
Hoje tem exibição de cinema na 
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Jaborandi vai realizar Festa do Peão 
em maio
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Diretor João Roberto Felici

O vereador João Amadeu 
Giacchetto Filho apresentou 
Requerimento (nº 20/2022), 
na Câmara Municipal, solici-
tando uma Audiência com o 
Prefeito Municipal e represen-
tantes das Secretarias Munici-
pais de Educação e Finanças 
para prestarem esclarecimen-
tos sobre o reajuste do piso 
salarial pro�ssional nacional 
do Magistério.

Vereador solicita audiência com 
Executivo para debater o reajuste 

do piso salarial do magistério 

No teor do requerimento o vereador apresenta o índice de 
reajuste salarial da categoria concedido pelo Governo Federal, 
que foi de 33,24%. Segundo João Amadeu, o assunto 
merece uma atenção especial levando-se em conta que o 
Executivo tem a Educação como uma de suas prioridades. 
Não obstante o reconhecimento da valorização dos pro-
fessores municipais, que se dedicam com amor e zelo à 
formação dos nossos estudantes. 

Vereador João Amadeu Giacchetto Filho.

Aconteceu no sába-
do, 5, a eleição para a 
nova diretoria da ACIC 
– Associação Comercial 
e Industrial de Colina. O 
comerciante André Fer-
reira é o novo presidente 
ao lado do vice Adilson 
Barbosa. O mandato é 
para dois anos. 
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Presidente André e o vice Adilson estão à frente da ACIC.

ACIC tem nova diretoria

O biomédico colinense 
Felipe de Oliveira Garcia, que 
trabalha no Hospital de Amor, 
desenvolveu e participou de 
pesquisa que investiga a 
síndrome de predisposição 
ao câncer hereditário. 

Ele iniciou a pesquisa em 2016 
por meio do sequenciamento 
do exoma dos pacientes por 
meio de critérios de rastrea-
mento de câncer hereditário. 
O trabalho foi publicado na 
revista “Scientific Reports”.                       
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Colinense publica pesquisa sobre 
a hereditariedade do câncer 

O biomédico e mestre em ciência da saúde 
Felipe Garcia. 

A Polícia Civil solicitou 
e a justiça local expe-
diu quatro mandados 
de busca e apreensão 
domiciliar na sexta-feira, 
4, contra investigados 
em furto de gado. A 
operação tinha como 
alvo um açougue na Vila 
Guarnieri e endereços 
de pessoas vinculadas 

Polícia Civil cumpre mandados contra 
investigados em furto de gado 

ao estabelecimento que 
estaria vendendo carne 
abaixo do preço de 
mercado, possivelmente 
proveniente de abate 
clandestino ocorrido 
em propriedades rurais 
do município. 

Foram apreendidos 
R$ 28.083,00 em dinhei-
ro, uma caminhonete 

F250, vários celulares 
e pacotes de cigarros. 
A ação foi comandada 
pelo delegado Daniel 
Gonçalves com a par-
ticipação do delegado 
Rafael Domingos de 
Barretos e policiais 
civis. Até o momento 
nenhuma pessoa foi 
presa.                Pág. 5 

Ex-vereador reclama do congestionamento 
de caminhões próximo à Cargill

Dinheiro, celulares e cigarros foram apreendidos durante a operação. 
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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 12 – Sábado
19h – Missa na Matriz
FESTA DE SÃO JOSÉ NO LAR PAROQUIAL no sistema 
delivery

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

Dia 15 – Terça-feira
19h30 – Via - Sacra na Matriz

Dia 16 – Quarta-feira 
19h30 – Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
na Matriz
20h – Confissões em Miguelópolis

  “QUAIS FORÇAS IMPULSIONAM A SUA VIDA?”

Neste próximo domingo, a liturgia nos propõe o episódio das 
“tentações” de Jesus no deserto. O evangelho de Lc. 9, 28-36, 
nos apresenta Jesus “cheio do Espírito Santo, que logo depois 
do episódio do Batismo, é guiado por este Espírito no deserto. 

Transcorridos os quarenta dias, isto é, um tempo cumprido 
que indica uma experiência cumprida, o futuro Messias deve 
haver-se com as forças que governam este mundo, perso-
nificadas na figura do diabo tentador. A primeira força é a do 
sucesso político que se apresenta na sua forma mais bem 
sucedida, ou seja, na arte demagógica de ganhar a simpatia 
e aprovação das multidões, prometendo-lhes pão em abun-
dância. Todos os grandes ditadores da história usaram essa 
estratégia para subir ao poder. 

A segunda força é a econômica, a hegemonia e a adoração 
do deus dinheiro. O poder econômico produz glória e de fato 
governa o mundo acima de todo Estado ou nação. Também 
hoje os interesses econômicos dos bancos internacionais e de 
algumas multinacionais determinam de fato a política, o bem
-estar de todo povo e as relações entre os Estados. A terceira 
força se apresenta mais sútil e sobrenatural. É a capacidade 
de vencer com efeitos milagrosos, de apresentar-se invencível, 
imortal, de entrelaçar o poder humano a uma espécie de poder 
divino que tomaria o futuro messias inatacável, superior a todo 
possível “pedra de tropeço” que um eventual grupo de oposição 
e de protesto poderia se lhe contrapor. Com esses poderes, o 
sucesso messiânico de Jesus teria sido um sucesso sem fim, 
um triunfo eterno. Pena que ao contrário, ele escolherá morrer 
na cruz, aparecer como um messias fracassado, no fim só e 
sem nenhum poder. É realmente verdade que a sabedoria de 
Deus é loucura para os seres humanos (1Cor. 1,25).

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL
CLARO S.A., torna público que rece-

beu da Prefeitura Municipal de Colina, 
a Renovação da Licença de Operação 
(SILIM), para Estação Radio Base SI-
CLN01, instalada sito à Rua José de 
Marques de Oliveira n° 435 – Centro. 
CEP: 14770-000.

VENDE-SE 
Terreno 10x25m de 

área localizado na Rua 
C do Desmembramento 
Park, ótima localização. 
Contato  pelo fone (13) 
99194-4797, c/ Emerson. 

VENDE-SE 
Dois terrenos 10 x 25m 

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

UBATUBA 
Alugo apartamento em 

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

VENDE-SE 
Três terrenos murados 

com portão grande e 
calçada no bairro Patri-

mônio, próximo à horta 
do Zé Verdureiro. Vendo 
juntos e separados – me-
tragem total 1.565 m2. 
Tratar 99112-9651, c/ Zé 
Verdureiro. 

VENDE-SE 
Dois terrenos no Jardim 

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

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Limpeza caixa d’água, 
manutenção válvula 
Hydra, dedetização, de-
sentupimento e detecção 

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

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

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

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

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e codifica-
das. Confecção de carim-
bos – Av. Luiz Lemos de 
Toledo, 384 – 3341-3359 
ou 99148-8664. 
MÓVEIS PLANEJADOS 

MARCENARIA 
Fabricação de closets, 

cozinhas, banheiros, ar-
mários de quartos, painéis 
e serviços de marcenaria 

em geral. Orçamento sem 
compromisso. Contato 
Sérgio Simões: (17) 3341-
2048 / 99726-4047 (n) 
ou sergiosimoes0512@
hotmail.com 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

MOTO EXPRESSO 
ADRIANO  

Viagens diárias para 
Barretos e região, busco 
e entrego suas enco-
mendas, 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 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. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE COLINA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

PROCESSO Nº 073/2022 
OBJETO:- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA CONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 
DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTOS DOMÉSTICOS – ETE 2, CONFORME 
CONTRATO FEHIDRO Nº 224/2021. REGIME:- 
Empreitada Por Preço Global; TIPO:- Menor Preço. 
DO EDITAL:- O Edital completo poderá ser obtido 
no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina, 
à Rua 13 de Maio, nº 351 - Centro - Colina/SP, ou 
pelo endereço eletrônico http://www.saaecolina.com.
br/licitacoes.htm, telefone (17) 3341-9525, e-mail: 
diretoria.saaec@colina.sp.gov.br nos dias úteis. DATA 
DE ENCERRAMENTO:- 29 de Março de 2022, às 
14:30 horas; VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 
512.956,30. 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina (SP), 
08 de Março de 2022

Ricardo Aparecido Casagrande – Diretor SAAEC
Medidas: 2 colunas x 11,5 cm | Valor:  R$ 211,14  

de vazamento. Tratar 
99708-1300 (Genésio) 
ou 99177-5157 (Otacílio).
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O biomédico colinense 
Felipe de Oliveira Garcia, 
de 30 anos, desenvolveu 
e participou de pesquisa 
no Hospital de Amor em 
Barretos que investiga a 
síndrome de predisposição 
ao câncer hereditário, cha-
mada “Câncer Colorretal 
Familial do Tipo X”, para 
identificação dos genes 
envolvidos no surgimento 
de tumores. 

Ele iniciou a pesquisa 
em 2016, mesmo ano em 
que ingressou na área 
científica do hospital bar-
retense e onde continua 
atuando. Os trabalhos 
foram conduzidos por 
um grupo interdisciplinar 
e Felipe foi orientado pela 
doutora Edenir Palmero, 
líder do projeto. Os dois 
escolheram estudar esta 
síndrome por ainda não 
ser tão conhecida. 

Felipe não é pesquisa-
dor, mas por meio desta 
pesquisa obteve o título 
de Mestre em Ciências 

Colinense, que trabalha no Hospital de Amor, publica 
pesquisa sobre a hereditariedade do câncer

da Saúde. “No Brasil para 
ser pesquisador é preciso 
ser mestre e doutor”, disse 
Felipe que contou que a 
parte mais difícil do trabalho 
foi a análise dos dados da 
síndrome “tipo x”, que é 
chamada desta maneira 
justamente por ainda não 
ser muito clara. 

PACIENTES 
PARTICIPARAM 
DE ESTUDOS 

Ele explicou que o estudo 
foi realizado por meio do 
sequenciamento completo 
do exoma dos pacientes 
cujas famílias preenchiam 
os critérios de rastreamen-
to de câncer hereditário, 
“Critérios de Amsterdam”. 
“Esse sequenciamento é 
uma técnica que permite 
‘visualizar’ todas as regiões 
do DNA que codificam (ou 
produzem) as proteínas que 
fazem parte da manuten-
ção das funções do nosso 
organismo (homeostase). 
O mau funcionamento de 
algumas dessas proteínas 

podem desencadear o 
processo de carcinogê-
nese”, ressaltou Felipe 
que acrescentou: “Essas 
famílias então eram enca-
minhadas para o Centro de 
Oncogenética do Hospital 
de Amor para acompa-
nhamento dos membros 
da família que ainda não 
desenvolveram nenhum 
tumor. Consequentemente 
os membros acometidos 
pelos tumores foram então 

selecionados para fazerem 
parte da pesquisa”. 

Perguntado sobre a 
utilidade do estudo Felipe 
salientou que “se uma 
família tem um diagnóstico 
de uma síndrome de câncer 
hereditário, a identificação 
dos genes envolvidos nessa 
síndrome permite rastrear 
os portadores dela que 
ainda não desenvolveram 
nenhum tumor como, por 
exemplo, colorretal, mama 

e gástrico e tranquilizar os 
familiares que não portam a 
alteração que desencadearia 
a doença”. 

A pesquisa estava em 
andamento quando Felipe 
ingressou no Hospital de 
Amor e a parte proposta 
pelo colinense já está 
concluída, mas num con-
texto mais amplo ainda há 
alguns procedimentos que 
podem ser feitos. “Essa não 
é uma pesquisa inédita, 
existem outros trabalhos 
publicados. Porém, mesmo 
com os achados da nossa 
pesquisa reforçamos que 
os trabalhos sobre essa 
síndrome ainda não cessem, 
pois mais informações são 
necessárias. Prover mais 
evidências científicas por 
meio de outros experi-
mentos a fim de conferir 
ainda mais credibilidade 
aos achados”, destacou 
o biomédico de formação. 

MAIS PESQUISAS 
Esta é a primeira pes-

quisa que Felipe publicou 

como autor principal, mas 
já havia participado de 
pesquisa sobre câncer 
de mama hereditário. Ele 
também está envolvido 
com outros projetos que 
só poderão ser conhecidos 
quando os dados estiverem 
devidamente publicados. 

“Participar e pesquisar 
uma síndrome pouco 
conhecida com um exce-
lente grupo de pesquisa e 
sob a supervisão de uma 
orientadora brilhante foi 
uma experiência indes-
critível. Aprendi muito 
e tem sido uma honra 
contribuir com o avanço 
científico internacional”, 
concluiu Felipe que in-
formou que o trabalho 
foi publicado na revista 
científica Scientific Reports 
do grupo Nature (htttps://
www.nature.com/articles/
s41598-022-06782-8). 
Ele, que é filho do casal 
Carlos Garcia/Raquel, 
mora em Colina com a 
esposa Giovanna. 

Na última quinta-feira, 
dia 3, o prefeito Dieb Taha, 
sua esposa Liliana e o 

Selecionados do “Bolsa Trabalho” participaram de integração
secretário de Indústria e 
Comércio, Renê Sasaki, 
recepcionaram os 100 

trabalhadores selecio-
nados no Programa 
Estadual Bolsa Trabalho 

que vai proporcionar 
qualificação profissional 
e bolsa-auxílio a estes 
colinenses que estavam 
desempregados e em 
situação de vulnerabi-
lidade social. 

A integração acon-
teceu na sede do Sin-
dicato dos Servidores 
e os participantes já 
iniciaram a nova rotina 
de trabalho nos órgãos 
públicos com carga de 
4 horas diárias, 5 dias 
por semana. Durante os 
5 meses do programa 
eles vão participar de 
curso de qualificação 
profissional e receber  
bolsa-auxílio no valor 
de R$ 540,00/mês. 

O secretário Renê 
Sasaki informou que: 
“Os inscritos foram sele-
cionados pelo Governo 
Estadual, conforme 
parâmetros do questio-
nário socioeconômico, 
com priorizações de 
mulheres arrimo de fa-
mília, maiores encargos 
familiares, tempo de 
desemprego e maior 
idade”. 

“É uma excelente 
oportunidade para as 
famílias que perderam 
renda nos últimos me-
ses. Além de um auxílio 
financeiro, as pessoas 
vão trabalhar, estudar 
e se qualificar. Nossa 
Administração cria 

oportunidades e dá 
condições para que a 
população se qualifique 
e tenha segurança para 
ingressar no mercado 
de trabalho ou até se 
tornar um empreen-
dedor”, destacou  o 
prefeito Dieb. 

Ele também informou 
que em 2019 iniciou o 
programa com 20 va-
gas e, em 2020, foram 
mais 20 vagas. Já em 
2021 foram 40 vagas 
e agora ampliou para 
100. “Agradecemos ao 
governador Doria e ao 
secretário Marco Vinholi 
pelo constante apoio 
ao nosso município”, 
finalizou o prefeito. 

Durval Edson Noguei-
ra, o “Tiririca”, vestiu o 
manto sagrado do Colina 
Atlético por alguns anos 
e sagrou-se Campeão 
Amador Regional pelo 
glorioso “Tigre do Vale” 
em 1975. Ele era irmão 
dos também jogadores 
do C.A., Wilken Nogueira 
Filho “Pupy” e Renato 
Nogueira “Renatinho”. 
Durval faleceu no domingo, 

Adeus ao goleiro “Tiririca” 
dia 6, em Santos, onde 
residia com a esposa. 

“A família Colina 
Atlét ico perde não 
apenas um dedicado 
atleta, mas um ser hu-
mano íntegro, amigo e 
apaixonado por Colina, 
sua terra natal”, disse 
Antônio Carlos Moreira 
“Crispim” que também 
fez parte do time cam-
peão de 1975. 

“Tiririca” em foto de 2011 
quando da homenagem aos 
atletas do Colina Atlético.

O biomédico Felipe Garcia com a doutora Edenir Palmero, 
orientadora da pesquisa.

Os trabalhadores selecionados foram recepcionados no Sindicato pelo prefeito Dieb 
e secretário Renê.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINA 
 BIÊNIO 2022/2024

A Comissão Eleitoral, no uso das suas atribuições, conforme Resolução CMS nº 001/2.022, 
o Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Colina, em reunião extraordinária realizada em 
25 de fevereiro de 2022, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n.º 8.080, de 
19/09/90, pela Lei Federal n.º 8.142, de 28/12/90, pela Lei complementar 141, de  de janeiro 
de 2012, pela Lei Complementar Municipal nº 271, de 22 de março de 2.019, e considerando o 
disposto no Art. 5º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Colina, resolve:

Art.1º Convocar Eleições Gerais para a representação do Segmento Usuário e Trabalha-
dor do Sistema Único de Saúde – SUS, para que componham o Pleno do Conselho Municipal 
de Saúde de Colina, durante o biênio 2022/2025.

Art.2º Poderão se inscrever ao Pleito Eleitoral para concorrer às eleições representando o 
Segmento dos Usuários/Entidades, instituições Representativas da Sociedade Civil Organiza-
da com sede e atuação no município de Colina. E representando os Trabalhadores do SUS, os 
servidores com vínculo trabalhista na Secretaria de Saúde do Município de Colina.

Art.3º O Conselho Municipal de Saúde de Colina (CMS) deverá ser composto por 16 (De-
zesseis) conselheiros titulares e iguais número de suplentes. Em respeito á Resolução nº 453 
de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, será paritário e composto por repre-
sentantes e movimentos representativos dos usuários (50%), de entidades representativas dos 
trabalhadores da área da saúde (25%), de representação de governo e prestadores de serviços 
privados conveniados, ou sem fins lucrativos (25%), sendo assim distribuídos: 

I – 02 (dois) representantes da Esfera Municipal, sendo um deles o Secretário Municipal de Saúde;
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde;
III – 01 (um) representante de Prestador de Serviços Conveniado ao SUS;
IV – 02 (dois) representantes dos profissionais da área da saúde com nível universitário, 

residente em Colina e ocupando cargo de provimento efetivo;
V – 01 (um) representante dos profissionais da área de saúde com nível médio, residente 

em Colina, e ocupante do cargo de provimento efetivo;
VI – 01 (um) representante dos profissionais da área de saúde com nível elementar, resi-

dente em Colina, e ocupante do cargo de provimento efetivo;
VII – 08 (oito) representantes dos usuários do sistema de saúde.
Parágrafo Único - Será considerada como existente, para fins de participação no Conse-

lho Municipal de Saúde de Colina (CMS), a entidade regularmente organizada, que apresente 
toda documentação de registro devidamente legalizada nos órgãos competentes. Devendo ain-
da ser entregue à Comissão Eleitoral instituída pelo Conselho Municipal de Saúde de Colina 
(CMS), cópia e original de toda documentação, para conferência.

Art.4º As Entidades que compõem o segmento usuário só poderão indicar 01 (um) repre-
sentante Titular, com seu respectivo suplente.

Art.5º Para participar do Conselho Municipal de Saúde como representante dos prestadores 
de serviços privados ou conveniados, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde os Prestadores 
deverão encaminhar ofício ao Secretário (a) Municipal de Saúde com a indicação de um represen-
tante Titular e um Suplente, no prazo máximo de 05 dias antes da data marcada para as eleições, 
durante o horário normal de expediente no imóvel sede da Secretaria Municipal de Saúde. 

Parágrafo Único – Os representantes do Grupo Gestor, o representante dos Prestadores 
de Serviço, Titular e Suplente serão indicados pelo Secretário (a) Municipal de Saúde, de 
acordo com a titularidade dos cargos que ocupam.

Art.6º As inscrições dos Trabalhadores do SUS e das Entidades/Usuários, para participar 
da Eleição, deverão ser feitas na Secretaria do Conselho Municipal de Saúde de Colina, em 
conformidade estabelecido no Art.7º deste Edital.

Art.7º Para concorrer às eleições de que trata este Edital, deverão apresentar no ato da 
inscrição os seguintes documentos:

I. Para as ENTIDADES/USUÁRIOS, estas deverão apresentar cópia da relação dos membros 
inscritos na Entidade, cópia da Ata de Eleição e ata de posse da Atual Diretoria, Estatuto Social 
devidamente registrado em Cartório, Certidão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
ativo, para as Entidades representativas da Sociedade Civil Organizada juntamente com ofício ou 
ata da entidade e estabelecimento, indicando os representantes, um titular e um suplente. O ofício 
deverá conter o nome, cargo, endereço, telefone, CIC e RG. dos representantes, de ambos.  

II. Para os candidatos NO SEGUIMENTO TRABALHADOR, servidores Trabalhadores 
do SUS, estes deverão apresentar Declaração do Departamento de pessoal da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde que confirme a vinculação do candidato com a Secretaria de Saúde, junto 
com cópias do documentação de identificação e residência. 

Parágrafo Único – Só poderão se inscrever ao Pleito Eleitoral para concorrer às Eleições 
representando o Segmento dos Usuários/Entidades, instituições Representativas da Sociedade 
Civil Organizada com Sede e Atuação no município de Colina, e representando os Trabalha-
dores do SUS, servidores com Vínculo Trabalhista no Município de Colina.

Art.8º Os Conselheiros titulares e seus respectivos suplentes eleitos pelos segmentos dos 
Usuários/Entidades, pelo segmento Trabalhador do SUS, bem como, os indicados pelo seg-
mento do Gestor/Prestador serão nomeados pelo Prefeito, mediante Ato Normativo.

Art.9º O prazo para as inscrições dos candidatos às eleições as quais se refere este edital 
será de   14   de março de 2022 a 23 de março de 2022, devendo as inscrições serem entregues 
na sede da Secretaria Municipal da Saúde, das 08-12hs.

§1º Será divulgada relação dos candidatos e instituições/associações inscritos e aptos para 
participar da eleição, no dia 24 de março de 2022, na sede da Secretaria Municipal da Saúde.

Art.10º As eleições serão realizadas na sede do Conselho Municipal de Saúde, localizada 
na Rua Coronel Nogueira, 321, Jardim São João, das 08-17hs, no dia 25 de março de 2022.

Art.11º As eleições para o Conselho Municipal de Saúde de Colina serão regidas por este 
Edital, e pelo Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Colina.

Parágrafo Único – Os casos omissos a este edital serão resolvidos pela Comissão eleitoral.
Art.12º Este edital entra em vigor a partir desta data, ficando revogadas as disposições 

em contrário.

Colina, 07 de março de 2022.

Comissão Eleitoral
Medidas: 3 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 708,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
ATENÇÃO PRODUTOR RURAL

A Prefeitura Municipal de Colina, por meio do Departamento Municipal da Receita, 
comunica que os PRODUTORES RURAIS devem comparecer ao Departamento da Re-
ceita – Setor Produtor Rural até o dia 29 de Abril de 2022, munido dos TALÕES DE NOTA 
FISCAL DE PRODUTOR RURAL (com ou sem Nota de Vendas) e/ou NOTAS FISCAIS 
ELETRÔNICAS, bem como das Notas de Entradas e de Compra das empresas adquirentes 
de seus produtos, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, para 
que possa ser feita sua DECLARAÇÃO DE PRODUTOR RURAL – DIPAM A.

É importante que o produtor rural declare a “DIPAM A” (Declaração para o Índice de 
Participação na Arrecadação Municipal do Produtor Rural), pois, as informações presta-
das colaboram para o aumento do repasse de verbas efetuadas pelo Governo Estadual e 
Federal ao nosso município.

Os documentos citados acima deverão ser entregues no Departamento da Receita – 
Setor Produtor Rural, que funciona no prédio da Prefeitura Municipal, com atendimento 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h às 17h. 

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (17) 3341-9445 / 3341-9444; 
através do email: dipam@colina.sp.gov.br ou pelo site: www.colina.sp.gov.br.

A declaração é obrigatória. O não cumprimento no prazo estabelecido acarretará em 
penalidades previstas na Legislação Municipal.

Prefeitura Municipal de Colina
Administração 2021/2024

Medidas: 3 colunas x 10,5 cm | Valor:  R$ 218,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
EDITAL DE DESISTÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Colina – Estado de São Paulo, por intermédio dos mem-
bros nomeados da Comissão do Processo Seletivo Externo nº. 001/2021 COMUNICA 
e PUBLICA a desistência dos(a) candidatos(a): SANDRA COSTA JUSTINO-35ª, 
MÁRCIA CRISTINA DOS SANTOS-37ª, e FLAVIO FERNANDO FRANCO-38º, 
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 
25/02/2022, e NÃO manifestaram o interesse dentro do prazo estipulado e previsto para 
a atribuição de aulas temporárias e /ou eventuais.

O presente Edital será afixado no Quadro de Avisos desta Municipalidade e da Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, será publicado nos meios de di-
vulgação 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 o(a) candidato(a)  
em questão desistente e impedida de assumir a vaga ao qual foi convocada.

Prefeitura Municipal de Colina, 07 de março 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: 3 colunas x 11 cm | Valor:  R$ 229,35

Uma van movida a 
energia solar vai trazer 
a magia do cinema 
aos colinenses com a 
exibição, logo mais a 
noite, na praça matriz, 
de curtas-metragens 
brasileiros e do longa 
“Mogli – O Menino Lobo”. 

A exibição, totalmente 
gratuita ao público, faz 
parte do “Cinesolarzi-
nho”, versão infantil 
do “Cinesolar”, projeto 
de cinema itinerante 
que promove a arte e 
sustentabilidade com 
filmes exibidos a partir 
de energia solar. 

As sessões, ao ar 
livre, serão realizadas 

Hoje tem exibição de 
“Cinesolar” na praça matriz

hoje, dia 10, em dois 
horários: às 18h e 19h. 
A iniciativa, viabilizada 
pela Lei Federal de In-
centivo à Cultura, conta 
com apoio da Prefeitura 
e CPFL Energia. 

Também haverá 
“Oficinema Solar” com 
alunos da EMEF “La-
mounier de Andrade” 
para as crianças e jo-
vens aprenderem mais 
sobre sustentabilidade

Filme e curtas-metragens, exibidos a partir de energia 
solar, são atração de hoje na praça matriz. 



O COLINENSE Página 5Colina, 10 Março de 2022

P A N O R A M A

A Associação Comer-
cial e Industrial de Colina 
(ACIC) elegeu na manhã 
de sábado, dia 5, a nova 
diretoria que tem como 
presidente André Luiz 
Ferreira e vice Adilson 
Soares Barbosa. 

Apenas uma chapa, 
encabeçada pela dobra-
dinha eleita, concorreu a 
eleição. André ocupava 
o cargo de secretário na 
diretoria anterior e Adilson 
permaneceu como vice. A 
assembleia, por aclamação, 
contou com a participação 
de vários associados. A 
data da posse ainda não 
foi marcada, mas acontece 
nos próximos dias. 

ACIC tem nova diretoria
Na assembleia também 

foi apreciada as contas 
da diretoria de Toninho 
Piai, que está deixando 
a presidência da Associa-
ção após dois mandatos 
consecutivos. Além do 
presidente e vice, a nova 
diretoria executiva da ACIC 
ficou assim constituída: 1º 
secretário – Antônio Carlos 
Piai; 2º secretário – João 
Roberto Felici; 1º tesoureiro 
– Cláudio Ribeiro da Silva; 
2º tesoureiro – Jair Lourenço 
da Silva e executivo do 
SPC – Alessandra Paro 
Giacometti. O Conselho 
Fiscal tem como membros 
Luciana Buzeto V. Santos, 
Tathyana de Souza Sinatra 

e Alessandre dos Santos. 
O mandato é de dois anos, 
de 2022 a 2023. 

PANDEMIA: MAIOR 
DESAFIO

O comerciante Toninho 
Piai disse que o maior de-
safio de sua gestão, sem 
dúvida, foi a pandemia 
que obrigou o comércio a 
funcionar com restrições, 
prejudicando as vendas. “Foi 
um desafio os dois últimos 
anos, mas o sucesso da 
campanha de Natal de 
2021, que distribuiu diversos 
prêmios e brindes, deu 
um novo fôlego ao setor 
varejista”, destacou Piai que 
acrescentou: “O período 
à frente da Associação foi 
um aprendizado pessoal. 
Agradeço a todos que me 
apoiaram para cumprir 
meu mandato da melhor 
forma possível”. 

O comerciante e 
ex-vereador José Pe-
nachone reclama do 
congestionamento de 
caminhões próximo à 
empresa Cargill. Segundo 
ele os caminhoneiros 
não respeitam as sina-
lizações, estacionam 
em lugar não permitido, 
deixam sujeira pelas 
ruas e ainda colocam 
em risco a segurança 
das pessoas. 

“O pátio da empresa 
é pequeno demais para 
comportar a quantidade 
de caminhões neste 
per íodo,  então os 
caminhoneiros esta-
cionam por todo lugar. 
Em áreas verdes, nas 
ruas do bairro Nova 

Comerciante reclama de 
caminhões próximo à Cargill

Colina, às margens 
da rodovia, inclusive 
atrapalhando os mo-
toristas a fazerem o 
contorno de acesso 
à p is ta .  Is to  é  um 
desrespeito e uma 
imprudência.  Será 
que estão esperando 
acontecer o pior para 
tomarem providências?”, 
desabafou Penachone. 
Ele ainda comentou 
que causa estranheza 
a total ausência da 
Polícia Rodoviária nas 
proximidades do trevo. 

“Em outras épocas a 
viatura ficava ali e sem 
dó multava os morado-
res do bairro que não 
faziam o trevo, aliás 
trevo que não existe, 
agora com essa bagunça 
de caminhões a viatura 

sumiu e ninguém faz 
nada. Estranho né?”. 

PROVIDÊNCIAS 
Enquanto vereador 

ele disse que solicitou 
que se fizesse outra rua 
de acesso ao bairro. Na 
única rua de acesso já 
ocorreram vários aci-
dentes e nada foi feito. 

“Hoje já temos um 
novo bairro paralelo, 
o Distrito Industrial 
que recebeu novas 
empresas e o bairro 
continua com apenas 
uma rua de acesso, 
o que é um absurdo”, 
disse José Penachone. 

O OUTRO LADO 
A reportagem en-

caminhou à direção 
da Cargill perguntas a 
respeito das reclamações 
e aguarda reposta.

A Polícia Civil de Colina 
solicitou e a justiça local 
expediu quatro mandados 
de busca e apreensão 
domiciliar que foram cum-
pridos nas primeiras horas 
da manhã de sexta-feira, 
dia 4, em um açougue 
da Vila Guarnieri e em 
endereços de pessoas 
vinculadas ao estabe-
lecimento, que estaria 
vendendo carne abaixo 
do preço de mercado 
proveniente de abate 
clandestino ocorrido em 
propriedades rurais do 
município. 

A ação foi comandada 
pelo delegado Daniel 
Gonçalves, que responde 
por Colina com a partici-
pação do delegado Rafael 
Domingos (Barretos) e 

Polícia Civil cumpre mandados contra 
investigados em furto de gado 

Ação apreende R$ 28 mil, uma caminhonete e investiga açougue por venda de carne proveniente de abate clandestino
policiais civis dos dois 
municípios. O trabalho 
foi realizado pelo Setor 
de Investigações Gerais 
(SIG) da Polícia Civil de 
Colina e contou com a 
colaboração de uma das 
vítimas que teve uma 
vaca abatida e furtada 
da fazenda. 

Além do açougue, os 
policiais também estiveram 
em mais duas residências 
da Vila Guarnieri e numa 
chácara situada às mar-
gens da Rodovia Renê 
Vaz de Almeida, que liga 
Colina a Monte Azul. No 
açougue foram apreendi-
dos 6 pacotes de cigarros 
encaminhados à Polícia 
Federal e R$ 2.086,00 que 
se encontrava no caixa 
do estabelecimento. Nas 

outras duas residências, 
também na Vila Guarnieri, 
os policiais apreenderam as 
quantias de R$ 12.230,00, 
R$ 13.767,00 e uma ca-
minhonete F250, preta, 
ano 2001. Na chácara 
nada foi encontrado. O 

valor apreendido totaliza 
R$ 28.083,00. A polícia 
também tomou posse de 
diversos celulares durante 
a operação. 

DNA CONFIRMA 
ORIGEM DA CARNE 

O policial civil Leo-

nardo e uma das vítimas 
estiveram no açougue 
e  avistaram do lado de 
fora do estabelecimento 
uma perua Kombi sem os 
bancos traseiros e suja 
de barro, o que chamou 
a atenção. Dentro do 
estabelecimento também 
havia algumas peças de 
carne muito avermelhadas 
e com bastante gordura, 
característica da raça 
furtada em uma das 
propriedades. O fato fez 
a polícia e a vítima sus-
peitarem da procedência 
da carne. 

A vítima adquiriu uma 
peça de carne suspeita 
vendida pelo açougue 
que foi encaminhada a 
um laboratório para a 
realização de exame de 

DNA, que testou positivo, 
ou seja, a carne vendida 
no açougue é da raça da 
vaca abatida e furtada na 
propriedade. 

Dr. Daniel disse que 
o trabalho policial teve 
por objetivo a coleta de 
provas para auxiliar a 
investigação que pros-
segue para identificar 
outras vítimas e autores 
destes crimes. “O cum-
primento dos mandados 
nos endereços solicitados 
foram essenciais para 
a coleta de demais ele-
mentos de provas para 
o prosseguimento das 
investigações que con-
tinuam em andamento”, 
declarou o delegado. Até 
o momento ninguém foi 
preso. 

Caminhonete apreendida na operação e que se encontra 
no pátio da delegacia.

Tráfego intenso de caminhões defronte à unidade da 
Cargill, na Rodovia Antônio Bruno. 
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TRAFICANTE PRESO NA VILA GUARNIERI 
Um traficante, de 26 anos, foi preso pela PM 

na manhã do dia 1º. Ele estava sentado numa 
cadeira no cruzamento das ruas 8 e 13 da Vila 
Guarnieri quando avistou a viatura e tentou 
fugir sendo detido pelos policiais que também 
apreenderam uma sacola com 142 cápsulas de 
cocaína e mais 2 porções maiores do mesmo 
pó (234g), 39 papelotes de maconha (134g), 62 
pedras de crack (15g), R$ 90,00 em dinheiro, 
celular e papel com anotações do tráfico. O 
indiciado foi conduzido ao plantão policial em 
Barretos, onde foi mantido até a transferência 
para a cadeia local. 

FURTO EM SÍTIO E NA RODOVIÁRIA 
O proprietário de um sítio no Monte Belo chegou 

à propriedade e encontrou um pedaço de concre-
to usado por meliantes para arrombar a parede 
próxima à uma porta, de onde foram furtados 15m 
de corda, 2 mantas para cobrir cavalos, 2 selas, 
cabrestos, freios, enxada e até um remédio para 
equinos. O furto aconteceu durante a madrugada 
do dia 27. 

Mais um furto foi registrado no Terminal Ro-
doviário na tarde do dia 26. Um passageiro, de 
35 anos, acabou dormindo enquanto aguardava 
a chegada do ônibus para Monte Azul, onde resi-
de e quando acordou estava sem a carteira que 
continha R$ 500,00 e o celular. 

MAIS FURTOS 
Um aposentado de 64 anos, morador na Rua 

Antônio Guarnieri, saiu cedo de casa no dia 3 e 
quando retornou às 18h deparou com o vitrô da 
sala e porta da cozinha abertos, mas sem sinais 
de arrombamento. Uma TV 60”, adquirida pela 
vítima há apenas alguns dias, foi furtada do imóvel.  

Ao acordar na manhã do dia 7 uma moradora 
da Rua 4 da Cohab 2 percebeu que a TV estava 
fora do lugar de costume, dando falta do celular 
e da carteira com documentos e cartão bancário. 
A porta da sala estava aberta, mas sem sinais 
de arrombamento. 

Na manhã do dia 7, ao chegar na casa que 
está construindo na Rua C do bairro Andaluz, 
um pedreiro encontrou a porta danificada, cons-
tatando o furto de duas extensões. 

PORTE DE ENTORPECENTE 
Em abordagem policial ocorrida na noite do 

dia 2 em frente a um estabelecimento comer-
cial da Rua 7 de Setembro, a PM aprendeu um 
invólucro de cocaína (1g) e outro de maconha 
(16g) que estavam em poder de um homem, de 
19 anos. Ele disse aos policiais que adquiriu 
a droga na tarde do mesmo dia na Rua 8 da 
Vila Guarnieri, ao lado do campo de futebol, 
pelo valor de R$ 30,00 a maconha e R$ 10,00 
a cocaína.  

P A N O R A M A
O Campeonato Vete-

rano retorna a campo na 
manhã deste domingo, dia 
13, depois de praticamente 
dois anos de paralisação 
por conta da pandemia. 
O “Mata o Véio”, como é 
popularmente conhecido, 
tem a participação de 6 
equipes que se enfrentam 
neste 1º turno, que home-
nageia Benedito Eusébio 
da Silva “32” (em memória). 

O Colina Atlético sedia 
dois jogos de cada rodada e 
os demais são intercalados 
entre os campos da Nova 
Colina, Jardim Primavera, 
Vila Guarnieri, Pedreira e 
Patrimônio. O método de 
disputa continua o mesmo 
de anos anteriores sendo 

Veterano estreia neste domingo com 3 jogos 
que neste ano a obriga-
toriedade de sempre ter 
um jogador de 50 anos 
ou mais em campo deixa 
de existir. A idade mínima 
exigida é de 38 anos, 
exceto o goleiro que é a 
partir dos 15 anos. 

O regulamento tam-
bém prevê a inscrição 
de seis jogadores de 
fora por equipe, desde 
que respeitem a idade 
mínima da competição. 
Os jogadores nascidos 
em outras cidades, que 
trabalhem em Colina há 
pelo menos três meses e 
que comprovem o vínculo 
empregatício por docu-
mentos apresentados na 
Secretaria de Esportes, 

não serão considerados 
“atletas de fora”. 

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 

Os atletas da Secretaria 
de Esportes retornaram 
às competições na região 
no último dia 27 com a 
participação na 1ª Cor-
rida Summer Run, em 
Ipuã. Todos competiram 
no percurso de 10km e 
alcançaram excelentes 
resultados nas categorias 
disputadas. 

Na corrida feminina, 
Maria Cristina Almeida foi 
a 1ª colocada na catego-
ria 50 a 54 anos e 7ª no 
geral, seguida de Cláudia 
Trivelato (1º 55-59/9º)  
O atleta Paulo Mathias 
Libório também foi o 1º 
colocado (45-49/7º). Os 

Colinenses conquistam 
1º lugar em Ipuã

ATLETISMO

demais resultados são 
de Jardel Amaral (6º 35-
39/20º); Juliano Souza (8º 
35-39/28º); Jesus Souza 
(5º 60-69/30º); Leandro 
Lenhaverde (11º 35-39/34º) 
e Walter Nascimento (2º 
50-54/39º). Todos os atletas 
receberam medalhas de 
participação. A prefeitura 
cedeu o transporte e 
custeou as despesas de 
inscrição dos colinenses. 

ITUVERAVA 
Nove atletas da Secreta-

ria de Esportes participam 
neste domingo, dia 13, 
da 1ª Ituverava Running, 
que terá percursos de 
5km e 10km. 

Atletas colinenses que participaram da prova em Ipuã. 

A rodada do último 
domingo, 6, definiu o ad-
versário que vai disputar 
as quartas de final com 
o Colina Atlético, que já 
estava classificado para 
a próxima fase da com-
petição promovida pela 
Aper de Monte Azul. 

A equipe colinense 
enfrenta a Associação 
Atlética Ibitiúva em jogo 
eliminatório às 15h des-
te domingo, dia 13, na 
“Toca do Tigre”. Se o 
jogo terminar empatado 
a definição vai para os 

“Tigre” enfrenta Ibitiúva 
nas quartas de final 

AMADOR

pênaltis. O mata-mata 
será realizado no período 
da tarde devido à estreia 
do Campeonato Veterano, 
que começa na manhã 
deste domingo. O “Tigre do 
Vale” é o 2º colocado do 
Grupo B com 18 pontos. 

Os Muleks da Dir-
ce, que dependiam de 
resultado na rodada do 
último domingo, não se 
classificaram e estão fora 
da Copa Aper de Futebol 
Amador, que tem a 1ª 
semifinal marcada para 
o dia 20 de março. 

Após dois anos sem 
a realização devido a 
pandemia, a Taça EPTV 
retorna neste ano na sua 
36ª edição, que terá a 
participação de Colina. 
A equipe está treinando 
duas vezes por semana, 
no Ginásio de Esportes, 
desde o início de fevereiro. 

O técnico Denis Arruda 
e André Michilini, membro 
da comissão técnica, par-
ticipam amanhã, dia 11, 
no Sesc Ribeirão, do con-
gresso técnico onde serão 
divulgados o regulamento, 
tabela de jogos e todos os 
detalhes da competição. O 
técnico disse que a equipe 
colinense está treinando 
duro para a competição 

Colina participa de 
congresso técnico amanhã 

TAÇA EPTV

e dará o melhor de si em 
cada rodada disputada. 

A equipe colinense é 
composta pelos atletas 
Luís Fernando “Barbosa”, 
Mateus Assis “Ronaldinho”, 
Lucas Pedro, Marcos 
Antônio, Ary, Guilherme, 
Carlos Eduardo, Christian, 
Pablo, Ueverton, Vitor 
Hugo, Francisco Moleiro, 
Danilo Morasco, Vitor de 
Araújo e Felipe Carvalho. A 
comissão técnica também 
tem como integrantes Juliê 
e Fabrício dos Santos. 

A abertura do evento 
acontece no próximo dia 
18 e as partidas da fase de 
grupos começam no dia 21. 
A previsão é que o torneio 
termine no dia 11 de junho. 

Em 2019, último ano da competição pré-pandemia, o Bom 
Churrasco sagrou-se campeão do Veterano ao vencer a 
Pedreira por 2 a 1. O BC já havia ganho da rival também 
na final do 1º turno.
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O Centro Integrado 
de Educação Básica, o 
CIEB, está se tornando 
num espaço para a 
educação do futuro com 
a instalação de compu-
tadores e equipamentos 
de última geração para o 
aprendizado dos alunos 
do Ensino Fundamental, 
regularmente matriculados 
na Rede Municipal de 
Ensino. 

O 1º Fab lab do Es-
tado será dotado de 20 
computadores de alto 
rendimento, impressoras 
3D, 4 drones, ferramentas 
de precisão e demais 

Iniciativa pioneira coloca educação jaborandiense 
na vanguarda no Estado

equipamentos instalados 
num ambiente totalmen-
te climatizado e sob a 
supervisão do Serviço 
Social da Indústria (Sesi). 

“Esse é um importante 
investimento para agregar 
maior conhecimento, 
despertar a criatividade e 
potencialidade dos alunos, 
preparando-os para as 
profissões do século 21 
que exigem capacitação e 
conhecimento em progra-
mação”, disse o prefeito 
Silvinho que informou que 
o Fab lab será entregue 
neste mês de março. O 
termo fab lab é derivado 

da expressão “fabrication 
laboratory” (laboratório de 
fabricação). É um espaço 
de fabricação digital que 
oferece ferramentas con-
troladas por computador 
para a produção de objetos 
e serviços estimulando a 
inovação. 

“Estamos vivenciando 
a Educação 4.0 que busca 
soluções para o futuro 
diante da nova realidade 
que impõe mudanças 
nos empregos e funções. 
Por isso a importância 
deste investimento que 
vai agregar mais conhe-
cimento e despertar a criatividade dos nossos 

alunos, preparando-os 
para os desafios do novo 
mercado de trabalho”, 
ressaltou o prefeito. 

POLO UNIVESP
O Cieb também 

abrigará o 1º polo de 
ensino à distância 
do município com a 
implantação do curso 
de programação da 
Universidade Virtual do 
Estado do Estado de 
São Paulo (Univesp), 
que ofertará 30 vagas. 

As aulas poderão ser 
acessadas virtualmente de 
casa ou presencialmente 
na sede do polo que re-

cebeu toda infraestrutura 
para atender os alunos, 
que terão à disposição 
21 computadores de 

última geração, salas 
climatizadas e projetores 
de alta definição adqui-
ridos pelo município. 

Computadores instalados no Cieb para as aulas do Fab lab e do Polo da Univesp. 

A tradicional Festa 
do Peão, que ficou três 
anos sem ser realizada 
devido à pandemia, vai 
acontecer este ano e já 
tem data definida: de 5 
a 8 de maio. A prefeitura 
já deu início à venda de 
permanentes, de forma 
parcelada, para facilitar o 
pagamento pelo público. 

O ponto de venda da 
permanente, que custa 
R$ 100,00, é a Papelaria 
Nobre. O valor pode ser 
pago em até 4 vezes no 
cartão. “A permanente está à 
venda de forma antecipada 
para facilitar o acesso de 
todos os jaborandienses, 
que  terão a vantagem de 
pagar o valor com desconto 
e de forma parcelada para 
não pesar no bolso de nin-
guém”, destacou o prefeito 
Silvinho que revelou que 
a programação do evento 

Festa do Peão será 
em maio

também já está definida. 
PROGRAMAÇÃO 
A  36ª edição da festa, 

que acontece no Parque de 
Exposições “Gino Henrique 
Brunozzi”, começa no dia 
5 com rodeio em touros e 
cavalos do Campeonato 
ACR com a participação 
do locutor Almir Cambra 
e comentarista Esnar Ri-
beiro. A noite termina com 
show da dupla Clayton & 
Romário. As montarias 
continuam no 2º dia de 
festa que terá show de 
César & Paulinho e Kadu 
Velasco. No sábado, dia 
7, estão confirmadas as 
apresentações musicais 
de Zé Ricardo & Thiago 
e Augusto & Atílio. No en-
cerramento, no domingo, 
acontece a final de rodeio 
com show pirotécnico e 
apresentação de Bruno 
& Gaspar. 

As montarias em touros e cavalos serão atrações do 
evento.
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Hoje 
Fernando César Pereira 

Amanhã 
Luiz Carlos Bueno Filho 
Antônio Carlos Marsari
Renato Brunhera Bach 
Marcelo Silva Girardi

Suzana Gilmara C. Weiss 
Dia 12 

José Paulo Girardi 
José Mário Pezzim 

Dia 13 
Rosana Galdiano Bach 

Frangiosi
Augusto Palmieri Oliveira 

Dia 14 
Miralda de Paula G. Bach 

Dia 15 
Brahim Drubi 

e sol prometem êxito. Boa indicação para a vida sentimental a 
partir de amanhã. Viverá uma boa fase astral no próximo período.

Horóscopo da semana de 10 a 16/03

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Dia em que terá 
forte magnetismo pessoal, o que contribuirá para o 
seu sucesso, junto às mais altas personalidades. 

O êxito financeiro será óbvio e conseguirá obter o que pretende no 
trabalho. Mantenha a responsabilidades em todos seus assuntos.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Dia que, se usar sua 
inteligência, conseguirá solucionar os mais difíceis 
problemas, tanto financeiros, como profissionais. 

Vida romântica cheia de felicidade, ternura e compreensão. Na 
área amorosa, sentindo-se você, dotado de mais razão e menos 
sentimentos, tudo estará ao seu favor.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Seja mais 
confiante e mais empreendedor que conseguirá 
os melhores resultados, neste dia. Todavia, a fase 
não lhe será das mais propícias, principalmente 

no que se refere ao dinheiro. Hoje é um dia para você fazer um 
balanço geral do seu comportamento dos últimos tempos.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Dia que promete 
sucesso nos negócios, no trabalho e nas novas 
empresas que fizer. Os amigos estarão disposto a 

colaborar e a vida amorosa e familiar que lhe dará muita felicidade. 
A posição do planeta Júpiter confere benefícios inesperados.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Cuide do 
corpo. Se você não aliviar as tensões, poderá 
ter problemas digestivos. Algumas perturbações 
passageiras com os filhos estão previstas hoje. 

Aja com calma e auto confiança, que tudo tende a dar certo. 
Melhora da saúde e das chances gerais.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Você está 
com tendência a se desligar completamente do 
mundo e esquecer-se dos seus compromissos. 
Fluxo astral dos mais propícios a todos os seus 

interesses materiais e profissionais. Esforce-se o mais que puder, 
que conseguirá realizar todos os seus anseios e desejos.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Evolução da mente 
e do espírito está previsto para você nos próximos 
dias. Contudo, deverá evitar precipitações ao 
realizar negócios e tome cuidado com acidentes 

e com sua saúde. Sua ligação com a família também estará 
fortemente impulsionada.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Espetacular influência 
astral. Poderá realizar grandes e lucrativos negócios, 
ter sua situação financeira elevada, receber dinheiro 
considerado perdido. Você estará buscando descobrir 

o seu verdadeiro papel na sociedade. O período exige cautela.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Procure evitar 
excessos alimentares. A influência da lua ajuda a 
superar a timidez e os bloqueios emocionais. Os 
transportes estão favorecidos, bem como viagens por 

via aérea. As dificuldades serão solucionadas com certa facilidade.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Invente 
qualquer motivo convincente para se encontrar com 
aquela pessoa que é muito especial para você. Dia 
em que poderá solicitar a colaboração de amigos e 

parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver.

PEIXES - de 20/02 a 20/03  Pessoas nascidas 
sob este signo, terão possibilidades de sucesso 
de algum modo. As influências dos luminares lua 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Haja com bastante 
meticulosidade e tudo irá cada vez melhor. Cuide 
da saúde e dê mais atenção ao lar. Durante o 
período você se sentirá mais consciente dos seus 

atos, favorecendo, portanto, todos os seus afazeres, principalmente 
aqueles relacionados ao seu trabalho.

Simone T. B. de Salvi 
Marcos Fernando de 

Azevedo
Sandra Regina da Costa 

Marsari
Adriana dos Santos Modolo 
Fábio Luiz de Souza Lima 

Divina Luiz Brunozi 
Dia 16 

Ailton Pinto Neto 
Rafael Galdiano Bach 

Aniversário de 
casamento 

Dia 12 
Antônio Luiz de Lima 

Júnior/Camila 
Dia 14 

Evandro Dias de 
Andrade/Maria 

FESTA DELIVERY - Tem início neste final de semana 
os festejos ao padroeiro São José. A festa em ho-
menagem ao santo será realizada nos três próximos 
finais de semana somente de forma delivery, sempre 
no sábado a noite e domingo de manhã. Participe e 
colabore! 

No próximo dia 16 
é aniversário de 
Adriano Andrade 

(Ibitinga) que é neto do 
casal Evandro/Maria. 

O aniversariante
receberá muitas 
felicitações dos 

familiares colinenses.

Março é um mês de muitos “parabéns” para a família 
Bach com os aniversários da Miralda (dia 14) e dos filhos 
Rosana (13) e Rafael no dia 16. 

Os pais Renato e 
Tânia comemoram 

com a família 
neste sábado o 
aniversário de 
8 anos da filha 
Paola Alves. 

A família reside 
em Jaborandi. 

A esposa Edinalva, as filhas e familiares vão encher Fá-
bio Lima de muito carinho na passagem do aniversário, 
celebrado no dia 15. 

Brahim Drubi e sua Eneida com os filhos, netos, genros e familiares que são a razão de viver do casal, que co-
memora os aniversários nos próximos dias. Ele completa 82 anos dia 15 e ela 80 anos no dia 19. As netas Fábia 
Helena (19) e Laura (26) também comemoram os aniversários neste mês. 

Momentos como este com o filho Gabriel e marido Marco 
Aurélio são uma bênção para a Suzana, que amanhã 
completa mais uma data festiva.  


