período da 
manhã para melhor atender 
os alunos. 

Todas unidades da 
Rede Municipal de Ensino 
receberam melhorias em 
reformas, ampliações, 
adequações e aquisição de 
mobiliários, equipamentos 
e playground, concluídas 
antes do início das aulas 
e outras estão em anda-
mento. Também estão 
em processo de licitação 
a construção de salas em 
outras unidades de ensino 
do município. 

“A educação sempre 
foi prioridade máxima 
desde a minha primeira 
gestão em 2001. Ofe-
recemos um ensino de 
qualidade, em ambiente 
adequado, seguro e 
confortável tanto para 
a lunos como para 
nossos colaboradores, 
cumprindo fielmente o 
plano de governo e o 
compromisso selado com 
a população colinense”, 
declarou o prefeito Dieb. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Senhora Sadia Daher Rodrigues Ferreira, Secretária 
da Saúde do Município de Colina, Estado de São Paulo, faz 
saber que, em atendimento ao disposto no artigo 12, da Lei 
Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993, c/c com as instru-
ções TCESP nº 01/01, aprovadas pela Resolução nº 05, de 
04 de julho de 2001 e de acordo com a Lei Complementar nº 
141, de 13 de janeiro de 2.012, promoverá audiência pública 
para apresentação ao Conselho Municipal de Saúde, do re-
latório sobre o montante e a origem dos recursos aplicados, 
bem como a oferta e a produção dos serviços na rede de 
saúde durante o 3º Quadrimestre de 2021.

Ficam convidados, portanto, todos os seguimentos da 
sociedade colinense a assistirem a transmissão da Audi-
ência Pública que, em virtude das medidas de enfrenta-
mento da pandemia causada pelo novo coronavírus e da 
necessidade de restringir a aglomeração de pessoas, será 
transmitida ao vivo pelo canal da Secretaria Municipal 
de Saúde no Youtube no próximo dia 25 de fevereiro do 
corrente, sexta-feira, com início previsto para às 10:00 
horas. O link estará disponível na página da Prefeitura 
Municipal de Colina (www.colina.sp.gov.br) 

Dr.ª SADIA DAHER RODRIGUES FERREIRA 
Secretária Municipal da Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 
Medidas: 2 colunas x 12,5 cm | Valor:  R$ 173,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
EDITAL DE DESISTÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Colina – Estado de São Pau-
lo, por intermédio dos membros nomeados da Comissão 
do Processo Seletivo Externo nº 001/2021 COMUNICA e 
PUBLICA a desistência dos(a) candidatos(a): VIVIANA 
APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO-1ª, ELI-
SANGELA TORRES TORNELI-5ª, para o preenchi-
mento de vaga temporária do Emprego Público de PRO-
FESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ACT – PEB II 
– ARTE, e BRUNO SARTI-1º, para o preenchimento de 
vaga temporária do Emprego Público de PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ACT – PEB II – GEO-
GRAFIA, e CÁSSIA CONCEIÇÃO DA CRZU NES-
POLO-1ª, JOSÉ REGINALDO NOGUEIRA-2º, KÁ-
TIA CRISTINA VECCHINI CATANI-4ª, NAIARA 
DE SOUZA-5ª, para o preenchimento de vaga temporária 
do Emprego Público de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – ACT – PEB II – BIOLOGIA/CIÊNCIAS, e 
FERNANDA ALVES GONZALEZ VIDAL-3ª, para o 
preenchimento de vaga temporária do Emprego Público 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ACT – 
PEB II – HISTÓRIA e NAINA BEATRIZ MATOS-2ª, 
MARAISA MORALES MUNIZ-5ª, LUCILENE DA 
SILVA-6ª, para o preenchimento de vaga temporária do 
Emprego Público de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – ACT – PEB II – INGLÊS, e THARIN HE-
LENA PARO BOMBIG-1ª,  VANESSA BIZIO POLI-
SELI-4ª, NAINA BEATRIZ MATOS-7ª, DIONILIA 
MOREIRA DE SOUZA-8ª, CATIA CANDIDO MAR-
TINS-11ª, para o preenchimento de vaga temporária do 
Emprego Público de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – ACT – PEB II – LÍNGUA PORTUGUE-
SA, e RAFAEL SANTOS FONSECA-1º, ANTONIO 
SERGIO CASSIANO JUNIOR-2º, JOÃO PEDRO 
RASTEIRO-5º, CARLA ALVES PEREIRA-6ª, ABDO 
DROUBI-7º, para o preenchimento de vaga temporária 
do Emprego Público de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA – ACT – PEB II – MATEMÁTICA, 
e JANAÍNA FERREIRA DE SOUZA-1ª, JÉSSICA 
PIASSI CORRADINI-2ª, para o preenchimento de vaga 
temporária do Emprego Público de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA – ACT – PEB II – QUÍMICA, 
e HERNANDES APARECIDO ANTONIO-1º, RE-
NATA CRISTINA DANIEL VENÂNCIO-2ª, para o 
preenchimento de vaga temporária do Emprego Público 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ACT – 
PEB II – HABILITAÇÃO INFORMÁTICA, e KARI-
NA PETRI DOS SANTOS-1ª, para o preenchimento de 
vaga temporária do Emprego Público de PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ACT – PEB II – AGRO-
NOMIA, e ÍTALO FERNANDES LEITE-1º, para o 
preenchimento de vaga temporária do Emprego Público 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ACT – 
PEB II – ENGENHARIA CIVIL, e DENIS WILLIAM 
JOHANSEM DE CAMPOS-3º, PALOMA HELENA 
GONÇALVES-4ª, para o preenchimento de vaga tempo-
rária do Emprego Público de PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO BÁSICA – ACT – PEB II – VETERINÁRIA/
ZOOTECNIA, tendo em vista que houve a convocação 
em 21/01/2022, e NÃO manifestaram o interesse dentro 
do prazo estipulado e previsto para a atribuição de aulas 
temporárias e /ou eventuais.

O presente Edital será afixado no Quadro de Avisos 
desta Municipalidade e da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, bem como, será publicado nos meios de 
divulgação necessários.

Desta forma, expirado o prazo de ingresso no serviço 
público municipal para exercer as atribuições de docente 
na Rede Municipal de Ensino, consideram-se a candidata  
em questão desistente e impedida de assumir a vaga ao 
qual foi convocada.  
Prefeitura Municipal de Colina, 07 de fevereiro de 2.022.

CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - Presidente
Comissão Permanente de Concursos Públicos

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - Secretário
Comissão Permanente de Concursos Públicos

GILBERTO JULIO DA SILVA - Membro
Comissão Permanente de Concursos Públicos

Medidas: 2 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 472,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
EDITAL DE DESISTÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Colina – Estado de São 
Paulo, por intermédio dos membros nomeados da Comis-
são do Processo Seletivo Externo nº. 001/2021 COMU-
NICA e PUBLICA a desistência dos(a) candidatos(a): 
JAQUELINE APARECIDA VALVERDE Sperli-4ª, 
ANA CAROLINA LEITE-5ª,  MILENA GOMES-7ª,  
para o preenchimento de vaga temporária do Emprego 
Público de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL – ACT - PEIC – CRECHE, e PRISCILA LIMA 
RAMALHO-6ª, ELIANE APARECIDA SONCINI 
PEIXE OLIVEIRA-7ª, DANIELA MACHADO BO-
NAFIM-10ª, ALINE BRUSCHI VALENTIM-11ª, 
GILVANE LOPES DA SILVA-12ª, VANESSA PE-
REIRA DE SOUZA-13ª, ISABELE DE OLIVEIRA 
LUGUESE-16ª, RENATA CRISTINA DANIEL VE-
NÂNCIO-25ª, para o preenchimento de vaga temporária 
do Emprego Público de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL – ACT - PEIPE – PRÉ-ESCOLA, 
e JÉSSICA PIASSI CORRADINI-6ª, IONARA BAR-
BARA AZEVEDO LEAL GRIZANI-16ª, FLÁVIA 
REGINA CORRÊA-18ª, JANAINA FERREIRA DE 
SOUZA-19ª, LETICIA KAROLINE FERREIRA-28ª, 
para o preenchimento de vaga temporária do Emprego 
Público de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
– ACT - PEB I,  tendo em vista que houve a convocação 
em 20/01/2022, e NÃO manifestaram o interesse dentro 
do prazo estipulado e previsto para a atribuição de aulas 
temporárias e /ou eventuais.

O presente Edital será afixado no Quadro de Avisos 
desta Municipalidade e da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, bem como, será publicado nos meios de 
divulgação necessários.

Desta forma, expirado o prazo de ingresso no serviço 
público municipal para exercer as atribuições de docente 
na Rede Municipal de Ensino, consideram-se a candidata  
em questão desistente e impedida de assumir a vaga ao 
qual foi convocada.

Prefeitura Municipal de Colina, 07 de fevereiro de 2.022.

CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - Presidente
Comissão Permanente de Concursos Públicos

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - Secretário
Comissão Permanente de Concursos Públicos

GILBERTO JULIO DA SILVA - Membro
Comissão Permanente de Concursos Públicos

Medidas: 2 colunas x 21 cm | Valor:  R$ 291,90

O prefeito Dieb e 
o vice Campanholi 
acompanharam a visita 
do vice-governador 
Rodrigo Garcia e do 
secretário da Agricul-
tura,  Itamar Borges, a 
Monte Azul e Viradouro 
no sábado, dia 5. Na 
vizinha Monte Azul 
participaram de inau-
gurações e também  do 
anúncio do início das 
obras de recapeamento 
asfáltico dos 24 km da 
vicinal “Renê Vaz de 

Rodrigo e Itamar 
estiveram na região

Almeida”, que interliga 
os municípios. 

Dieb agradeceu ao 
governador Doria, vice 
Rodrigo Garcia e ao 
secretário Marco Vinholi 
pelos investimentos 
em nossa região, em 
especial, “por aten-
derem  nosso pedido 
pelo recape da vicinal, 
que é um importante 
corredor logístico para 
o escoamento da pro-
dução agroindustrial 
da região”. 

A Secretaria de Saúde 
divulgou na terça-feira, 
8,  o índice da Avaliação 
de Densidade Larvária 
(ADL) que foi de 2,1%, 
o que indica sinal de 
alerta para infestação 
do mosquito Aedes 
aegypti na cidade. 

Os índices são clas-
sificados pelo Ministério 
da Saúde,  com base 
na Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), 
entre satisfatório (até 
1%), alerta (acima de 
1% até 3,9%) e risco 
(acima de 3,9%).

O levantamento foi 
feito no mês de janeiro 
entre os dias  04 e 10  
pela equipe de Agentes 
de Controle de Vetores 
em  428 imóveis, esco-
lhidos aleatoriamente 
por todos os bairros 
da cidade. Durante as 
visitas e coletas de ma-
terial foram encontrados 
440 recipientes, sendo  
que  321 apresentaram 
acúmulo de água e em 
11 foram detectadas 
larvas do mosquito da 
dengue. 

Dengue coloca 
Saúde em alerta

ORIENTAÇÃO  
A Vigilância Epide-

miológica  reforça a 
orientação para que os 
munícipes vistoriem seus 
imóveis pelo menos uma 
vez por semana para 
remover a água parada 
dos recipientes.  Avisa 
ainda aos  proprietários 
de lotes e casas vazias 
para que mantenham as 
propriedades limpas e 
livres de possíveis focos 
do mosquito.

“A situação epidemio-
lógica é preocupante. 
Temos que lembrar a 
população, mais uma 
vez, do papel de cada 
um nesta luta contra 
o mosquito. É preciso 
redobrar os cuidados 
nessa época chuvosa, 
verificando constan-
temente os quintais, 
não podemos deixar 
o mosquito nascer. 
Todos contra a Den-
gue” ,   destacou a 
secretária de Saúde, 
Dra. Sadia Ferreira. 
Até o momento,  Colina 
não registrou casos de 
dengue este ano. 

Dieb e Campanholi acompanharam a visita na região do 
vice-governador Rodrigo e secretário Itamar.  
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HILUX FURTADA NO CENTRO NO 
DIA COM MAIOR MOVIMENTO 

A chuva incessante 
da manhã de segun-
da-feira, 7, retardou a 
presença do público 
nas ruas que na hora 
do almoço lotou o 
centro da cidade no 
5º dia útil do mês e 
de maior movimen-
to. O grande número 
de pessoas na Rua 
7 de Setembro não 
impediu e nem inibiu 
os bandidos, que furtaram uma caminhonete 
Hilux, branca, ano 2018, em plena luz do 
dia. O proprietário chegou ao comércio por 
volta das 10h30 e estacionou o veículo no 
lado de cima da Rua 7 de Setembro, quase 
em frente ao estabelecimento. Ele disse que 
antes de estacionar tinha acabado de encher 
o tanque do veículo. A vítima relatou ainda 
que às 12h40 chegou a ver a caminhonete 
estacionada onde havia deixado e quando 
saiu para almoçar, às 13h15, não a encontrou. 
Imagens de câmeras mostram dois bandidos, 
um deles abriu o veículo sem disparar o alarme, 
deu ré e subiu a Av. Cel. Antenor Junqueira 
Franco que dá acesso à vicinal entre Colina 
e Monte Azul. O outro comparsa se afastou 
a pé. Esta é a segunda caminhonete furtada 
do comerciante que no início de 2021 perdeu 
outro veículo da mesma marca e modelo, ano 
2020, em frente sua residência, que nunca 
foi encontrada. 

TENTATIVA DE FEMINÍCIO ENTRE 
MORADORES DE RUA

Um homem de 45 anos desferiu vários golpes 
de faca na altura do pescoço da namorada, 
de 21 anos. A amiga do casal, uma mulher 
de 32 anos, também foi agredida sofrendo 
um corte superficial na mesma região do 
corpo. Os três, que são moradores de rua, 
estavam ingerindo bebidas alcoólicas na 
madrugada do dia 2 num bar da Rua Jaime 
de Melo Nogueira, próximo à rodoviária, 
quando o casal se desentendeu. A amiga 
interveio na discussão e também foi atingi-
da pelo autor, que é natural de Olímpia. As 
duas vítimas são de Barretos. A mulher de 
21 anos foi socorrida pelo Samu ao atendi-
mento de emergência e devido à gravidade 
dos ferimentos transferida para a Santa Casa 
de Barretos, onde permaneceu internada. 
A amiga do casal ficou em observação no 
Pronto Socorro. O autor, conduzido pela PM 
ao plantão policial em Barretos, foi recolhido 
para a cadeia local. As duas vítimas serão 
ouvidas posteriormente. 

COLISÃO NA RODOVIA MATA 
DUAS PESSOAS 

Dois homens, de 26 e 34 anos, foram 
vítimas fatais da colisão entre um carro e 
caminhão ocorrido na Rodovia Faria Lima, 
em Colina, às 05h15 do último dia 4. Quan-
do a polícia chegou ao local o motorista 
e o passageiro da Strada, de Barretos, já 
estavam mortos. O 3º ocupante, da parte 
de trás do veículo, foi socorrido em estado 
grave à Santa Casa de Barretos. O moto-

rista do caminhão, de Piracicaba, prestou 
esclarecimentos à Polícia Rodoviária que 
foi acionada pela concessionária. 

FURTO E DANO EM UBS 
A Unidade Básica de Saúde do CDHU 2 

foi alvo de furto e vandalismo na madrugada 
do dia 1º. Ao chegarem ao local pela manhã 
os servidores constataram o furto de cabos 
elétricos do para-raio e danos em uma das 
vidraças. 

TENTATIVA DE FURTO EM POMAR 
Uma propriedade rural na Rodovia Renê 

Vaz de Almeida, que liga Colina a Monte Azul, 
novamente foi alvo de furto na noite do dia 29. 
Os funcionários que faziam ronda pela plantação 
encontraram 29 sacos de laranja, que foram 
levadas até à administração. Também foi notada 
a presença de um veículo na fazenda vizinha 
que se dirigiu para a estrada no momento que 
percebeu a presença dos vigilantes. 

VEÍCULO RECUPERADO 
O Monza, ano 1993, furtado na noite do 

dia 27 defronte à residência da Alameda 2 
da Nova Colina, foi encontrado em Barretos  
e devolvido ao proprietário sem o toca CD, 
caixa de som e estepe. O veículo estava em 
poder de um homem que foi preso. 

PLACAS DE BRONZE FURTADAS DE 
MONUMENTO DA MAÇONARIA 

Duas placas de 
bronze pertencentes à 
Loja Maçônica, insta-
ladas no monumento 
do trevo da Av. Luiz 
Lemos de Toledo, 
foram furtadas do 
local. O registro da 
ocorrência foi feito 
pela ent idade que 
constatou o fato no 
último dia 31. Esse 
furto se soma aos do 
Museu, praça matriz e 
rodoviária que também 
tiveram as placas de 
bronze levados pelos 
ladrões.

PORTE DE COCAÍNA 
Duas cápsulas de cocaína foram apreendidas 

com um homem, de 26 anos, abordado pela 
PM na Av. Rui Barbosa na noite do dia 4. Ele 
disse que havia comprado a droga em Barre-
tos na manhã do mesmo dia por R$ 10,00. A 
cocaína foi apreendida e o homem liberado. 

GOLPE DO FALSO EMPRÉSTIMO 
Atraída pelo anúncio de uma financeira 

na rede social, uma mulher, de 30 anos, 
entrou em contato com a empresa na noite 
do dia 28 e fez uma simulação. O valor de 
R$ 5 mil seria quitado em 24 parcelas de 
R$ 290,00 para pagamento por boletos. A 
vítima então enviou a quantia de R$ 290,00 
para a transação ser efetuada e passou os 
dados pessoais. Cerca de uma hora depois 
como a atendente não entrou em contato, a 
vítima enviou mensagem e foi informada que 
havia uma diferença cambial e que precisa-
va enviar mais R$ 500,00 para a liberação 
de R$ 5.500,00. Depois disso a mulher não 
conseguiu mais contato com a financeira e 
nem o dinheiro foi depositado em sua conta.

O Fundo Social de 
Solidariedade deu início 
na última segunda-feira, 
7, ao curso gratuito de 
bolos e tortas, o primei-
ro de 2022, fruto de 
parceria entre o FSS, 
Secretaria de Indústria 
e Comércio, SENAC e 
SEBRAE, por meio do 
Programa Empreenda 
Rápido. 

A capacitação para 
as 18 colinenses be-
neficiadas tem carga 
horária de 40 horas e 
acontece na sede do 
FSS, das 18 às 22h. 
“O curso, ministrado no 
final do ano passado, 
teve uma grande pro-
cura por vagas sendo o 
primeiro desenvolvido e 
oferecido gratuitamente 
aos empreendedores 

FSS inicia curso de 
bolos e tortas

e população em geral 
no início deste ano”, 
destacou o secretário 
Renê  Sasaki de Souza. 

“Esta é uma excelente 
oportunidade para os 
participantes aprende-
rem uma profissão para 
o mercado de trabalho 
ou geração de renda 
em casa. Para os que 
já atuam na área da 
alimentação, o curso 
auxilia na melhora da 
performance do negócio 
e ampliação do cardápio”, 
explicou Liliana Taha, 
presidente do FSS. Ela 
informou  também que, 
em breve, serão abertas 
inscrições para novos 
cursos de qualificação, 
totalmente gratuitos, de 
acordo com o calendário 
do Fundo Social.

Renê e Liliana com algumas das alunas do curso iniciado 
nesta semana. Modelo da caminhonete 

furtada de comerciante na 
segunda-feira.

Monumento do trevo que 
teve as placas de bronze 
furtadas. 
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SOCIEDADE FILANTRÓPICA “HOSPITAL JOSÉ VENÂNCIO”

Osny Cezar Paro
Provedor

João Pedro da Silva Destri
1° Tesoureiro

Anderson Henrique Sarti
Téc. em Contabilidade | Reg. CRC 251483/0-7

O prefeito Dieb, a 
secretária de Saúde, 
Dra. Sadia Ferreira e 
o provedor do Hospital 
José Venâncio, Osny 
Paro, informaram que 
o hospital colinense foi 
novamente habilitado 
para oferecer os servi-
ços de UTI temporária 
para tratamento contra 
à Covid. 

O credenciamento do 
hospital foi efetivado na 
última quinta-feira, dia 3. 
Desta vez são 5 leitos 
para UTI e 10 leitos para 
enfermaria e a habilita-
ção foi feita pelo SUS, 
via Ministério da Saúde, 
para os próximos 60 dias 
com possibilidade de ser 
prorrogado de acordo 
com a necessidade do 
momento. 

O prefeito Dieb explicou 
que o credenciamento 
ocorreu por conta de 
um trabalho constante 
da prefeitura e hospital 
junto aos órgãos compe-
tentes. Ele também citou 
o aumento de casos da 
doença em decorrência 
da nova variante Ômicron. 
Porém destacou: “Alguns 
municípios não foram 
habilitados a oferecer 
o serviço novamente e 
nós conseguimos devi-
do à boa infraestrutura 
do hospital. Outro fator 
decisivo foram os inves-
timentos que a prefeitura 
e hospital fizeram em 
equipamentos, o que 
permitiu montar estes 
5 leitos de UTI e 10 de 
enfermaria”. 

O provedor Osny 
frisou: “Essa importante 
conquista para Colina 
é graças ao trabalho 
conjunto entre hospital, 
prefeitura e vereadores. 
Somos uma família que 
de mãos dadas é muito 
mais forte”. 

Ele explicou que para 
viabilizar esta homologação 
foi preciso adquirir boa 
parte dos equipamentos e 
pedir outros emprestados. 
“É preciso lembrar que 
no primeiro momento, 
em junho de 2021, foi 
o Estado que equipou 
os 10 leitos quando da 
instalação da UTI. O 
governo estadual alugou 
os equipamentos que 

UTI para a Covid volta 
a funcionar

permaneceram aqui até 
o mês de novembro. Os 
equipamentos foram reti-
rados assim que terminou 
o contrato, que também 
coincidiu com a redução 
dos casos de internação. 
Diante do objetivo de 
tornar a UTI permanente 
começamos a comprar 
equipamentos com a 
ajuda da prefeitura. Isso 
nos credenciou junto ao 
SUS de abrir a UTI nova-
mente, desta vez com 5 
leitos e também oferecer 
10 leitos na enfermaria 
para recuperação”. 

O provedor também 
explicou que as vagas 
são contratadas por meio 
da CROSS (Central de 
Regulação de Ofertas e 
Serviços de Saúde) do 
Governo Estadual em 
parceria com o Ministé-
rio da Saúde. Portanto, 

as vagas são ofertadas 
a nível regional. Ele 
informou que tão logo 
o hospital foi habilitado 
já chegaram pacientes 
de Severínia, Olímpia e 
Altair. Na segunda-feira, 
7, a UTI estava com 
100% de ocupação e a 
enfermaria 60% 

MAIS UMA ETAPA 
RUMO A UTI 

PERMANENTE 
“Nosso grande sonho 

é transformar a UTI pro-
visória em permanente e, 
posso afirmar, que este 
objetivo está cada vez mais 
próximo. O  Ministério da 
Saúde solicitou algumas 
adequações para que 
isso se torne efetivo e nós 
vamos trabalhar para que 
isso ocorra. Esperamos, 
em breve, anunciar esta 
conquista tão esperada”, 
finalizou o prefeito.

Fachada da UTI que na segunda-feira estava com todos os 
5 leitos ocupados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022

Aberto em 04/02/2022; Encerramento: Até às 
10:00 horas do dia 21/02/2022; Resumo do objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA a Aquisição parce-
lada de medicamentos, durante 12 (doze) meses des-
tinados ao abastecimento/ressuprimento de estoque 
das unidades de saúde, da rede municipal de Jaboran-
di – SP no âmbito da Média Complexidade, Atenção 
Especializada e Atenção Primária a Saúde (APS). O 
edital está disponível, podendo ser retirado no Setor 
de Compras e Licitações da Prefeitura, sito na Rua 
Antonio Bruno, 466, Centro; Informações pelo tele-
fone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 04 de Fevereiro de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

 Fernando Henrique Sales – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação de Jaborandi/SP, 
no uso de suas atribuições legais comunica aos professo-
res habilitados e classificados de acordo com os pré-re-
quisitos contidos no Edital de Abertura 009/2021, publi-
cado no Diário Oficial do município de Jaborandi em 13 
de dezembro de 2021 que haverá atribuição de função 
na Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Inácio 
Máximo Diniz Junqueira, 527 – Centro, em Jaborandi, 
estado de São Paulo, como consta no cronograma abaixo: 
11/02/2022 às 10h:

> Acompanhamento Especializado de alunos com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Jaborandi, 07 de Fevereiro de 2022

O primeiro caso de 
dengue, confirmado na 
última semana, aliado 
a mais 10 notificações 
(6 descartadas e 4 
aguardando resultado 
de exame) têm preo-
cupado as autoridades 
sanitárias. 

Pedro Vieira, en-
carregado de Departa-
mento de Controle de 
Endemias (DECEN), 

Departamento de Endemias intensifica ações de 
combate à dengue

JABORANDI

mostrou preocupação 
com as contaminações 
e o período chuvoso 
que deve se estender 
até março. 

“A equipe preten-
de realizar um novo 
arrastão na próxima 
semana se a chuva 
permitir. A intenção 
é eliminar a maior 
quantidade possível 
de  c r iadouros  do 

Aedes aegypti. Se 
não houver chuvas 
fortes o arrastão será 
realizado com apoio 
da Secretaria de Saú-
de e Departamento 
de Obras/Serviços 
Urbanos”, destacou 
Vieira que também 
disse que as equipes 
de campo, compostas 
pelos agentes, estão 
enfrentando dificulda-
des para ter acesso a 
alguns imóveis devido 

O novo arrastão, previsto de 14 a 18 deste mês, será realizado 
nos moldes de novembro. Estas e outras ações estão na 
programação do DECEN para conter o avanço da dengue. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022

Aberto em 08/02/2022; Encerramento: Até às 
10:00 horas do dia 22/02/2022; Resumo do obje-
to: REGISTRO DE PREÇOS para a Contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços 
laboratoriais, pelo período de 12 (doze) meses, para 
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do mu-
nícipio de Jaborandi SP. O edital está disponível, 
podendo ser retirado no Setor de Compras e Licita-
ções da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, 
Centro; Informações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 08 de Fevereiro de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

à resistência dos mo-
radores. 

“O t raba lho  de 
prevenção e monitora-
mento, conscientização 
e eliminação de cria-
douros, exercido pelos 
agentes, é fundamental 
no combate à dengue 
e para que o município 
não tenha novas epi-
demias”, alertou Pedro 
que pede a colaboração 
da população neste 
sentido. 



O COLINENSE Colina, 10 Fevereiro de 2022Página 8

Hoje 
Emídio Polizelli 

Gabriel Francisco Pedro 
Alexandre

Júlia Abe Spechoto
Bruno Henrique G. Moralles

Amanhã 
Mércia de Souza 

Dia 12 
Flora de Faria e Souza 

Spechoto 
Cleide Aparecida R. Alexandre 
Guilherme Pedro Alexandre

Luís Henrique E. Bessa 
Gabriela Melo Maia

Dia 13 
Rogério Pereira de Souza 
Ademar José Rodrigues 

Luiz Gustavo Paro 
Dario Basso Cardoso 

Laíssa Helena Marqueti 

Lucas Eduardo Caldeira 
Dia 14 

Marina Basso Maia 
Alia Fayez Ali Taha 

Ademar Batista Pinto Neto 
Rafael Santos Esteves 

Daniela Cristina G. L. B. 
Abe

Dia 15 
Edivanio Ângelo Sasaki de 

Souza 
Sérgio Osmar Pupolini 

Celso Batista Pinto Júnior 
Dia 16 

Carlos Eduardo da Silva 
Ana Lúcia Juliani de 

Carvalho 
Aniversário de casamento 

Dia 12 
Valter Kioshi Abe/Maria 

Aparecida O domingo será de alegria para Ademar Rodrigues com o 
aniversário celebrado na companhia da família e esposa Vera. 

O aniversário de Daiane Crevilare no domingo foi mui-
to animado com a participação dos amigos e atenção 
especial do namorado Alessandro. 

A empresária Cláudia Rocha participou da colheita até 
a fabricação dos produtos da Vinícola Góes, em São 
Roque, durante a vindima no final de janeiro. A empre-
sa é parceira da Santé Cacau,Cláudia, os filhos Laura e 
Enrico foram recepcionados pelo casal diretor, Clóvis 
Góes/Josy. 

O porto seguro de Mércia de Souza é o pai João e a 
família que comemoram o aniversário dela amanhã.

O 1º aniversário da Manuela no sábado foi de felicida-
de para os pais Mário Eduardo/Ana Flávia, avós Pauli-
nho/Ana Maria, titia Maria Cláudia, familiares e amigos 
que prestigiaram o pique-pique da “Branca Neve e os 
Sete Anões” em Franca, onde a família reside. 

A família é o tesouro de Alia Taha Junqueira (Barretos) 
que no dia 14 celebra mais um ano de vida, juntinho do 
marido Flávio e filha Amanda. 

Equipe de profissionais da Revigore, clínica que ofere-
ce os mais diversos procedimentos para a saúde, bele-
za e bem estar dos clientes. Não espere mais para ficar 
mais bonito e de bem com a vida. Agende seu horário e 
peça mais informações pelo fone 99267-6120 ou vá até 
a Revigore, que funciona na Rua Tiradentes nº 55.

Melhores possibilidades quanto aos assuntos de esporte. Com o fluxo 
do planeta Vênus você poderá sentir-se a vontade, livre mesmo para 
conseguir o que sempre quis, principalmente em termos financeiros.

Horóscopo da semana de 10 a 16/02

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Sua união com 
pessoas amigas favorece suas possibilidades de 
êxito. Grandes chances de destacar-se nos jogos, 

na vida pública, nos esportes, na loteria e nos sorteios. Dentro 
do trabalho, você vai procurar exercer as suas funções sempre 
de uma forma cooperativa, mantendo um melhor relacionamento 
com os patrões e os colegas de trabalho.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Dê importância 
às conveniências sem se esquecer da utilidade 
prática das coisas. A construção sem estabilidade 

de qualquer assunto, pode trazer aborrecimentos imediatos. Pense, 
aja e fale de modo mais agressivo para conseguir o que pretende.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 A influência da lua 
vai lhe garantir bons ganhos em negócios rápidos 
e especulações razoáveis. Especial atenção aos 
assuntos domésticos, familiares, profissionais e tudo 

o que lhe dê elevação e estabilidade.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Indícios favoráveis nos 
seus assuntos pessoais e profissionais. Obtenção de 
segredos importantes. Continue tendo confiança em si 

mesmo. A partir de hoje você estará se encaminhado para um período 
excelente. Este dia é ideal para você desenvolver sua capacidade de 
reflexão e paciência, com tudo que acontece ao seu redor.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Quanto mais 
procurar trabalhar com otimismo, melhor será sua chance 
neste dia. Excelente as novas associações e aos negócios 
comerciais. Ideal para amar. Receberá boas notícias. 

Loteria, loto, qualquer outro tipo de jogos estão favorecidos, por isto, aproveite.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Contatos com 
pessoas de posse financeira elevada e elevação de 
sua condição material, e que denota o fluxo astral 
de hoje para você. Boa disposição para o trabalho e 

melhora total de saúde. Pode viajar.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Período promissor. 
Seja otimista e aproveite as chances que surgirão 
agora. Pleno êxito financeiro, público, particular e 
legislativo. Bom para os jogos, sorteios e loterias. 

Você se sentirá mais capaz para levar harmonia e ordem à vida 
de outras pessoas, incluindo, evidentemente a sua própria vida.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Dia que você en-
contrará poucas pessoas que o compreenderão. 
Entretanto, terá sucesso em novas empresas, nas 
especulações e nos negócios de vulto. Lucros 

inesperados poderão vir nesta fase.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Procure manter 
seu estado de ânimo mais calmo e otimista, neste 
e nos próximos dias para que não venha a sofrer 
prejuízos e embaraços. Êxito nos estudos, pesquisas e 

exaltação psicológica. Mantenha uma postura nova e radiante perante 
os outros, assim você se sentirá melhor, mais aliviado e confiante.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Nem 
sempre há uma influência astral tão benéfica como 
deste dia para você. Terá paz no setor amoroso, a 
ajuda dos amigos, parentes e religiosos para elevar 

seu estado de espírito e será bem sucedido nos divertimentos.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Particularmente 
deve pensar no êxito em tudo. Considere assuntos do 
amor, amizades, vida social e intercâmbios de ideias. 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Dia importante e 
benéfico. Excelente para progredir materialmente. 
Procure condições de melhorar sua situação 
econômica. Romance favorecido e vida familiar 

beneficiada. Pode-se registrar também uma maior flutuação nos 
seus romances, ficando mais indeciso na hora da escolha.

Dá-lhe Verdão! Olha aí os colinenses Mohamed Taha, o 
filho Tarik e Beto Paro com o filho João Ademar, direto 
de Abu Dhabi, vibrando com a vitória do Palmeiras que 
carimbou o passaporte para a final. E o quarteto coli-
nense já confirmou presença na grande final do Mun-
dial neste sábado, às 13h30. Haja coração!

Os filhos Roberta, Carla e Carlos celebram com Valter 
Abe/Cida as bodas de ouro, completadas neste sábado. 


