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Fundado em 18 de Agosto de 1918 - Propriedade de Felici & Felici S/C Ltda.
Diretor João Roberto Felici
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27 ofertas válidas de 24/02 à 02/03
ou enquanto durar o estoque

R$ 99,90

coLUNA
7 X 14

(5/16)  6 MTS

R$ 44,90 

ferro 5/16
(8mm)   12 mts

R$ 267,00 

Ventilador de teto
venti-delta

branco ou mogno

R$ 60,00 m³

AREIA DE
estrada

R$ 90,00 m³

AREIA
grossa

lÂMPADAS LED
9W
12W
15W
20W
30W
40W

r$ 6,90
R$ 10,90
R$ 12,90
R$ 22,90
R$ 34,90
R$ 51,90

TORNEIRA  GOURMET 
OLIVEIRA METAIS

bancada e parede R$ 130,90 

Preço Baixo você 
encontra aqui !!!

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

Os prefeitos Dieb e 
Silvinho acompanha-
ram no sábado, 19, a 

Prefeitos acompanham visita do governador
visita do governador 
João Doria a Barretos 
que, na oportunidade, 

entregou obras e 
anunciou mais inves-
timentos na região. 

O governador assi-
nou ordem de serviço 
para o recapeamento 
de 12,2 km da Rodovia 
Antônio Bruno (Colina/
Jaborandi) que deve 
começar em breve. 
Doria disse que irá a 
Jaborandi para anunciar 
a recuperação da Ro-
dovia Dona Genoveva 
Lima de Carvalho Dias 
(Jaborandi/Morro Agudo) 
e a pavimentação dos 
19,2km da vicinal que 
interliga Jaborandi a 
Barretos, uma nova rota 

de acesso à Rodovia 
Anhanguera. 

Dieb e o vice Cam-
panholi agradeceram 
o governador Doria, 
vice Rodrigo Garcia 
e secretário Marco 
Vinholi (Desenvolvi-
mento Regional)  por 
atender os pedidos de 
Colina e região nas 
mais diversas áreas.

Pág. 7 

Campanholi e Dieb aproveitaram a visita do governador 
Doria a Barretos para agradecer o atendimento dos pe-
didos feitos por Colina e também pela região. 

Silvinho com o secretário Itamar (Agricultura) e gover-
nador Doria, que anunciou um pacote de investimentos 
para Jaborandi. 

Liliana Taha com as presidentes dos FSS de Guaíra, Palmares Paulista e Terra Roxa 
que vieram conhecer a metodologia de trabalho e projetos sociais do Fundo Social 
colinense, que são referência em todo Estado.                                                        Pág. 5 

Liliana recepcionou presidentes 
de FSS da região

Mais dois shows 
confirmados 

Hugo e Guilherme também estão na 
programação da 43ª Festa do Cavalo.

FESTA DO CAVALO

Pág. 5
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C L A S S I F I C A D O S

O COLINENSE
Fundado em 18/08/1918

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notícias da Paróquia
Dia 24 – Quinta-feira
09h – Reunião dos padres na Cidade Maria

Dia 25 – Sexta-feira
20h – Missa na comunidade N. Sra. Perpétuo Socorro – Faz. 
Brejo Limpo

Dia 26 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 27 – Domingo 
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 02 – Quarta-feira - CINZAS
19h30 – Missa de abertura da Campanha da Fraternidade e 
distribuição das Cinzas

  “A BOCA FALA DO QUE O 
CORAÇÃO ESTÁ CHEIO”

As leituras desta liturgia no próximo domingo destacam 
algumas virtudes e qualidades que deveriam caracterizar a 
vida de todo cristão. É o testemunho da fé em Jesus Cristo 
que deve encher nosso coração, e não critérios humanos, 
movidos pela busca pessoal de visibilidade.

A leitura de Eclo 27, 5-8 – chama a atenção para o cui-
dado que precisamos ter para não avaliar as pessoas pelas 
aparências, e sim pela sabedoria de vida que revelam. Como 
o texto diz: a pessoa demonstra quem é pelo seu discurso. 
Não devemos nos impressionar pela habilidade teatral ou 
pela retórica de uma pessoa, e sim por sua sabedoria de vida.

Na leitura de 1Cor 15,54-58 – Paulo nos recorda que em 
Cristo Jesus todos alcançamos a vitória da vida plena. Por isso 
não devemos nunca esmorecer no testemunho de nossa fé, 
para que a vitória de Jesus Cristo não seja vã em nossa vida. 
A coragem de anunciar Cristo ressuscitado, por meio de uma 
vida cristã, fortalece nossa fé e nos ajuda a construir comu-
nidades novas, que caminham na esperança da vida eterna.

No Evangelho Lc 6,39-45 – Jesus nos ensina que a 
qualidade de nosso coração determina a qualidade de 
nossas palavras e ações. O bem que se guarda transborda 
nas atitudes. A boca fala daquilo que o coração está cheio.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

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
PORTARIA Nº 267, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

CONVOCA A CANDIDATA CLASSIFICADA E 
APROVADA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2018 
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, a candidata classificada e 
aprovada do Concurso Público n.º 03/2018, para com-
parecer junto ao Departamento de Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Colina e manifestar interesse 
em assumir a vaga existente do cargo público efetivo, ser 
admitida para o exercício de suas atribuições, no prazo 
máximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de pu-
blicação, respeitando-se a ordem classificatória, confor-
me abaixo relacionado:

I – MÉDICO (PEDIATRA):
a.) OLGA MARIA TORNELLI CORREA NEVES   – 

portadora do Registro Geral n.º 32.577.955-7, 2.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, 21 de Fevereiro de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

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

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

Medidas: 2 colunas x 15 cm | Valor:  R$ 208,50

VENDE-SE 
Dois terrenos 10 x 25m 

(cada) no Desmembramento 
Park, totalizando 500 m2. 
Contato (17) 99619-4799. 

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, 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 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 (Stanley) 
ou 99120-1948 (Dil).

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso da 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução e 

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

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada de 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos seus 

pés c/ a podóloga Daniela – 
unhas encravadas, 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 codificadas. Confecção de 
carimbos – Av. Luiz Lemos de 
Toledo, 384 – 3341-3359 ou 
99148-8664. 

MÓVEIS PLANEJADOS  
MARCENARIA 

Fabricação de closets, 
cozinhas, banheiros, armários 
de quartos, painéis e serviços 
de marcenaria em geral. Or-
çamento 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. Ligue: 
(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 estofados, 

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

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 informação 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 me-
dicamentos na Avenida das 
Cohabs, 546. Entregas pelo 
WhatsDog: (17) 3341-2046 
e (17) 99114-1410. 
 MOTORISTA PARTICULAR 

Precisa ir ao médico, no 

shopping, no INSS ou fazer 
compras? Use o conforto do 
seu veículo próprio sem se 
cansar dirigindo. Contrate 
um motorista c/ referên-
cias e mais de 30 anos de 
experiência – fone: (17) 
98820-1566, c/ Júnior. 
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Mais uma ação de 
combate ao Aedes aegypti 
será realizada no dia 7 de 
março (segunda-feira)  com 
início a partir das 18 horas. 
A nebulização veicular, 
popularmente conhecida 
como “fumacê”, será re-
alizada inicialmente nos 
bairros Colina D, Nosso 
Teto ,Vila Guarnieri, Jardim 
Primavera e Jardim São 
João que já registraram 
casos suspeitos de dengue. 

Nos demais dias as 
equipes da Vigilância 
Epidemiológica e do De-
partamento de Controle de 
Vetores farão o bloqueios 
de controle de criadouros 

“Fumacê” começa em bairros que já 
registraram casos suspeitos

e busca ativa de suspeitos 
de dengue. A Secretaria 
de Saúde divulgará pos-
teriormente o cronograma 
da nebulização veicular, 
que beneficiará todos os 
bairros da cidade. 

ORIENTAÇÕES
O setor de saúde informou 

que o veículo percorrerá as 
ruas aplicando inseticida 
para conter os impactos da 
dengue, zika, chikungunya 
e febre amarela seguindo 
todos os critérios técnicos, 
determinados pela Supe-
rintendência de Controle 
de Endemias.  “Para o 
processo ser efetuado 
com êxito, a população 

deve contribuir  perma-
necendo dentro de casa 
durante a ação, deixar 
portas, janelas, vitrôs e 
cortinas abertos, colocar 
animais nos fundos do 
terreno, cobrir alimentos 
(inclusive de animais) e 
utensílios que estiverem 
em cima do fogão, entre 
outros cuidados”, explicou 
Antonio Figueira, coor-
denador de Fiscalização 
Epidemiológica. 

O Aedes aegypti tem 
hábitos específicos e voa 
nos períodos do amanhecer 
e entardecer.  O “fumacê” 
será realizado pela equipe 
da Vigilância Epidemiológica/
Saúde, entre as 18h e 20h, 
considerando que é neste 
horário que o mosquito 
sai para se alimentar de 
sangue humano e, como 
há menos incidência de 
raios solares, o produto tem 
mais eficácia no combate.
CUIDADOS EM CASA

“Ao menos uma vez 
por semana as pessoas 
devem circular por toda 
a casa, principalmente 
no quintal, para procurar 
por possíveis criadouros. 
Todos os recipientes que 
acumulem água e que 
possam se tornar criadouro 
devem ser eliminados”, 

destacou a secretária da 
Saúde, Dra. Sadia D. R. 
Ferreira. Ela acrescentou 
que,  “são medidas simples 
e básicas, de conhecimento 
de todos, que fazem a 
diferença nessa cruzada 
contra o mosquito”. 

A secretária orienta 
que as pessoas que 
apresentarem sintomas 
da doença, como: febre 
alta associada à dor de 
cabeça, prostração, dores 
musculares nas juntas, atrás 
dos olhos, vermelhidão pelo 
corpo e coceira, devem  
procurar imediatamente 
uma unidade de saúde e 
notificar a vigilância, para 
que todos os protocolos de 
combate sejam adotados. 

“Trabalhamos fortemente 
na prevenção, mantendo 
um trabalho contínuo, 
durante todo o ano, de 
combate aos criadouros e 
à proliferação do mosquito. 
As ações são realizadas 
de maneira unificada e 
permanente, envolvendo 
todas as Secretarias Mu-
nicipais. Todas as ações 
para evitar a proliferação 
do mosquito transmissor 
estão sendo tomadas, mas 
o apoio da população nesta 
luta é imprescindível”, 
declarou  o prefeito Dieb. 

O vereador José Afonso 
de Salvi (PSDB) apresentou 
pedido de licença saúde e 
está afastado das funções 
por 15 dias. A vaga foi as-
sumida por Celso Roberto 
Lima (foto), 1º suplente do 
partido tucano, na última 
sexta-feira, 18. Esta é 
a terceira vez que Beto 
Lima exerce a suplência e 
a 1ª por 15 dias. As duas 
primeiras foram por 30 
dias cada. 

No início de junho do 
ano passado ele assumiu 

Beto Lima assume 
pela 3ª vez

o lugar do presidente Ra-
fael Maringá  que passou 
por cirurgia e precisou se 
ausentar das funções. A 2ª 
aconteceu em novembro 
em substituição a José 
Afonso, que também se 
submeteu à cirurgia. 

“Estou aproveitando estas 
oportunidades para ganhar 
experiências e trabalhar 
pelo povo colinense. Nestes 
períodos como vereador 
apresentei pedidos que 
estão se concretizando”, 
destacou Beto Lima. 

Cento e oito colinenses 
foram contemplados com 
mais um Curso de Operador 
de “Máquinas Pesadas” 
realizado no período de 
16 a 20 deste mês com 
aulas teóricas no auditório 
da Secretaria de Educação 
e Sindicato dos Servidores 
Municipais e as práticas no 
Recinto Municipal. 

O curso foi promovido 
pela prefeitura, por meio 
das Secretarias de Trân-
sito/Transporte e Indústria, 
Comércio e Agricultura, em 
parceria com o Instituto 
MVB Brasil, com foco em 
pá carregadeira, retroesca-
vadeira, motoniveladora e 
trator agrícola. 

A prefeitura cedeu 
o espaço para as aulas 
teóricas e práticas, bem 
como as máquinas para a 
capacitação com apoio de 
operadores municipais e a 
infraestrutura necessária 
para a inscrição dos parti-
cipantes. A empresa MVB 
Brasil ministrou o curso. 

Para quem se qualificou 
em apenas uma máquina o 
curso foi totalmente gratuito. 
O aluno apenas efetuou o 
pagamento de uma taxa 

Colinenses participam 
de curso de 

“Máquinas Pesadas”

à empresa organizadora 
para obter o certificado e a 
carteirinha de habilitação. 
Aqueles que fizeram o pacote, 
com todas as máquinas, 
também receberam o curso 
gratuitamente; pagaram a 
taxa do certificado e cartei-
rinha e receberam isenção 
da taxa de um dos cursos. 

O prefeito Dieb e o vice 
Campanholi, que acompa-
nhou o curso, agradeceram 
a parceria com o Instituto 
MVB Brasil, parabenizaram 
os alunos que receberam 
os certificados e ressalta-
ram a satisfação da gestão 
em poder contribuir com a 
formação de profissionais 
na área de operador de 
máquinas. 

“Sabemos do potencial 
da agroindústria e do 
comércio que necessitam 
desses profissionais. Com 
o curso realizado os 108 
participantes terão mais 
oportunidades de trabalho 
e poderão desenvolver 
a profissão não só em 
Colina e região, como 
também em todo o país”, 
destacou Dieb. Em 2019,  
o curso capacitou 175 
participantes. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 
PROCESSO Nº 44/2022 

OBJETO:- aquisição de tubos de concreto armado e 
simples, para execução de trecho de galeria pluvial na Ave-
nidas Cel. Antenor Junqueira Franco, esquina da Rua Tira-
dentes, neste município. VALOR TOTAL ESTIMADO DO 
LOTE: R$ 91.013,62 (noventa e um mil, treze reais e ses-
senta e dois centavos); MODALIDADE:- PREGÃO ELE-
TRÔNICO. TIPO:- Menor Preço Por Lote. RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS:- DAS 09:00 horas até às 14:00 
horas do dia 10/03/2022. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
Às 14:05 horas até às 14:15 horas do dia 10/03/2022. INÍ-
CIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14:20 
horas do dia 10/03/2022. LOCAL: www.bll.org.br. Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF). FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EN-
CAMINHAMENTO:- Secretaria Municipal de Materiais e 
Suprimentos, Rua Antonio Paulo de Miranda, nº 466 – Cen-
tro – Colina/SP, ou pelo telefone (17) 3341-9448, ou ainda, 
licitações@colina.sp.gov.br, nos dias úteis. 

Colina (SP), 23 de Fevereiro de 2022

Diab Taha – Prefeito Municipal

Israel da Silva Nunes – Pregoeiro
Medidas: 2 colunas x 12 cm | Valor:  R$ 166,80

Vice Campanholi e os secretários Renê e João entregam 
certificados aos participantes do curso.
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e tudo que possa prejudicá-lo de um ou de outro modo. O planeta 
marte indica que as suas opiniões serão fortes e decisivas hoje.

Horóscopo da semana de 24/02 a 02/03

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Alguma 
prudência é bastante aconselhável, uma vez que 
afastará a possibilidade de você se perder em 

pequenos negócios. As influências são benéficas. Pode tratar de 
assuntos importantes. Os astros aconselham que você preencha 
a sua cabeça e o seu coração com pensamentos prazerosos.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Procure falar pouco 
e escutar mais, neste período. Seja cauteloso no 
campo dos negócios, e não revele suas ideias 

a ninguém. Bom, contudo, para tratar de questões legais e de 
escritos, de modo geral. Tudo o que estiver ligado a sua carreira 
profissional, deve ser incentivado.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Com a posição 
do sol, agora você terá maiores chances de lucrar 
inesperadamente através de jogos, sorteios e da 
loteria. Felicidade amorosa, conjugal e familiar. 

Você anda muito dispersivo. Você pode sentir-se com maior 
vigor físico e emocional, mas tendendo para uma dependência 
excessiva em relação à família, e aos entes queridos.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Alegre disposição 
mental as novas amizades e para tratar de 
assuntos íntimos. Melhora profissional e financeira 

e êxito social está previstos. Ótimo a passeios. Procure dizer tudo 
o que sente, mas ao mesmo tempo, procurando descobrir o que 
passa pela cabeça dessa pessoa.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Será muito 
bem sucedido nas próximas horas. A posição de 
Marte haverá de favorecê-lo em trabalho de toda 
ordem. Cuidado com o amor à primeira vista. 

Confie em si, e fará associações que trarão bons resultados.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Muito bom dia 
para mudar de residência ou ocupação. As coisas 
novas que inventar serão coroadas de êxito e 
suas ambições, sonhos e desejos serão bem 

sucedidos. Ótimo para as amizades e a vida romântica.

TOURO - de 21/04 a 20/05  O planeta 
Mercúrio, em bom aspecto, indica que conseguirá 
obter os mais propícios resultados, no trabalho, 
no setor financeiro, social e amoroso. Aproveite. 

Muita paz íntima. Você está também, passando por uma fase de 
sofrimentos provindos de sua própria mente.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Faça o que puder 
para aumentar suas amizades ou então, conserve 
às que fez no passado. Evite atritos com quem quer 
que seja a fim de não criar inimigos, declarados ou 

ocultos. Favorável para o romance. Busque intensamente as coisas 
sólidas e duradouras, e para isso, espalhe em redor de você alegria, 
otimismo, bondade, que são as bases firmes e da felicidade.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Evite a 
falta de persistência e dê continuidade nos 
empreendimentos ou negócios, que conseguirá 
bons resultados neste dia. Bom para tratar com 

pessoas importantes ao seu progresso. O trabalho de transformar 
os seus sonhos em realidade, precisam passar por vários estágios.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Trate de seus 
interesses sociais. Estude suas possibilidades de êxito 
e ponha-as em prática. Boas oportunidades financeiras 
e profissionais, também deverão se apresentar. Boa 

saúde e sucesso amoroso. Tudo o que você pensar ou fizer durante este 
período, poderá vir a acontecer o melhor modo possível.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Você está vivendo um 
dos melhores períodos do ano em todos os sentidos, 
mas deverá evitar o gasto desnecessário de dinheiro 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Dia benéfico 
e favorável em tudo o que pretenda realizar ou 
conceber. Excelente aspecto astral para iniciar 
negócios e empreendimentos de vulto, e para 

tratar de questões jurídicas que estão em pendência. Faça um 
curso, agite, e abrace todas as oportunidades que aparecerem.

 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DE COLINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Artigo 37º, Parágrafos 1º, 
2º, 3º dos Estatutos Sociais da Associação 
Comercial e Industrial de Colina (ACIC), Esta-
do de São Paulo, pelo presente ‘‘EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO’’ ficam os senhores, associados 
(as) da Entidade, quites com a tesouraria da 
mesma, conforme o Artigo 38º dos Estatutos 
Sociais, a participarem da ASEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA a ser realizada no dia 05 de mar-
ço de 2022, a partir das 9 até às 13 horas, na 
sede da Entidade, sito à Avenida Pio de Mello 
Nogueira nº 65 – Centro, nesta cidade de Co-
lina, Estado de São Paulo, para tratarem dos 
seguintes assuntos:

a) Eleição da Nova Diretoria Administrativa e 
Conselho Deliberativo da Associação Comercial 
de Colina - SP para o Biênio 2022/2023;

b) Apreciar o parecer da Comissão Fiscal 
sobre as contas da Diretoria Administrativa atual.

As inscrições, conforme estabelece o Esta-
tuto, devem ser feitas até o dia 03 de março de 
2022, às 18 horas, na sede da ACIC. 

Colina, 24 de Fevereiro de 2022

Antônio Carlos Piai – Presidente

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 COMUNI-
CA e PUBLICA a desistência dos(a) candidatos(a): MI-
CHELE CARDOSO PINTO-12ª, ALYNNE ALVES 
DE ALMEIDA-13ª,  ALICE ELIAS DA SILVA-14ª, 
JANAINA APARECIDA SAGIORATTO DE SOUZA
-15ª, ANALU DANIELA MOURA MESQUITAM-17ª, 
LARISSA DOMINGUES-18ª, CAROLINE PIAI BE-
NETI CONSTÂNCIO LOPES-19ª, BRUNA DE PAU-
LA GONZAGA-20ª, LEISLAINE MOTA SILVA-21ª, 
RAFAELA MODENEZI FERREIRA COELHO-22ª, 
MARCELINA CRISTINA PEREIRA SOARES-23ª, 
RAFAELA FEROLDI MORA-24ª, SUELEN FRAN-
CISCO DA SILVA-25ª, PATRÍCIA PESSIM-28ª, 
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS-29ª, MABOLI 
DAMIANI  MEDEIROS ALFINETO-30ª, REGIA-
NE CRISTINA ROCHA-31ª, THAÍS CRISTINA 
DOS SANTOS BERNARDO-32ª, FRANCIELI DO 
NASCIMENTO PEREIRA DUARTE-33ª, ELÂINE 
CARVALHO DO BONFIM-34ª, MARILENE ALVES 
DA SILVA-37ª, MARIA ELIANE DOS SANTOS DE 
QUEIROZ-38ª, PÂMELA PEREIRA DA SILVA-39ª, 
GILVANE LOPES DA SILVA-40ª, para o preenchi-
mento de vaga temporária do Emprego Público de PRO-
FESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ACT - PEIC 
– CRECHE, e ARACI ERICA DA CRUZ BÉRGAMO
-30ª, ELIANE APARECIDA SONCINI PEIXE OLI-
VEIRA-31ª, 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 17/02/2022, e NÃO manifestaram o inte-
resse dentro do prazo estipulado e previsto para a atribui-
ção 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, 21 de fevereiro de 2022

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

VANESSA GOMES - Secretária
Comissão Permanente de Concursos Públicos

GILBERTO JULIO DA SILVA - Membro
Comissão Permanente de Concursos Públicos

Medidas: 2 colunas x 23,5 cm | Valor:  R$ 326,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 266, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2.022

CONVOCA OS(AS) CANDIDATOS(AS) CLASSI-
FICADOS(AS) E APROVADOS(AS) DO CONCUR-
SO PÚBLICO Nº 01/2019 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 
01/2019, para comparecerem junto ao Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Co-
lina e manifestarem interesses em assumir as vagas 
existentes dos cargos públicos efetivos, serem admi-
tidos 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 – AGENTE DE CONTROLE DE VETORES:
a.) GABRIELA APARECIDA LIBÓRIO   – por-

tadora do Registro Geral n.º 52.719.042-1, 11.ª clas-
sificada.

II – ASSISTENTE EDUCACIONAL:
a.) THAMIRES CRISTINA DA SILVA ANTÔNIO  

– portadora do Registro Geral n.º 53.861.609-X, 87.ª 
classificada.

b.) ANA BEATRIZ DA SILVA BIANCHI  – por-
tadora do Registro Geral n.º 54.864.979-0, 88.ª clas-
sificada.

c.) VIVIANE MELLO JUSTINO   – portadora do 
Registro Geral n.º 58.800.524-1, 89.ª classificada.

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

Prefeitura Municipal de Colina, 21 de Fevereiro de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

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

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

Medidas: 2 colunas x 18,5 cm | Valor:  R$ 257,15

As duas equipes co-
linenses que participam 
da Copa Aper de Futebol 
Amador perderam os jo-
gos da rodada do último 
domingo, 20, dentro e 
fora de casa. Os Muleks 
da Dirce receberam na 
“Toca do Tigre” o Pal-
meirinha (Matão), que 
venceu por 2 a 1. O 
jogador Cléber marcou 
para a “mulecada”. 

O Colina Atlético foi 
a Terra Roxa e perdeu 
dos anfitriões por 3 a 1. 
O único gol da equipe 
colinense foi do jogador 
Ary, que continua artilheiro 
da competição com 12 

Equipes perdem rodada 
do Amador

gols. O “Tigre do Vale” 
está em 2º lugar na ta-
bela de classificação do 
Grupo B com 18 gols e 
os Muleks em 4º com 12. 

No próximo domingo 
não haverá rodada do 
Amador, que retorna no 
dia 6 de março sem a 
participação das equipes 
colinenses. O Colina 
Atlético já está classifi-
cado e aguarda rodada 
do próximo dia 6 para 
definição do adversário 
na fase eliminatória. Os 
Muleks dependem de 
resultado da próxima 
rodada para garantir a 
classificação. 
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P A N O R A M A

A prefeitura definiu 
mais duas atrações para 
a 43ª Festa do Cavalo, 
que será realizada de 6 

FESTA DO CAVALO 
Mais dois shows confirmados 

a 10 de julho. Na última 
semana foi confirmado 
os shows de Hugo & 
Guilherme e Pedro 

Sampaio, que se juntam 
as duplas sertanejas 
Zé Neto & Cristiano, 
Henrique & Juliano e 
Jorge & Mateus tam-
bém já definidas. Ainda 
não foi divulgado o dia 
em que os artistas se 
apresentam. 

“A programação 
art íst ica é sempre 
muito esperada na 
festa, que também 
terá as provas hípicas 
com a participação de 
cavaleiros renomados”, 
destacou o secretário 
de Turismo e Lazer, 
Marcelo Pinto Neto 
“Barba”, que infor-
mou que a prefeitura 
irá manter todos os 
protocolos sanitários 
para a segurança de 
colinenses e visitantes. 

PERMANENTE 
O secretário infor-

mou também que as 
permanentes, que dão 
acesso a todos os dias 
do evento, continuam 
à venda no Departa-
mento da Receita pelo 
valor de R$ 200,00. O 
vencimento das quatro 
parcelas de R$ 50,00 
acontece todo o dia 20 
dos meses de março, 
abril, maio e junho. 

A presidente do FSS 
colinense, Liliana Taha, 
recepcionou na tarde 
do último dia 15 as 
presidentes dos Fun-
dos Sociais da região:  
Marta Maria B. Silva 
(Guaíra), Liliane Santos 
Souza (Palmares Pau-
lista) e Virgínia Duarte 
Mônaco (Terra Roxa) 
que vieram conhecer a 
metodologia de trabalho 
e os projetos sociais em 
desenvolvimento. 

Acompanharam a 
visita a engenheira de 
alimentos da Central 
de Alimentação, Beatriz 
Abdalla dos Santos, que 
coordena o Projeto Padaria 
Artesanal e a coordenadora 
do Centro de Educação 
Complementar, professora 
Loide Fernandes. 

Projetos do FSS colinense 
são referência na região

Liliana apresentou 
todos os projetos rea-
lizados: o trabalho das 
voluntárias do Grupo de 
Fraldas, Ateliê de Rou-
pas, Oficinas de Dança e 
Música, Corte e Costura, 
Escola da Moda, Polo 
da Beleza, Campanha 
do Agasalho e Padaria 
Artesanal. As presiden-
tes dos Fundos Sociais 
ficaram encantadas com 
a receptividade e elogia-
ram a organização dos 
projetos desenvolvidos 
no município, que tem 
sido referência no Estado. 

“Foi um encontro 
muito produtivo, onde 
tivemos a oportunidade 
de promover a troca de 
experiências entre os 
Fundos Municipais. Elas 
aprendem conosco e nós 
com elas. O trabalho de 

Colina, tanto os projetos 
do FSS quanto das demais 
Secretarias são referência 
no governo estadual, um 
motivo de orgulho para 
todos nós. Agradeço ao 
Dieb e Campanholi que 
nos apoiam em todos 
projetos e ações que 
realizamos”, destacou 
Liliana que ressaltou que 
o Fundo Social está de 
portas abertas para as 
pessoas que queiram 
conhecer o trabalho 
realizado. 

As visitantes também 
conheceram o Museu do 
Cavalo e a professora 
Marcela Drubi, idealizadora 
do espaço, apresentou 
um pouco da história e 
reiterou a tradição hípica 
de Colina, considerada 
a Capital Nacional do 
Cavalo. 

As presidentes dos Fundos Sociais de Guaíra, Palmares e Terra Roxa  durante visita 
com Liliana ao Projeto Padaria Artesanal, que já capacitou centenas de colinenses. 

O DJ Pedro Sampaio vai trazer para a festa as músicas do 
seu 1º álbum “Chama meu nome”, lançado recentemente.  

A dupla goiana Hugo & Guilherme está há vários anos 
na estrada e canta seus sucessos sertanejos na Festa 
do Cavalo.
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
JABORANDI

E D I T A L

A Câmara Municipal de Jaborandi, Estado de São Paulo, 
para os fins dispostos no § 6º do artigo 39 da Constituição 
Federal de 1988, e demais legislações pertinentes, torna pú-
blico o valor dos subsídios e das remunerações dos cargos e 
empregos públicos, vigentes no mês de Dezembro de 2021.

- Presidente da Câmara             R$ 4.000,00
- Vereador              R$ 3.625,00
- Assessor Legislativo             R$ 1.131,17
- Chefe da Secretaria do Legislativo          R$ 2.789,80
- Contador              R$ 2.789,80
- Diretor de Secretaria             R$ 2.789,80
- Escriturário III              R$ 1.131,17
- Servente de Serv. Gerais III            R$ 1.073,68

Os valores indicados para os cargos e empregos públi-
cos representam o subsídio ou salário mensal básico, fixado 
por Lei, excluídas as vantagens pessoais de seus ocupantes.

Jaborandi (SP), 21 de Fevereiro de 2022

ANDRÉ LUIS DE LIMA - Contador                                 

ANDRÉ LUIS GRECHI JUNQUEIRA 
Presidente da Câmara

A moradora da Avenida Vereador Pedro Osvaldo 
Basso, a par de cumprimentá-lo, vem com as home-
nagens costumeiras, perante Vossa excelência, para 
expor o quanto se segue. 

Cumpre a presente a finalidade de, diante de um fato 
público e notório, em que encontra-se a conservação 
do canteiro central da declinada AVENIDA, cuja as 
condições, autoriza a conclusão de que, a permanecer 
nesse estado, outra não seria a conclusão, de que o 
poder público, relegou a segundo plano os moradores, 
concomitante, a AVENIDA propriamente dita. 

Não seria ocioso mencionar que, e, por oportuno, 
tratar-se da AVENIDA que leva ao Recinto Municipal Dr. 
Mario de Felício, onde é realizada a Festa do Cavalo. 

As condições da vegetação no canteiro central da 
AVENIDA, autoriza moradores e outros transeuntes 
a temerem o aparecimento de répteis, ratos e outros 
animais venenosos. 

Desse modo, é a presente para requerer junto ao 
poder público, que seja realizada uma vistoria no local, 
de modo a determinar as providências necessárias. 

Por fim, a presente manifestação, cumpre finalidade 
de, requerer do Poder Público, diante da exposição 
acima demonstrada, a mais urgente providência no 
sentido de sanar o problema que tanto preocupa os 
moradores e demais pessoas que usam essa avenida 
como caminho para suas casas. 

Nestes termos pede e espera deferimento 
Colina, 21 de fevereiro de 2022 
Roberta Muniz Junqueira de Almeida 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 260, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

CONVOCA OS(AS) CANDIDATOS(AS) CLASSI-
FICADOS(AS) E APROVADOS(AS) DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº 02/2018 QUE ESPECIFICA E DÁ OU-
TRAS 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 
02/2018, para comparecerem junto ao Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Colina e 
manifestarem interesses em assumir as vagas existen-
tes dos cargos públicos efetivos, serem admitidos 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 – ENGENHEIRO CIVIL:
a.) RAQUEL CRISTINA NARCIZO DIONISIO  – 

portadora do Registro Geral n.º 44.163.343-2, 6.ª classi-
ficada.

b.) JEAN LUCAS DOS SANTOS – portador do Re-
gistro Geral n.º 49.023.322-3, 7.º classificado.

II – GARI (VARREDOR DE RUAS):
a.) BRUNO ANTÔNIO DA SILVA – portador do Re-

gistro Geral n.º 57.883.867-9, 13.º classificado.
b.) CARMEN SILVIA GIRARDI – portadora do Re-

gistro Geral n.º 17.906.227-X, 14.ª classificada.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário, devendo 
o Departamento de Recursos Humanos solicitar a documen-
tação pertinente, bem como realizar as anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 21 de Fevereiro de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

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

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

Medidas: 2 colunas x 18,5 cm | Valor:  R$ 257,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 268, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

CONVOCAM OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 
E APROVADOS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 
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 candidatos classificados e 
aprovados do Concurso Público n.º 01/2021, para comparece-
rem junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefei-
tura Municipal de Colina e manifestarem interesse em assumir 
as vagas existentes do cargo público efetivo, serem admitidos 
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 – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
GERAIS - MASCULINO:

a.) ANDRE LUIZ DA SILVA – nascido em 
11/05/1986, 5.º classificado.

b.) GABRIEL LUCAS DIAS CORREA – nascido em 
14/09/1990, 6.º classificado.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário, devendo 
o Departamento de Recursos Humanos solicitar a documen-
tação pertinente, bem como realizar as anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 21 de Fevereiro de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

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

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

Medidas: 2 colunas x 15,5 cm | Valor:  R$ 215,45

Carta aberta ao 
Excelentíssimo Sr. Prefeito 

do Município de Colina

ESPAÇO DO LEITOR
FURTO DE MOTO 

Na tarde do dia 16, o proprietário de uma moto 
Kasinski ano 2001, preta, viu um veículo muito seme-
lhante ao seu passar em frente sua residência na Rua 
Alfredo Simões. Ao checar a garagem nos fundos a 
vítima constatou o furto do  veículo que não estava 
sendo utilizado porque a documentação não está 
regularizada. O portão da residência, que tem o muro 
baixo, não tinha sinais de arrombamento. 

FURTO EM ESCOLA 
Ladrões danificaram a barreira de proteção sobre o 

muro da escola da Cohab 1 durante a madrugada do 
dia 17 e furtaram o cabo de cobre do para-raio. O fato 
foi constatado pela manhã quando a diretora chegou 
à unidade escolar. 

MAIS FURTOS 
Um sítio na Gurita foi alvo de furto no dia 14. Era por 

volta de 14h quando os sangradores chegaram para 
trabalhar e perceberam que a borracha que estava nas 
canecas tinha sido furtada. Foram levados 500kg de 
borracha natural que equivale ao valor de R$ 2.750,00. 
O carro usado pelos ladrões para embarque do látex 
deixou rastros na propriedade. 

O proprietário de uma construção na Rua João 
Silveira – Jardim Simões teve um prejuízo de R$ 3 mil 
ao serem furtados da obra cerca de 200 metros de fio 
de cobre, que já estavam instalados. O fato aconteceu 
na madrugada do dia 15 e como os fios foram puxados 
causaram danos nas paredes do imóvel. 

Durante fiscalização de rotina foram constatados 
os furtos das peças de dois tratores de empresa da 
Rodovia Faria Lima com valor unitário de R$ 30 mil. 
Um dos veículos estava estacionado no pátio interno 
e outro na área rural. 

PRESO DETENTO QUE NÃO 
RETORNOU AO CDP 

Um preso, de 40 anos, saiu temporariamente do 
Centro de Detenção Provisória de Sorocaba e não 
retornou ao estabelecimento prisional na data fixada, 
sendo preso em Colina na tarde do dia 16. O mandado 

de prisão foi cumprido pelos policiais civis Thalles e 
Leonardo que em diligências pela Rua Luís Gustavo 
C. Cubas, no bairro Patrimônio, capturaram o fugitivo 
que empreendeu fuga antes de ser detido. 

PREJUÍZO EM GOLPE 
Na tarde do dia 17, um homem recebeu pelo apli-

cativo de mensagens um pedido do filho para que 
pagasse uma conta de R$ 1.930,00. Como a foto era 
a mesma usada pelo filho ele fez a transferência nos 
dados enviados, mas ao perceber que se tratava de 
golpe tentou de várias maneiras fazer o bloqueio, mas 
sem sucesso. 

USO INDEVIDO DE CARTÃO 
Um homem fez o uso do cartão, mas estava sem 

saldo. Ao verificar o extrato se inteirou de três compras, 
no valor total de R$ 835,00, não realizadas por ele. A 
vítima alegou que não emprestou o cartão para ninguém. 

Ao tentar usar o cartão na noite do dia 18 o titular 
recebeu a mensagem do seu cancelamento. Imedia-
tamente ele ligou para a central e foi informado que os 
dados foram clonados sendo emitido um novo cartão 
sem seu consentimento. O cartão foi enviado para 
São Paulo no dia 15 e feitas compras no valor de R$ 
3.550,00. Os golpistas tentaram usar o cartão mais 
uma vez, mas sem êxito. A vítima foi comunicada pela 
central que os golpistas conseguiram clonar também 
a sua senha. 

DROGA APREENDIDA NA RODOVIÁRIA 
Mediante denúncia os PMs foram na noite do dia 

16 ao Terminal Rodoviário onde havia informação 
que uma mulher estaria transportando droga para 
São Paulo. A dona de casa, de 38 anos, foi aborda-
da e convidada a entrar no guichê da empresa de 
ônibus. No meio das roupas que estavam na mochila 
foi apreendida uma sacola com maconha (66,1g). 
Ela foi apresentada no plantão policial em Barretos. 

P A N O R A M A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022

REABERTO em 22/02/2022; Encerramento: Até às 
10:00 horas do dia 09/03/2022; Resumo do objeto: Contra-
tação de Empresa Especializada para o Transporte, Forneci-
mento e Instalação de Aparelho de Raio X Digital DR, com 
conjunto registrado pela ANVISA, a ser instalado no Centro 
de Diagnóstico Dr. Pinotti, sito a Rua Dr. Amadeu Pagliuso, 
n° 464 – Centro, munícipio de Jaborandi – SP. Garantia To-
tal do Equipamento de no mínimo 12 (doze) meses. O edital 
está disponível, podendo ser retirado no Setor de Compras 
e Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, 
Centro; Informações pelo telefone (17) 3347- 9999. 

Jaborandi, 22 de Fevereiro de 2022. 

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 

Aberto em 15/02/2022; Encerramento: Até às 10:00 ho-
ras do dia 03/03/2022; Resumo do objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS para a Aquisição parcelada de Oxigênio Medicinal 
e Locação de Torpedos de Oxigênio, incluindo entrega de no 
mínimo 02 vezes por semana nas unidades de saúde da rede 
municipal e também nas residências de pacientes conforme 
demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Jaborandi, por um período de 12 (doze) meses. O edital está 
disponível, podendo ser retirado no Setor de Compras e Lici-
tações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; 
Informações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 15 de Fevereiro de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022

Aberto em 17/02/2022; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 14/03/2022; Resumo do objeto: REGIS-
TRO DE PREÇOS para a Aquisição parcelada de ma-
teriais hospitalares, durante 12 (doze) meses destinados 
ao abastecimento/ressuprimento de estoque das unidades 
de saúde, da rede municipal de Jaborandi – SP no âmbito 
da Média Complexidade, Atenção Especializada e Aten-
ção Primária à 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 telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 17 de Fevereiro de 2022 

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro 

 O prefeito Silvinho e ve-
reador Antônio Luiz de Lima 
Júnior “Juninho do Lava Jato” 
acompanharam na manhã 
de sábado, dia 19, a visita 
do governador João Doria 
a Barretos, oportunidade 
em que foi feito o anúncio 
de investimentos na região 
e também em Jaborandi.

O governador e o 
secretário Itamar Borges 
(Agricultura) entregaram as 
chaves de uma caminhonete 
S-10 para patrulhamento 
da área rural do município 
dentro do programa “Melhor 
Caminho”, desenvolvido pela 
pasta estadual. Também foi 
assinada ordem de serviço 
para o recapeamento e 
modernização de 12,2 km 

Jaborandi é contemplada com pacote de investimentos do Estado 
Anúncio foi feito pelo governador Doria durante visita a Barretos

da Rodovia Antônio Bruno 
(SP 373), que liga Jaborandi 
a Colina. As obras devem 
começar em breve. 

“Agradeço o governador 
Doria e secretário Itamar 
Borges pelos importantes 
investimentos no município. 
Essa viatura vai ajudar muito 
na segurança da área rural, 
trazendo mais tranquilidade 
aos produtores rurais”, declarou 
Silvinho que informou que o 
governador pretende estar 
em Jaborandi, em breve, 
para assinatura de mais 
investimentos nas rodovias 
e também na área de saúde.  

“Prefeito Sílvio quero 
ratificar meu compromisso 
com toda a região norte 
paulista e com o município de 

Jaborandi. Os investimentos 
não param por aí. Enquanto 
o PIB brasileiro cresceu 1,5% 
nos anos de 2019 e 2021, o 
PIB paulista avançou cerca 
de 8,0%. Esses indicadores 
representam a indiscutível 
força e pujança do nosso 
Estado com destaque para 
o agronegócio, do qual 
Jaborandi tem destaque pela 
produtividade de suas terras 
e pelo volume de  produção 
de cana de açúcar. Em breve 
quero estar em Jaborandi 
para anunciar novas obras, 
como o recapeamento da 
Rodovia Dona Genoveva 
Lima de Carvalho Dias, entre 
Jaborandi e Morro Agudo e 
também a pavimentação dos 
19,2 km da vicinal que interliga 

o município a Barretos. Estes 
investimentos propiciarão 
o melhor escoamento da 
safra agrícola, diminuição 
de custos, além de ser uma 
nova opção rodoviária de 
interligação do norte paulista 
à região da Alta Mogiana e 
uma nova rota de acesso 
à Rodovia Anhanguera”, 
enfatizou o governador na 
visita a Barretos. 

“O pacote de investi-
mentos anunciado pelo 
governador é histórico para 
Jaborandi e trará impactos 
positivos na economia num 
curto espaço de tempo, 
gerando emprego e renda 
à população através das 
grandes obras anunciadas”, 
finalizou Silvinho. 

A exemplo do que vem 
acontecendo em todo Estado, 
em Jaborandi o ponto facultativo 
na segunda e terça-feira, dias 
28 e 1º, serão mantidos, mas 
a realização do Carnaval que 
atrai milhares de foliões da 
cidade e região foi cancelada 
por conta do aumento de 
casos pela variante Ômicron. 

Carnaval cancelado 
O prefeito Silvinho disse 

que esta é a decisão mais 
acertada neste momento  
que exige cautela para 
segurança da população. 
“Decidimos pela não reali-
zação da festa popular que 
se torna inviável diante do 
cenário atual da pandemia”, 
destacou o prefeito.

A  educação do futuro com 
a inclusão digital e acesso 
à tecnologia já é realidade 
em Jaborandi que, além de 
tornar-se o mais novo polo da 
Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo (Univesp), será 
também a primeira cidade do 
Estado a instalar o Fablab. 

O CIEB – Centro Integrado 
de Educação Básica será o 
polo da Univesp que ofertará a 
Educação a Distância através 
do curso de graduação, na 
área de programação, com a 
disponibilização de 30 vagas 
aos alunos devidamente ma-
triculados na Rede Municipal 

Educação do futuro já é realidade em Jaborandi 
Município tornar-se polo da Univesp

de Ensino.  
“Os alunos poderão acessar 

as aulas virtualmente de casa 
ou frequentar presencialmente 
o polo, onde terão acesso a 
21 modernos computadores 
de última geração, salas 
climatizadas e projetores de 
alta definição adquiridos para 
esta finalidade”, destacou o 
prefeito Silvinho. 

O Cieb também abrigará 
o Fablab, criado em parceria 
com o Serviço Social da 
Indústria (Sesi) e ligado à 
Rede Municipal de Educa-
ção. O espaço maker será 
dotado de impressoras 3D e 

Os 21 computadores de última geração já foram instalados 
no Cieb, sede do polo da Univesp. 

A prefeitura está investindo 
em recursos próprios mais 
de R$ 350 mil nas obras de 
ampliação na EMEF “Olinto 
Junqueira de Oliveira”, que 
se tornou Escola de Tempo 
Integral.

O prefeito Silvinho esteve 
no início da semana supervi-
sionando as obras. “Jaborandi 
ganhará em breve uma uni-
dade escolar dotada do que 
existe de mais moderno em 
infraestrutura educacional com 
um complexo esportivo anexo, 
laboratório de informática, 
playground e brinquedoteca 
dotada de equipamentos 
que incentivam vocações e 
aptidões em diversas áreas”, 
destacou o prefeito. 

A secretária de Educação, 
Sílvia Helena Junqueira 

Franco, disse que Jaborandi 
terá uma unidade escolar 
com estrutura única na 
região, capaz de absorver 
os alunos em diversas ativi-
dades extras no contraturno 
escolar, incluindo atividades 
lúdicas, brincadeiras, tra-
balhos manuais, robótica, 
informática com foco em 
programação, além da prática 
esportiva supervisiona por 
educadores físicos. 

Também fazem parte do 
pacote de investimentos uma 
nova brinquedoteca, play-
ground, piscina semiolímpica, 
pista de atletismo, novos 
computadores e laboratório 
de informática, reforma da 
quadra poliesportiva, pintura 
geral, revisões elétricas e 
hidráulicas. 

equipamentos que conectarão 
os jaborandienses com o 
que há de mais moderno no 
processo de aprendizagem. 
“A cultura maker é um capítulo 
dentro da Educação 4.0 que 
busca soluções educacionais 
para o futuro que está revo-
lucionando os empregos. 
Estudo recente, apresentado 
no Fórum Mundial, aponta 
que até 65% das funções e 
profissões atuais desapare-
cerão ou serão substituídas 
por outras no período de 
formação dos alunos que 
ingressam no ensino infantil”, 
destacou Silvinho. 

LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA 

O acesso dos estudantes 

da Rede Municipal de Ensino 
à tecnologia, desde o Ensino 
Fundamental, é meta da atual 
Administração Municipal que 
entregou um laboratório de 
informática à EMEF “Arcanjo 
Gabriel” com 25 novos e 
modernos computadores e 
mobiliário ergonomicamente 
projetado.

“Desta forma estamos 
capacitando os alunos desde 
cedo, permitindo que tenham 
acesso às oportunidades do 
mercado de programação e 
à Tecnologia de Informação 
(TI) que cresce de forma 
exponencial com previsão 
de criação de 797 mil vagas 
no Brasil até 2025”, concluiu 
o prefeito. 

“Olinto” ganha investimentos 
de mais de R$ 350 mil

Vereador Juninho do Lava Jato e prefeito Silvinho com o 
secretário Itamar, que entregou a caminhonete 0km (ao fundo).

Novo espaço da escola que tem se transformado com 
os investimentos municipais.
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Hoje 
Maria José Paro Forte 
Andrea Correia Pereira 

Fernanda Mariano Ikuma 
Jamile Olívia Rossini Brait 

Luiz Gustavo Rama Pezzim 
Amanhã 

Valter de Carvalho 
Danilo R. Alexandre 

Rodolfo Henrique de Souza 
Marcelo Malpica Malheiro 
Henrique P. Maganhato 

Dia 26 
Pedro Ardengui 

Márcio José A. Pinto 
Ana Júlia Pinto Neto 

Dia 27
Igor Spechoto Morgado 

Mário Henrique B. Pinto Neto 
Edna de Souza Ricoldo 

Dia 28 
Alex Aqueu Postigo 

Cássia Barco Pinto Neto 
Benedito José de Lima 

Sabino Vanderlei Esteves 
Ana Lúcia T. Duarte 

Maria Regina Moraes 
Dia 1º 

Luiz Ricardo da Silva 
Ana Lúcia Marcheti Girardi 
Diego Silva Piai da Silva
Ana Alice Freitas Pontes 

Cleber Caosim
Dia 2 

Benigno Barboza
Aniversários de 

casamento 
Dia 28 

Luiz Carlos Zanqueta/
Neuza 

O sorriso é a marca 
registrada de 

Maria Regina Moraes 
que curte a família 
e amigos no dia 28, 

data do seu 
aniversário. 

Alegria renovada para Luiz Ricardo que no dia 1º cele-
bra mais um ano de vida juntinho da esposa Fabiana, 
familiares e amigos. 

O final de semana prolongado será de reencontro para 
Danilo/Eloísa e a filhinha Lunna (São Paulo) que visi-
tam a cidade. Ele também aproveita para comemorar 
o aniversário junto à família. 

Mário Henrique comemora o aniversário neste domingo 
na companhia da família e da noiva Aline.

Gustavo Roatt/Marcela diversificou o ramo de atividades da União Casings com a 
inauguração no sábado, 19, da União Biotecnologia Heparina, que tem como sócio 
Paulo de Tarso Rezende. O evento aconteceu no mesmo dia do aniversário do em-
presário Gustavo e, coincidentemente, na data de  casamento do casal. A empresa 
participa efetivamente do progresso de Colina.                                            Foto Zezinho

Osvaldo Facchina/Sandra está nos Estados Unidos onde 
aconteceu a celebração dos 37 anos de casamento. O 
casal está matando saudades do filho João Vitor, da 
nora Diana e dos quatro netos que moram em Atlanta. 

Sérgio Morgado/Luciene com os filhos Luiggi e Igor, que 
faz aniversário neste domingo. O casal, que há muitos 
anos mora em Manaus, morre de saudades da família.

O sábado de Ana Júlia Pinto Neto (Jaborandi) será com 
a família e o noivo Vinícius, que celebram a passagem 
do seu 25º aniversário.

A estrutura de madeira, em forma de casinha, instalada 
no estacionamento do Tome Leve Aqui, atrai muitos 
passarinhos que são alimentados diariamente com frutas 
pelos funcionários do supermercado, que já observaram 
várias espécies diferentes que se acostumaram com 
o comedouro. A iniciativa agrada não só as aves, mas 
também os clientes do supermercado. Parabéns!

O aniversário no 
dia 28 será um 

motivo a mais para 
Delei Esteves celebrar 

com a família, 
amigos e esposa
 Marta mais uma 

data festiva. 

A Fernanda completa mais um ano de vida hoje e a 
comemoração será neste final de semana com os pais 
Fábio Ikuma/Andréia e irmã Laura. Ela reside em Barueri 
há 2 anos, onde exerce a profissão de cirurgiã-dentista. 

Hoje o aniversário é da Jamile, mas a alegria é da família 
e do marido João Brait que vão garantir a comemoração. 


