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CONTABILIDADE  COM  ESPECIALIDADE  
EM  LUCRO  REAL

Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Imposto de Renda, 
Procurações, Contratos,  Abertura/Encerramento, 

Incra, Serviços Gerais

scontabeis.colina@gmail.com
vjpiai@hotmail.com Rua 13 de Maio, 322 - Centro

Fones: 3341-4011 / 99168-7123

Começou ontem, 
Quarta-feira de Cinzas, 
a Campanha da Frater-
nidade 2022 promovida 
pela Conferência Na-
cional dos Bispos do 
Brasil. “Fraternidade 
e Educação” é o tema 
deste ano, que tem 
como lema: “Fala com 
sabedoria, ensina com 
amor”. 

Padre Santana disse 
que educar é um ato 
humano e divino, que 
cada um de nós precisa 
realizar sempre. 
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Educação é tema da 
Campanha da Fraternidade

Padre Santana com o livro da Campanha da Fraternidade 
que terá encontros de reflexão semanalmente. 

Uma criança de 8 
anos, de Monte Azul, se 
divertia com a família 
na represa do Dutra 
quando foi atropelada 
por um jet ski no domin-
go, dia 20. Segundo o 
pai da criança, o piloto 
da moto aquática fugiu 
sem prestar socorro. O 
menino foi socorrido 
ao PS local e depois 
transferido para Barretos 
com lesão na cabeça.              

PANORAMA 

Criança é atropelada 
por jet ski no Dutra 

Represa do Dutra onde criança foi atropelada por um jet ski. 

Prefeitura faz concurso para 
inspetor de alunos 

Inaugurado em 1996, 
primeira gestão do pre-
feito Silvinho, o Centro 
de Lazer “Carlos Oscar 
Vaz de Almeida” não 
recebeu melhorias por 
muito tempo e agora está 
sendo reformado e am-
pliado para oferecer mais 
lazer e entretenimento 
aos jaborandienses. 
Nesta primeira etapa, 
já em execução, foram 
investidos R$ 700 mil 
na pista de atletismo, 
quadras poliesportivas, 

Jaborandi investe na 
revitalização do Centro de Lazer

inclusive de tênis que 
ganhou piso de lisonda. 
O lago também passa 

por reformas para a 
construção da praia 
artificial.            Pág. 7 
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Centro de Lazer ganha novo visual com as obras de 
recuperação e modernização.



O COLINENSEPágina 2   Colina, 03 Março de 2022

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
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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 
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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 04 – Sexta-feira
15h – Exposição do Santíssimo Sacramento na Matriz
18h – Benção do Santíssimo Sacramento e distribuição da 
Eucaristia

Dia 05 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 06 – Domingo 
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 08 – Terça-feira
19h30 – Via Sacra na Matriz

Dia 09 – Quarta-feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião dos ministros da Eucaristia na Matriz

  “FAZER O BEM, SÓ O BEM”

Mt 6,1 – NÃO PRATICAR O BEM PARA SER 
VISTO PELOS OUTROS

Jesus critica os que criticam as boas obras só para serem 
vistos pelos homens. Jesus pede para construir a segurança 
interior não naquilo que nós fazemos por Deus, mas sim 
naquilo que Deus faz por nós. Nos conselhos que ele dá 
transparece um novo tipo de relacionamento com Deus: “O 
teu Pai que vê no segredo te recompensará”. “Vosso Pai 
sabe do que tendes necessidade antes de o pedirdes a Ele”. 
“Se perdoardes aos homens seus delitos, também vosso Pai 
Celeste vos perdoará”. É um novo caminho que aqui se abre 
de acesso ao coração de Deus Pai. Jesus não permite que 
a prática da justiça e da piedade seja usada como meio de  
autopromoção diante da comunidade.

Mt 6,2-4 – COMO PRATICAR A ESMOLA
Dar esmola é uma maneira de realizar a partilha tão recomen-

dada pelos primeiros cristãos. A pessoa que pratica a esmola e a 
partilha para se promover a si mesmo diante dos outros merece 
a exclusão da comunidade, como foi o caso de Ananias e Safira 
(At 5,1-11). Hoje, tanto na sociedade como na igreja, há pessoas 
que fazem grande publicidade do bem que fazem aos outros. 
Jesus pede o contrário fazer o bem de tal maneira que a mão 
esquerda não fique sabendo o que a mão direita está fazendo. 
É o total desapego e a total entrega na gratuidade do amor que 
crê em Deus Pai e o imita em tudo que faz.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

VENDE-SE 
Dois terrenos 10 x 25m 

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

VENDE-SE 
Dois terrenos, 10x25m 

(cada) na Rua C do 
Desmembramento Park, 
ótima localização. Con-
tato (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 – 
metragem total 1.565 
m2. Tratar 99112-9651, 
c/ Zé Verdureiro. 

VENDE-SE 
Dois terrenos no Jardim 

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

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Limpeza caixa d’água, 
manutenção válvula 
Hydra, dedetização, 
desentupimento e de-
tecção de vazamento. 
Tratar 99708-1300 (Ge-
nésio) 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 va-
sos e plantas em geral. 
Contato (17) 3341-1604 / 
99135-3501 / 98189-4149, 
c/ Gabriel Paro. 

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

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

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e 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. Ligue: 
(17) 99137-6683 (n). 

VENDE-SE 
Mesas de MDF, to-

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

LT CLEAN 
Higienização de 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. 

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. 

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/ referências 
e mais de 30 anos de 
experiência – fone: (17) 
98820-1566, c/ Júnior. 
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O subsídio mensal para 
o  transporte de estudantes 
do Ensino Superior e do 
Ensino Técnico, matricu-
lados em instituições de 
Barretos e Bebedouro, foi 
reajustado em 15% este 
ano, passando de R$ 
200,00 no ano passado 
para R$ 230,00. 

Os investimentos da 
prefeitura em recursos 
próprios para o transporte 
são de cerca de R$ 900 
mil e representam um 
incentivo para a conti-
nuidade dos estudos e 
a conclusão do curso, 

Prefeitura reajusta subsídio para transporte universitário
auxiliando os estudantes 
colinenses no desloca-
mento até a instituição 

de ensino e diminuindo 
as despesas pessoais. 

“Esse benefício auxilia 

os alunos colinenses no 
custeio do transporte 
que, embora não seja 
obrigação do município, 
é um investimento muito 
importante e de incen-
tivo para os alunos se 
qualificarem. Estamos 
preparados para atender 
a todos”, destacou o 
prefeito Dieb que infor-
mou que, em 2021, o 
município atendeu 500 
alunos e este ano já são 
mais 400 cadastrados. 
CADASTRAMENTO 

CONTINUA 
A Secretaria de Edu-

cação já cadastrou, até o 
momento, 242 estudantes 
de Ensino Superior e 
181 para o transporte no 
Ensino Técnico. A pasta 
informou que para rece-
ber o benefício é preciso 
comprovar a residência 
em Colina e a frequência 
escolar de no mínimo 75% 
mensalmente. 

O subsídio é regulado 
pela Lei 3.183/2017, sendo 
que os alunos recebem 
o auxílio em 9 parcelas 
– referente aos meses 
de fevereiro a junho e de 
agosto a novembro, por 

meio de depósito bancário 
sempre no mês subse-
quente à comprovação 
da frequência escolar. A 
contratação da empresa 
que fará o transporte uni-
versitário e técnico é de 
inteira responsabilidade 
dos estudantes. 

O cadastramento para 
o subsídio do transporte 
escolar continua sendo 
realizado na Secretaria de 
Educação de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 11h 
e das 13 às 17h. Mais 
informações pelo fone 
3341-1190. 

O Asilo São José e 
Colina Atlético/Asso-
ciação Dragão Branco 
entregaram os prêmios 
das campanhas sorteados 
no último dia 23. 

Os ganhadores do 
“Adote um Idoso” são: 
524 – Sonia Bonardi (R$ 
9 mil); 179 – Felipe Ro-
berto Lima (R$ 1.100,00) 
e 935 – Jubal Arantes da 
Silva (R$ 1 mil). O 2º e 3º 
prêmios saíram para os 
carnês 300 (R$ 1,8 mil)  
e 879 – (R$ 1,2 mil) que 
estavam inadimplentes.  

Os “Amigos do Es-

Entidades entregaram 
prêmios

porte” contemplaram 
os carnês 524 – Izidoro 
Casagrande Neto (R$ 
1,5 mil); 300 – Willian 
C. Oliveira (R$ 750,00); 
879 – Paulo César Del 
Angelo (R$ 200,00); 179 
– André Ricardo Melo (R$ 
200,00) e 935 – Gilberto 
Gonçalves (R$ 200,00). 

MAIS PRÊMIOS 
Na próxima quarta-fei-

ra, dia 9, acontece mais 
um sorteio da Apae que 
entregará R$ 12.100,00 
em vale-compras. Man-
tenha o carnê em dia e 
boa sorte! 

A tradicional Festa de 
São José ainda não será 
presencial este ano por 
conta da pandemia. As 
delícias típicas do evento 
poderão ser saboreadas 
pela população em casa. 
Padre Santana disse que é 
melhor ser prudente neste 
momento que ainda não 
permite aglomerações. 

“Apesar de ser uma 
época de festa, vamos 
fazer nossa parte para 
preservar vidas. Todos 
estão convidados a par-
ticipar dos festejos ao 
padroeiro, comprando as 
guloseimas e levando para 
casa”, explicou o pároco. 

Festa de São José não será presencial 
A festa será realizada 

em três finais de semana, 
de 12 a 27 de março, 
sempre aos sábados à 
noite e domingos pela 
manhã. “No Dia de São 
José, 19 de março que 
cai no sábado, haverá 
procissão às 18h ao 
redor da igreja matriz e 
na sequência missa em 
louvor ao padroeiro. Após 
o encerramento da missa 
as famílias poderão passar 
no Lar Paroquial onde 
haverá frango assado e 
a passarinho, cachorro-
quente e batata à venda”.  

Ele disse que não será 
preciso agendamento 

prévio para a participação 
na missa ao padroeiro. “Se 
existem lugares seguros 
são as igrejas que ado-
tam todos os protocolos 
sanitários para segurança 
dos fiéis. Nunca soube de 

ninguém que foi infectado 
durante a realização das 
missas ou cultos”, salientou 
Santana que conta com 
a participação de todos 
nos festejos da paróquia 
neste mês de março. 

Município mantém subsidio para transporte de alunos 
que estudam em Barretos e Bebedouro.

Procissão e missa em louvor a São José, santo padroeiro 
do município, no dia 19 de março.
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romance e bom para os negócios. À noite, as influências são neutras.

Horóscopo da semana de 03 a 09/03

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Favorecimento ao 
seu interesse pessoal. Terá ideias brilhantes. Propício 
ao amor e a saúde. Posição vulnerável em relação às 

pessoas do seu convívio. Pedidos de familiares e de amigos, podem 
gerar nervosismo e ansiedade. Não faça tudo ao mesmo tempo.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Excelente aspecto 
astral para as experiências psíquicas e ao 
aumento e a evolução de sua inteligência e 

conhecimentos. A saúde será bastante boa o que lhe dará maiores 
condições de sucesso geral. Algumas dificuldades na vida familiar.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Dia que promete 
sucesso nas investigações, nas pesquisas e na 
medicina. Sua inteligência será exaltada, devido 
ao bom aspecto de mercúrio em seu horóscopo. 

Cuide, todavia, da saúde, da reputação e de seu dinheiro. Na 
vida amorosa, o dia pode lhe reservar agradáveis surpresas.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Influxos 
excepcionalmente benéficos para a sua vida em 
conjunto com as outras pessoas e o trabalho. Evite 

a precipitação e os gastos supérfluos. Procure valer-se deste dia 
para promover a sua elevação em todos os sentidos. Aptidão para 
se relacionar com qualquer tipo de pessoas.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 No plano 
social, poderá ter as melhores influências que poderia 
esperar. Uma notícia vinda por correio, por telefone 
ou por qualquer outro meio de comunicação, o 

deixará muito contente. Alguém poderá procurar conselhos com você.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Muito bom dia 
para tratar de assuntos e negócios relacionados 
com escritas, mundo artístico e social. Lucros 
pelo esforço profissional e êxito social, também 

se apresentarão. A sua disposição será considerável para acertos 
financeiros antes relegados ao segundo plano.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Com tato e 
inteligência, seu êxito será total neste dia, 
principalmente no trabalho e na vida social. Dia 
feliz ao casamento e ao noivado e para tratar de 

seus interesses financeiros. Amizades bem sucedidas. Procure 
cuidar mais da sua saúde, pois, sentirá falta de energia.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Procure evitar 
as ações violentas e as palavras ásperas. Dia 
favorável para novas amizades que o ajudarão a 
progredir muito. Sucesso nas associações, nos 

negócios e nos assuntos de dinheiro. Você passa por momentos 
de descobertas em sua vida amorosa.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Aproveite a 
influência astral deste dia para conhecer o maior 
número possível de pessoas . As amizades que fizer, 
vai lhe trazer vantagens. Dia promissor para viagens 

e tudo em geral. Cuidado com as suas atitudes críticas. Você poderá 
estar um tanto quanto sonhador e agindo sem o domínio da razão.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Pratique 
algum esporte, mantenha-se em movimento. 
Tranquilidade e bom estado mental para entabular 
novas ideias visando melhoras. A elevação da 

personalidade será o ponto máximo de seu sucesso.

PEIXES - de 20/02 a 20/03  Tudo dependerá de 
suas próprias ações neste dia. Evite atritos com pessoas 
desconhecidas, seja qual for o motivo. Regular para o 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Você vai se 
entender com sua família e com seus superiores e 
colegas de trabalho, e lucrará bastante se poupar 
o seu dinheiro. Você poderá se sentir abalado 

emocionalmente, se as coisas que imaginou, não se acertarem 
conforme os seus desejos.

 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

P A N O R A M A
CRIANÇA ATROPELADA POR 

JET SKI NO DUTRA 
Uma família de Monte Azul estava na Lagoa do 

Dutra na tarde do dia 20 quando o filho de 8 anos 
entrou na água. A criança se encontrava a 4 metros 
de distância do barranco existente no local quando 
foi atropelada por um jet ski em alta velocidade. 
O pai socorreu o filho que deu entrada no Pronto 
Socorro colinense com uma lesão na parte frontal 
da cabeça. O menino foi transferido para a pediatria 
da Santa Casa de Barretos onde permaneceu em 
observação. O pai declarou à polícia que viu o jet ski 
sendo transportado por um veículo prata, tipo sedan, 
possivelmente um Corolla, sendo que o condutor 
do veículo aquático evadiu-se sem prestar qualquer 
tipo de socorro à criança. Ele relatou ainda que tirou 
fotos dos veículos de pessoas que supostamente 
estavam na companhia do autor, mas não do carro 
que transportava o jet ski

EX-ENTEADA ROUBA APOSENTADO 
NA RODOVIÁRIA 

Um aposentado de 72 anos foi encontrado caído 
na calçada da Rua Jaime de Melo Nogueira, próximo 
à rodoviária, na tarde do dia 23. Ele tinha ferimentos 
nos braços e aparentava estar embriagado. O idoso 
foi socorrido pelo Samu ao Pronto Socorro e após 
ser atendido e medicado, a PM ouviu a versão da 
vítima sobre os fatos. O aposentado relatou que 
reside em Barretos e veio a Colina sacar dinheiro do 
banco em que possui conta. Ele foi até a rodoviária 
onde encontrou a ex-enteada, de 34 anos. Os dois 
ingeriram bebida alcoólica no bar situado no interior 
da rodoviária, o idoso pagou a conta e quando saí-
ram do estabelecimento a ex-enteada enfiou  a mão 
no bolso da calça da vítima e pegou a quantia de 
R$ 680,00. O aposentado tentou impedir e caiu no 
chão, sofrendo lesões nos braços. Os PMs também 
ouviram o comerciante que confirmou a versão do 
aposentado. A vítima foi conduzida ao plantão policial 
em Barretos para elaboração do boletim de ocorrência 
registrado como roubo. A PM efetuou diligências, mas 
não encontrou a autora dos fatos. 

FURTO DE FIOS EM IGREJA 
O pastor de uma igreja do CDHU 2 chegou ao 

local na noite do dia 23 e ao pressionar o interruptor a 
luz não acendia, percebendo que os fios do poste de 
energia tinham sido furtados, bem como a fiação da 
igreja que apresentava um furo na parede dos fundos.

MAIS FURTOS 
Durante fiscalização de rotina realizada em ca-

navial no dia 21 foi constatado o furto de 7 ventosas 
dos canais de irrigação, cortadas com algum tipo de 
equipamento como lixadeira. 

Ao chegar do trabalho na tarde do dia 23, uma 
moradora da Alameda 4 do Jardim Andorinha  de-
parou com a porta da sala arrombada, constatando 
o furto de duas armas de chumbinho, um taser de 
choque e um tênis. 

FURTO / DANO 
Um pedreiro, que estava na rodoviária, acionou 

a polícia na tarde do dia 22 comunicando que teve o 
celular furtado por duas pessoas. No dia seguinte ao 
fato retornou à rodoviária e desferiu um soco na porta 
do banheiro masculino, quebrando um dos vidros. 

TENTATIVA DE EXTORSÃO EM COMÉRCIO 
Um estabelecimento comercial da Av. Ângelo 

Martins Tristão recebeu na tarde do dia 15 uma 
ligação pelo telefone fixo de um bandido que fez 
diversas ameaças dizendo que estava dentro do 
comércio e iria atear fogo nos funcionários caso não 
recebesse um “pix” de R$ 1 mil. Com as negativas 
da funcionária sobre o cofre e o envio do dinheiro 
que poderiam ser feitas somente pela proprietária 
ele avisou a funcionária para entrar em contato com 
a  proprietária e avisar para atender a ligação de 
um número privado que receberia no celular. Ela 
atendeu e o marginal disse que estava próximo ao 
estabelecimento e a vida dos funcionários corria 
perigo caso não fizesse um pix de R$ 1,5 mil. O 
indivíduo continuou insistindo, mas as ligações não 
foram mais atendidas. 

QUEDA DE AVIÃO MATA DOIS 
EM BEBEDOURO 

Um avião de pequeno porte caiu em Bebedouro 
no domingo, dia 27, matando os dois ocupantes da 
aeronave que, segundo informações, teria saído 
de Atibaia e seguia para Goiânia. O monomotor 
experimental parou no aeroporto de Bebedouro para 
abastecer e a queda aconteceu após a tentativa 
de decolagem. Os destroços do avião caíram em 
uma estrada de terra próxima à pista do aeroporto 
e a Rodovia Faria Lima. O acidente matou o piloto 
Renan Trindade de 23 anos e o médico ginecolo-
gista Marcionil de Brito, de 52. A Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) informou que o monomotor 
tinha situação regular e estava apto a voar. 

A Polícia Civil de Bebedouro e o Quarto Serviço 
Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Seripa IV), ligado ao Cenipa, inves-
tigam o caso. Até o momento, os destroços foram 
recolhidos e fotos foram tiradas no local. Testemunhas 
que viram a aeronave caindo devem ser ouvidas 
nos próximos dias. 
CONCURSO DE ESCRIVÃO E INVESTIGADOR 

Tem início às 10h de hoje, dia 3, as inscrições 
para os concursos de escrivão e investigador que 
irão atuar em todas regiões do Estado. As vagas 
foram regionalizadas para que o candidato fique na 
região de preferência. 

Ao todo serão contratados 2,5 mil policiais civis, 
sendo 1,6 mil vagas para a carreira de escrivão e 
900 para investigador. Os concursos terão cinco 
fases e remuneração inicial é de R$ 3.931,18. 

As inscrições terminam no dia 1º de abril e deverão 
ser realizadas exclusivamente no site da Fundação 
Vunesp, onde está disponível todas informações 
sobre os certames, inclusive instruções para o pa-
gamento da taxa de R$ 105,50. 
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P A N O R A M A

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) formou 
maioria, no último dia 25, 
em favor da “Revisão da 
vida toda” para beneficiários 
do INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social). 

O voto do ministro 
Alexandre de Moraes, 
desempatou o julgamento 
que estava 5 x 5. O Ministro 
acompanhou o ex-ministro 
Marco Aurélio Mello ao 
entender que, como há 
uma regra transitória, ela 
deve assegurar o melhor 
benefício ao aposentado.

“Admitir-se que norma 
transitória importe em 
tratamento mais gravoso 
ao segurado mais antigo 
em comparação ao novo 
segurado contraria ao 
princípio da isonomia, 
que enuncia dever-se 
tratar desigualmente os 
desiguais, na medida de 
sua desigualdade, a fim 
de conferir-lhes igualdade 

Aposentado pode requerer revisão do benefício
material, nunca de preju-
dicá-los”, fundamentou o 
ministro.

A advogada Lilian 
Vieira, especialista em 
Direito Previdenciário, 
concedeu entrevista à 
reportagem e esclare-
ce quem tem direito a 
revisão, como deve ser 
requerida, entre outras 
informações importantes 
sobre o assunto. 

O COLINENSE: O 
que é a “revisão da 
vida toda”?

Lilian:  A “revisão da vida 
toda” é uma ação judicial 
em que os aposentados 
pedem que todas as suas 
contribuições ao INSS 
(Instituto Nacional do 
Seguro Social) antes de 
julho de 1994 (mudança 
para o plano real) sejam 
consideradas no cálculo 
do benefício.

OC: Quem pode re-
visar a aposentadoria 

de acordo com esta 
decisão do STF?

Lilian: O segurado 
que se aposentou nos 
últimos dez anos, mas 
antes da última reforma 
da Previdência, de 2019, 
introduzida pela EC 103. É 
preciso, ainda, que o bene-
fício tenha sido concedido 
com base nas regras da 
lei 9.876, de 1999.

OC: O que o aposen-

tado que está dentro 
deste lapso temporal 
do direito à revisão 
precisa fazer?

Lilian: A primeira 
coisa, procurar um 
advogado especialista 
na área previdenciária 
para fazer os cálculos 
do benefício, incluindo 
todas as contribuições no 
PBC – período básico de 
cálculo (sua vida inteira 
contributiva).  Somente se 
obtiver uma RMI – renda 
mensal inicial mais vanta-
josa que poderá ingressar 
judicialmente para revisar 
a aposentadoria. 

OC: Tem algum prazo 
para pedir a revisão da 
vida toda?

Lilian: Quem está na 
iminência da decadência, 
que é o período dos 
primeiros dez anos do 
início do pagamento do 
benefício, precisa solicitar 
a revisão imediatamen-
te para interrupção do 
prazo decadencial. Além 
da ação judicial, agora 
com a decisão do STF, 
especialistas também 
recomendam ingressar 
com o pedido pela via 
administrativa junto ao 
próprio INSS para poste-
riormente ingressar com 
a ação judicial, tendo 
em vista que as ações 
previdenciárias exigem 
um prévio requerimento 
administrativo antes de 
ingressar em juízo com 
o pedido. 

OC: Para qual tipo 
de segurado a revisão 
compensa?

Lilian: A correção 
compensa para quem 
tinha altos salários antes 
do início do Plano Real 
(julho de 1994). Traba-

lhadores que ganhavam 
menos, na época, não 
terão vantagem porque 
se forem incluídas as 
remunerações antigas, 
de baixo valor, a apo-
sentadoria recebida hoje 
poderá diminuir o valor. 

OC: Os ministros do 
STF podem mudar de 
decisão?

Lilian: Apesar de o 
julgamento estar 6 a 5 a 
favor dos aposentados, 
ele só termina em 9 de 
março. Até lá, algum 
ministro pode mudar 
seu voto, pedir vista ou 
enviar o processo para 
julgamento no plenário 
físico. A decisão se torna 
definitiva com o trânsito 
em julgado desta decisão. 

OC: Qual será o 
impacto econômico da 
revisão?

Lilian: O impacto nas 
contas da Previdência pode 
chegar a R$ 46,4 bilhões 
em 10 anos, segundo o 
governo federal. Esse 
valor é contestado, no 
entanto, por entidades 
que representam os 
aposentados.

A advogada Lilian Vieira, especialista em Direito Previ-
denciário, explicou sobre as novidades em favor dos 
aposentados. 

Tem início hoje, dia 
3, as inscrições para 
o concurso público da 
Prefeitura de Colina 
para o cargo de inspetor 
de alunos (masculino e 

Prefeitura realiza concurso 
para inspetor de alunos

feminino) mediante pa-
gamento da taxa de R$ 
50,00. A inscrição deve ser 
feita até o dia 3 de abril 
somente pelo site www.
aptaconcursos.com.br, 

onde constam todas as 
informações e divulga-
ções sobre o certame. 
Mais detalhes no edital 
do concurso publicado 
nesta edição na página 6 

As crianças que estão 
completando o intervalo 
obrigatório de 28 dias 
da vacinação com a 
CoronaVac, já estão 
recebendo a 2ª dose 
do imunizante. 

A Secretar ia de 

Saúde inicia aplicação da
2ª dose infantil

Saúde orienta os pais e 
responsáveis a conferir 
a data da aplicação da 
2ª dose no cartão de 
vacinação e levar as 
crianças para completar 
o esquema vacinal na 
UBS da Vila Fabri de 

segunda a sexta-feira, 
das 7 às 11 e das 13 às 
16h. A imunização dos 
demais grupos continua 
sendo realizada no posto 
de vacinação da Covid 
ao lado da Biblioteca 
Municipal. 

Estão abertas até o dia 
18 de março as inscrições 
para a prova de ingresso 
do Cursinho Unifeb com 
90 vagas gratuitas para 
o preparatório de vesti-
bulares e Enem. 

A prova será aplicada 
no dia 19 de março e as 
inscrições devem ser 
feitas no link: https://
unifeb.edu.br/extensao
-e-cultura/cursinhounifeb 
sem cobrança de taxa 
de participação. O edital 
com todas informações 
e regras da prova estão 
disponíveis em https://bit.
ly/EditalCursinoUnifeb. 

As vagas são abertas 
para todos os interessados, 
independente de ser resi-
dente em Barretos, que já 
concluíram ou concluirão 
o Ensino Médio em 2022. 
O projeto tem duração 
de 8 meses, com aulas 
presenciais aos sábados, 
das 13 às 18h, no campus 
do Unifeb. 

Os alunos do cursinho 
que obtiverem o melhor 

Unifeb abre vagas para 
cursinho gratuito 

desempenho pedagógico, 
juntamente com a ava-
liação socioeconômica 
durante o ano letivo, 

vão concorrer a quatro 
bolsas de estudo de 50%, 
exceto para o curso de 
odontologia. 

O Centro Universitário barretense abre vagas para cur-
sinho preparatório de vestibulares e Enem.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

EDITAL DE ABERTURA RESUMIDO    
O Prefeito Municipal de Colina, faz saber que, em vista do disposto no art. 37, inciso II 

da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município de Colina 
e Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público de Provas Objetivas para o preenchi-
mento dos Cargos Públicos criados no quadro de cargos do Prefeitura Municipal de Colina. 

O presente Concurso Público destina-se aos Cargos previstos neste Edital e para o pre-
enchimento efetivo de outras vagas que surgirem durante o período de validade deste Con-
curso Público ou ainda para outras vagas que forem criadas e necessárias a Administração 
Municipal.

As INSCRIÇÕES serão realizadas somente pela INTERNET, diretamente pelo candi-
dato no site www.aptaconcursos.com.br, de 03 de março a 03 de abril de 2022. 

Todas as divulgações e informações sobre o presente Concurso Público serão dispo-
nibilizadas no site www.aptaconcursos.com.br, a partir da data de abertura das inscrições, 
portanto é de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as publi-
cações. Segue a tabela dos Cargos:

Colina, 02 de março de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal
Medidas: 3 colunas x 11,5 cm | Valor:  R$ 239,77

Educar é um ato de 
amor e vai muito além do 
ensino, significa dialogar 
e escutar o que o outro 
tem a dizer para que os 
conflitos, principalmente 
dentro de casa, sejam 
resolvidos. É o que propõe 
a Campanha da Fraterni-
dade deste ano que tem 
com tema “Fraternidade 
e Educação” e lema “Fala 
com sabedoria, ensina 
com amor”, trecho base-
ado na passagem bíblica 
que está em Provérbios 
31-26. 

A abertura da CF-2022, 
promovida pela CNBB – 
Conferência Nacional  dos 
Bispos do Brasil, aconteceu 
ontem, Quarta-Feira de 
Cinzas, em todo o país. 
Em Colina, a missa de 
imposição das cinzas na 
igreja matriz deu início 
também à quaresma, 
tempo de penitência e 
conversão. “O jejum vai 

Diálogo: caminho para educar com sabedoria e amor
muito além de nos privar 
de algo, o cristão deve ter 
um momento de oração 
para interceder pela paz 
na Europa. É o que nos 
pede o Papa Francisco 
para que haja mais com-
preensão e a guerra entre 
Rússia e Ucrânia termine”, 
declarou padre Santana. 

Ele disse que todos 
têm direito à educação 
que proporciona um 
futuro com dignidade, 
mas esse é um direito 
negligenciado a muitos. 
“A Campanha da Fra-
ternidade nos convida a 
extrair lições. Se as crises 
são, de certa forma, uma 
constante na sociedade o 
aprendizado também deve 
ser. Aprender não é uma 
capacidade humana, mas 
uma condição da nossa 
própria humanidade”, 
enfatizou o pároco que 
acrescentou: “Não é só na 
escola e com os pais que 

recebemos ensinamentos, 
todos nós temos papel 
de educadores. Educar 
é um ato humano e divi-
no, que cada um de nós 
precisa realizar sempre. 
Precisamos aprender 
duas lições: o valor da 

pessoa como princípio 
da educação e o ato de 
correição, que é conduzir 
ao caminho reto”. 

DIGNIDADE SEM 
ACUSAÇÕES E 
REPREENSÕES
Outro ponto importante 

abordado na Campanha 
da Fraternidade é que a 
educação não é adestrar 
a pessoa, é conduzi-la 
rumo à consciência de 
si mesma e do mundo 
em que vive. “Temos 
que aprender a dialogar 
e escutar mais, fazer 
com que o outro se sinta 
amado, compreendido e 
não rejeitado. A rebeldia 
tem sempre uma causa. 
É preciso trazer essa pes-
soa para mais perto para 
que tenha a oportunidade 
se tornar diferente. Sem 
diálogo e atenção isso 
se torna praticamente 
impossível”, ressaltou 
Santana. 

CHAMAR AO 
DIÁLOGO

“Dentro das casas há 
muitos jovens rebeldes. 
Precisamos entender 
porque são desta maneira. 
Na maioria das vezes 
existem desavenças no 

lar, os pais brigam ou 
são separados e não 
dão atenção aos jovens 
que são jogados de um 
lado para o outro. Às 
vezes damos atenção 
maior para os animais 
domésticos do que para 
o ser humano, que faz 
parte da nossa família”, 
explicou Santana que 
ressaltou: “Antes de atacar 
é preciso dialogar para 
entender porque estão 
praticando tal coisa. Toda 
pessoa tem necessidade 
de ser amada, valorizada 
e respeitada”. 

REFLEXÕES 
As reflexões da Cam-

panha da Fraternidade 
serão realizadas toda 
terça-feira, a partir das 
19h30, na igreja matriz. 
O livro para estes encon-
tros semanais, durante o 
período quaresmal, estão 
à disposição dos fiéis no 
escritório paroquial. 

Após a paralisação em 
2020 e a não realização no 
ano passado em virtude da 
pandemia, o Campeonato 
Veterano, o “Mata o Véio”, 
retorna a campo a partir do 
próximo dia 13 (domingo) 
com a participação de 6 
equipes: Pedreira, União de 
Amigos, Bom Churrasco, 
Estrelas, Veteranos da 
Vila Guarnieri e Amigos 
do Xibil. 

A Secretaria de Esportes 
homenageia (em memó-
ria) Benedito Eusébio da 
Silva “32” que dá nome ao 
campeonato no 1º turno e 
Aparecido Thomé “Cidinho 
Thomé” no 2º turno, duas 
figuras importantes do 
esporte colinense. 

O retorno das com-
petições esportivas terá 
dois turnos com semifinal 
e final em cada uma de-
las. Os dois campeões 
se enfrentam na grande 
final e se o mesmo time 
vencer os dois turnos será 
o Campeão Veterano. 
Cada rodada terá três 
jogos em dois campos. 
O Colina Atlético sediará 
duas partidas e os campos 
da Nova Colina, Jardim 
Primavera, Vila Guarnieri, 
Pedreira e Patrimônio 
receberão, de forma 

Veterano começa dia 13 
com seis equipes 

intercalada, um jogo por 
domingo. 

1ª RODADA 
Colina Atlético 

8h - Pedreira x União 
de Amigos 

10h - Bom Churrasco 
x Estrelas. 

Nova Colina 
8h - Veteranos da Vila 

Guarnieri x Amigos do Xibil. 
A semifinal e a final do 

1º turno estão marcadas 
para os dias 17 e 24 de 
abril, respectivamente. O 
2º turno começa no dia 
1º de maio e termina no 
dia 12 de junho. A grande 
final, se for realizada, 
acontece no dia 19/6. 

O “Mata o Véio”, paralisado em 2020, retorna a campo 
no próximo dia 13.

Padre Santana, na igreja matriz, com o banner da Cam-
panha da Fraternidade lançada ontem em todo o país.
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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: Contratação de Empresa 
Especializada para o Transporte, Fornecimento e Instala-
ção de Aparelho de Raio X Digital DR, com conjunto re-
gistrado pela ANVISA, a ser instalado no Centro de Diag-
nóstico Dr. Pinotti, sito a Rua Dr. Amadeu Pagliuso, n° 
464 – Centro, munícipio de Jaborandi – SP. Garantia Total 
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 008/2022 

Aberto em 24/02/2022; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 11/03/2022; Resumo do objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual e parcelada Prestação de ser-
viços de publicação de atos oficiais em Jornal de Grande 
Circulação no Estado de São Paulo e no Diário Oficial 
da União, pelo período de 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, 24 de Fevereiro de 2022 

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

Aberto em 25/02/2022; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 21/03/2022; Resumo do objeto: Aquisição 
parcelada de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae. O edi-
tal está disponível, podendo ser retirado no Setor de Com-
pras e Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 
466, Centro; Informações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 25 de Fevereiro de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal 

SÍLVIA HELENA N. C. JUNQUEIRA FRANCO 
Secretária Municipal de Educação

FERNANDO HENRIQUE SALES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 

Aberto em 25/02/2022; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 15/03/2022; 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 reti-
rado no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura, sito 
na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; Informações pelo 
telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 25 de Fevereiro de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal 

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

A revitalização do 
Centro de Lazer “Carlos 
Oscar Vaz de Almeida” 
para alavancar o potencial 
turístico de Jaborandi 
está na fase de conclu-
são do primeiro lote de 
investimentos, orçado 
em cerca de R$ 700 mil. 

O prefeito Silvinho es-
teve no canteiro de obras 
e salientou a importância 
dos investimentos para 
realização de atividades 
esportivas, culturais e de 
lazer, incluindo o esporte 
de alto rendimento execu-
tado em parceria inédita 
com o Serviço Social da 
Indústria (SESI). 

“O espaço, inaugurado 
em 1996 na minha primeira 
gestão, não recebia me-
lhorias há décadas. Esta 
primeira fase contempla 
a pavimentação da pista 

Município investe R$ 700 mil na 1ª etapa de 
revitalização do Centro de Lazer

de atletismo com área de 
1.565 m2 com a aplicação 
de moderno piso esportivo 
sintético, homologado pela 
Associação Brasileira de 
Atletismo. As melhorias 

incluem a recuperação 
das quadras poliespor-
tivas com estucamento 
e lixamento de concreto 
deteriorado, aplicação de 
resina plastificante, pintura 

com tinta acrílica sobre a 
resina, além da demarca-
ção das faixas”, explicou 
Silvinho que salientou 
que um dos destaques 
do novo investimento é 

Planta do Complexo de Lazer que ganhará um novo visual com as obras de recupe-
ração e modernização. 

A área anexa à USF 
“Omar Pinto Neto” 
abrigará o novo Centro 
Unificado de Vacinação, 
que concentrará todos 

Área anexa à USF terá centro de vacinação 

a quadra de tênis com 
base asfáltica que rece-
beu revestimento de piso 
com acrílico-polivinílico, 
tipo “lisonda”. 

As arquibancadas 
do complexo também 
foram recuperadas e 
receberam guarda-corpos 
nos acessos e completa 
pintura. A iluminação de 
todas as quadras será 
modernizada seguindo 
os critérios da Associa-
ção Nacional Esportiva 
para cada modalidade. 
As redes elétricas e hi-
dráulicas também estão 
sendo recuperadas. 

PRAIA ARTIFICAL 
E NOVO PARQUE 
Paralelamente a estes 

investimentos, a atual 
Administração trabalha 
nas obras de revitaliza-
ção do espelho d’água 
do Centro de Lazer, que 
ganhará a primeira praia 
pública artificial da região, 
além de nova pista de 
caminhada, quiosques 
e novo paisagismo. O 
complexo abrigará tam-
bém um novo parque 
com paisagismo em estilo 

tropical contemporâneo, 
que segue tendência dos 
parques mais modernos 
do país. 

As obras contemplam 
ainda a construção do 
Museu de Arte Rural 
(MAR), o primeiro do 
município para resgate 
das tradições culturais 
de formação do povoa-
do até a emancipação 
político-administrativa 
ocorrida em 1949. 

“Estamos finalizando 
o projeto executivo de 
implantação do parque, 
com área de aproxi-
madamente 80 mil m2, 
que será destaque no 
interior do Estado pelo 
ineditismo do paisagismo 
e instalações. Aliado ao 
fortalecimento da pesca 
e atividades náuticas do 
Rio Pardo, o parque é 
uma das estratégias da 
administração para criar 
novos atrativos turísticos, 
contribuindo para fomentar 
a geração de emprego e 
renda à população que são 
uma das prioridades do 
nosso plano de governo”, 
concluiu Silvinho. 

serviços relacionados 
às atividades vacinais e 
de Vigilância em Saúde. 

“Reuniremos, em um 
único local e com acesso 

independente, todos os 
serviços de vacinação 
da Rede Municipal de 
Saúde para que a po-
pulação seja atendida 

num ambiente moderno, 
funcional e que esteja 
totalmente de acordo 
com as normas exigi-
das pelo Ministério da 
Saúde”, disse Silvinho 
que tem acompanhado 
o andamento dos ser-
viços executados pelo 
Departamento de Obras. 

As novas instalações 
com área de 55,98 m2 
será dotada de recepção, 
sanitários, sala de pre-
paro e armazenamento 
de vacinas, depósito, 
boxes de vacinação 
(adulto/infantil), salas 
de teste do pezinho e 
digitação. O espaço 
também será climatizado 
com a instalação de três 
novos aparelhos de ar-
condicionado. 

Funcionário do Departamento de Obras trabalha na área anexa à unidade de saúde, 
que abrigará o novo Centro Unificado de Vacinação. 
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Hoje 
Valdeci de Souza 
Brenda Ricoldo 

Amanhã 
Evandro Malheiro 
Napoleão Jorge

Geni Santana Felici 
Gabriel Augusto Alves de 

Brito  
Élcio Ferreira de Araújo 

Dia 5 
Mário Pinto Neto 

Bruna Pires 
Daiana Aparecida da Silva 

Dia 6 
Renato Poliseli 

Sandra Magali Sforcini Rimi 

Dia 7 
Augusta do Prado Jorge 

Maria Antônia Lima 
Spechoto 

Marina Ângelo de Souza 
Marcos Antônio Chaves 

Dia 8 
Luiz Mário Spechoto 
Ana Clara Junqueira 

Tedeschi 
Beatriz Brunhera Bach 

Priscila Aparecida Ramos 
Alexandre 

Dia 9 
Edson Caldeira 

Paulo Eduardo B. Fainask 
Gledson dos Santos Barbosa 

OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE DE 04 A 06/03/2022 PARA AS LOJAS:   Colina: Loja 1 (Rua Sete de Setembro,214) - Segunda a Sábado: 8h às 19h - Domingo: 8h às 13h / Loja 2 (Av. Luiz L. de Toledo,386)   -  Segunda a Sábado: 8h às 20h - Domingo: 8h às 18h e Tome Leve Aqui: Av. José Francisco José Azedo, 51, Av. das Cohab, 17-99729-7539

Molho ref. Fugini 
peneirado sachê 300g

Cerveja Antarctica Boa/ 
Skol Pilsen litrinho 300ml

 1,49
CADA

R$

1,29
CADAR$

 17,90
CADAR$

Arroz Engenho 
Tipo 1 pct 5 kg  7,49

CADA
R$

Feijão carioca 
Riquinho 1 kg

6,99
CADAR$16,90

CADAR$

Leite longa vida 
Italac 1 L (tipos) 

Óleo de soja 
Brejeiro 900ml

Farinha de trigo
Nita 1 kg

Azeite La Española 
extra virgem 500ml

Açúcar Globo
cristal 5 kg

 3,78
CADA

R$  7,99
CADA

R$

 4,79
CADA

R$

3,68
CADAR$ 7,79

CADAR$

4,49
CADAR$

 20 ,90
CADA

R$ 17 ,99
CADA

R$

19,90
CADAR$17,49

CADAR$

LIMITE 2 CAIXAS 
POR COMPRA

SOMENTE 
LÍQUIDO

 1,99
CADA

R$

1,89
CADAR$

Hoje o dia é de alegria para Geraldo Fainask que com-
pleta mais um aniversário junto com a esposa Cida, 
companheira de todos os momentos.

Paulo Fainask recebe atenção especial da família e esposa 
Nana pela passagem do aniversário no próximo dia 9. A família e o esposo Raul cercam Augusta Jorge de muito 

carinho no próximo dia 7, data do seu aniversário. 

Amanhã os “parabéns” são para Napoleão Jorge que 
celebra a data festiva na companhia da esposa Maria 
Ofélia e da família. 

Beatriz Bach 
(Jaborandi) 
estará mais 

sorridente no 
próximo dia 8 

com a passagem 
do 20º aniversário. 

O domingo será de muita alegria para Renato Poliseli 
que celebra mais um ano de vida ao lado da esposa 
Vanessa e filha Maria Fernanda. 

O filho Miguel e a esposa Natália são o porto seguro de 
Gledson Barbosa, que faz aniversário no dia 9. 


