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Diretor João Roberto Felici

Medidas: 3 colunas x 17 cm | Valor:  R$ 702,27

O Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Colina conseguiu 
recursos no valor de 
R$ 1.407,000 que 
serão investidos em 
obras de saneamento 

Saaec consegue mais 
R$ 1,4 mi para obras

na cidade. Somadas 
às obras já realiza-
das representa um 
montante de R$ 3,2 
milhões em investi-
mentos. 

Pág. 3 

O diretor do Saaec Ricardo e o prefeito Dieb anunciaram 
a nova conquista. 

Foi inaugurada no 
último dia 2 a 10ª filial 
do Grupo Agrotécnica 
em Colina. A empresa, 
especializada em adu-
bos e defensivos, tem 

Colina ganha filial 
da Agrotécnica

a matriz em Matão. O 
proprietário Antônio 
Cioffi e familiares agra-
deceram a recepção 
dos colinenses. 

Pág. 12 

O secretário municipal Renê Sasaki, que representou 
o prefeito Dieb que estava em São Paulo, deu as boas-
vindas ao empreendedor Antônio Cioffi.

Prefeitura abre 
concurso público

Iniciadas obras na vicinal 
Jaborandi/Barretos

Pág. 11

Págs. 9 e 10

Depois de um mês 
tranquilo em Abril, que 
registrou apenas 1 caso 
positivo de Covid, a 
Secretaria de Saúde 

Aumentam casos 
de Covid

informou uma con-
taminação crescente 
em Maio ao registrar 
34 casos positivos da 
doença.            Pág. 6 

Mais um desrespeito ao 
meio ambiente

Pág. 3
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C L A S S I F I C A D O S

O COLINENSE
Fundado em 18/08/1918

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fone: 3341-4411

PLANTÃO NOTURNO E FINS DE SEMANA
99615-7045

Notícias da Paróquia
Dia 11 – Sábado
19h – Missa na Matriz
20h – Missa na Comunidade Santo Antônio – Fazenda Estiva 
Dia 12 – Domingo – Dia dos Namorados – Renovação 
da Crisma
08h – Missa na Matriz com bênção dos namorados e dos pães
09h – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na matriz com bênçãos dos namorados e dos pães

Dia 15 – Quarta-Feira
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião dos coordenadores das comunidades na Matriz

Dia 16 – Quinta-Feira – FESTA DE CORPUS CHRISTI
16h – Missa na praça de São Sebastião
A seguir, procissão até a matriz, com bênção do Santíssimo. 
Pedimos a colaboração de todos com cobertores e ali-
mentos não perecíveis.

“A DINÂMICA SALUTAR DO AMOR”

Neste próximo final de semana iremos celebrar a festa da 
Santíssima Trindade. Somos assim, convidados a celebrar e 
contemplar o mistério de nossa fé: Deus Uno e Trino.

Como é possível ter acesso ao mistério da Santíssima 
Trindade, o qual nos parece tão impenetrável? O Evangelho 
de Jo. 16,12-15 – nos informa que a experiência da Trindade 
passa pela ação do Espírito Santo em nós. Somente pela 
docilidade ao Espírito compreendemos a relação íntima e 
profunda entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A vida e a 
missão de Jesus, revelam a decisão de Deus Pai de caminhar 
com a humanidade desde o antigo Israel, com os patriarcas: 
Abrão, Isaac, Jacó, José, Moisés, os profetas, os reis e todo o 
povo. Jesus escolhe os doze e se revela como Salvador, mas 
o pleno entendimento só acontecerá quando a comunidade 
experimentar a ação do Espírito em seu meio. “Tudo que o 
Pai possui é meu”, afirma Jesus no Evangelho.   O Espírito 
foi encarregado de nos revelar tudo sobre o Pai, de nos dar 
toda a compreensão dessa relação de amor. 

Em Jo. 14,9 – Jesus nos diz: “Quem me vê, vê o Pai”. 
Aproximamo-nos de Jesus pela força do Espírito; somos 
convidados a adentrar nessa fonte de vida que passa do 
Pai para o Filho, e do Filho para o Pai por meio do Espírito, 
derramando abundantemente nos corações. Podemos afirmar 
que a Trindade é amor. Então, é esse mesmo amor que deve 
conduzir nossa existência.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

VENDE-SE 
Casa na Rua Tiradentes 

nº 666 com 3 quartos, sala, 
cozinha, banheiro e área 
nos fundos. Aceito carro 
no negócio. Tratar (17) 
99167-0180, c/ Carlos. 

CASA 
Vendo ou troco por veículo 

casa no centro, com 180 
m2 de construção, laje, 3 
quartos, sendo uma suíte e 
mais um banheiro social, 3 
salas, 1 cozinha, garagem 
coberta p/ 3 carros - valor 
R$ 290.000,00. Tratar (17) 
99132-7777. 

VENDE-SE 
Terreno Desmembra-

mento Park, medindo 
10x25, Rua C - Quadra 
4 - Lote 16, quitado e sem 
dívidas. Contato Emerson: 
(13) 99194-4797. 

VENDO CASA, 
PREÇO REDUZIDO
Anunciada antes por 

R$ 1.000,000,00, conforme 
avaliação de especialistas, 
casa à venda agora por preço 
reduzido, de R$ 850.000,00. 
No Centro de Colina. Esplên-
dida localização. Terreno de 
708 m2, sendo 17,70 de 

frente. Área coberta de 467 
m2. Construção de 1985, 
sólida e apurada. Planta 
criativa e acolhedora, que 
associa imenso e nobre, 
palaciano, salão de visitas 
(60 m2), com jardim de 
inverno, sala de jantar e 
copa em  planos diferentes, 
embora contíguos. Amplo 
salão íntimo, de TV, som, 
cinema e biblioteca. Quatro 
quartos, sendo duas suítes 
(a master com 8,3 por 5,2 
m e jacuzzi), um lavabo, 
três banheiros completos.  
Alpendre clássico na frente, 
dando para jardim discreto 
mas com vegetação exube-
rante; vagas cobertas para 
dois carros. Quintal  todo 
calçado, duas varandas, 
a mais extensa (9,41x4,5) 
com churrasqueira em tijolos 
e  chaminé própria. Piscina  
de 4x8m,  de profundidade 
única (1,25m), aquecida. 
Todo o abastecimento de 
água aquecido por placas 
foto-voltaicas dispostas no 
telhado.  Pé direito elevado 
em todos os aposentos, 
singularmente alto no salão 
principal. Ar-condicionado 
split ultra silencioso, topo 
de linha (Fujitsu!), em to-

dos os quartos e na sala 
de TV/Biblioteca. Alarme 
eletrônico com controle fácil 
via Internet, de qualquer 
lugar, cerca elétrica de 1m 
em volta de todo o terreno 
e sensores/disparadores 
nos acessos à casa. Fora 
da construção principal, 
aposento equipado com 
sauna e ducha e um quarto 
de serviço, com banheiro 
completo.  Residência pode 
ainda ser vista inteiramente 
mobiliada. Venda em razão 
de mudança, por motivos de 
saúde e idade e apelo dos 
familiares jovens. Mais infor-
mações com o proprietário,  
Embaixador Renato Prado 
Guimarães, no telefone (17) 
99736-8649. 

VENDE-SE 
Três terrenos murados 

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

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso 

da cidade c/ muitas 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 encravadas, calo-
sidades, olho de peixe, etc. 
Contato Av. Rui Barbosa nº 
572 - Centro - 99156-1535 
e 98201-5722. 

CHAVEIRO
CENTER CHAVES – Cópias 

de chaves em geral, simples 
e codificadas. Confecção de 
carimbos – Av. Luiz Lemos 
de Toledo, 384 – 3341-3359 
ou 99148-8664. 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

Faço consertos e troco 

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

MOTO EXPRESS 
ADRIANO  

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

VENDE-SE 
Mesas de MDF, toalhas 

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

LT CLEAN 
Higienização de esto-

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

chicletes, slime e canetas. 
Faça um orçamento sem 
compromisso. Tratar (17) 
99246-7246. 

VENDE-SE 
Vendo tacos (tipo piso) 

de madeira peroba rosa, 
cerca de 80m2, em bom 
estado de conservação – 
dimensão: 16,5cm x 5,5 cm. 
Valor: R$ 40,00 m2. Tratar 
fone 3341-1627. 

CAMINHAS PETS 
Fabricamos caminhas 

e roupas pets em vários 
tamanhos e modelos, sob 
medida e personalizado. 
Vendas no atacado e varejo. 
Contato:  99141-0589. 

VAGAS AÇOUGUEIRO 
O Tome Leve está 

contratando açougueiro. 
Os interessados devem 
entregar o currículo no 
Tome Leve da Av. Luiz 
Lemos de Toledo, 386.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 

OBJETIVAS E DE TÍTULOS PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 02/2022

O Prefeito Municipal de Jaborandi, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor 
e em conformidade com o Edital Nº 02/2022 do Processo Seletivo 
Simplificado, CONVOCA todos os candidatos inscritos no referi-
do certame para comparecer no local, dia e horário abaixo para a 
realização das provas objetivas e de títulos, conforme segue:

Com o objetivo de minimizar a possibilidade de contágio pelo 
novo coronavirus, os candidatos serão submetidos ao processo de ve-
rificação da temperatura corporal quando do acesso ao local de apli-
cação das provas, os candidatos que apresentarem uma temperatura 
corporal acima de 37,5º C não poderão realizar as provas por conta do 
risco de contaminação dos demais candidatos e equipe de aplicadores.

Os candidatos ficam desobrigados do uso de máscaras durante o 
período de realização das provas em função do Decreto Estadual nº 
66.575 de 17 de março de 2022 que desobriga o uso de máscaras em 
ambientes fechados, ficando assim a opção de usar ou não a máscara 
a critério do candidato.

Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minutos 
de antecedência, portando a documento oficial de identificação 
com foto, sem o qual não será possível a realização das provas.

Os portões do local de provas serão fechados às 09 horas, após 
o fechamento dos portões não será permitido o acesso ao local.

JABORANDI – SP em 07 de junho de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal
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O SAAEC anunciou 
mais R$ 1.407.116,90 
em recursos que serão 
investidos em obras 
de saneamento com a 
aprovação dos projetos, 
executados pelos enge-
nheiros do órgão, junto ao 
Fehidro (Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos). 

O montante somado 
aos investimentos de R$ 
1.852.746,80 realizados 
nos últimos três anos 
perfazem um total de 
R$ R$ 3.259.863,70. A 
informação é do diretor 
Ricardo Casagrande 
que anunciou os novos 
investimentos na rede de 
água e esgoto da cidade, 
que tem sido beneficiada 
com importantes obras. 

REMOÇÃO DE 
LODO ETE

Uma das melhorias 
é o condicionamento e 
destinação final de lodos 
da Estação de Tratamento 
de Esgoto doméstico (ETE 

Saaec consegue mais R$ 1,4 mi para obras de saneamento 
Recursos somados à obras já realizadas representam R$ 3,2 milhões em investimentos  

2), do Retirinho, que deve 
começar em breve. O 
processo licitatório já foi 
concluído e a empresa 
Port Engenharia Ltda., 
de Rio Preto, foi a ven-
cedora. O valor total do 
empreendimento é de 
R$ 512.943,60, sendo R$ 
451.457,05 provenientes 
de recursos do Fehidro e 
o restante (R$ 61.486,55) 
contrapartida do Saaec. 

“A remoção do lodo é uma 
necessidade para melhorar 
ainda mais a eficiência da 
ETE que necessita desta 
limpeza. Todo material 
retirado neste processo 
será destinado para um 
aterro impermeabilizado 
e credenciado”, explicou 
Casagrande. 

Os projetos de atuali-
zação do plano de perdas 
e a reforma e ampliação 
da estação elevatória de 
esgoto do Jardim Santa 
Lúcia já estão aprovados, 
aguardando somente a 

realização da licitação. 
O valor total das obras 
é de R$ 517.748,67 e os 
investimentos do Saaec 
somam R$ 56.952,40. 

“Esses dois projetos 
já foram aprovados pela 
Câmara e serão licitados 
em breve. Todos recursos 
em melhorias têm que 
constar do plano de perdas 
para que a liberação se 
concretize”, destacou o 
diretor que acrescentou: 
“A estação elevatória do 

Santa Lúcia será adequada 
às normas exigidas para 
resolver de vez o proble-
ma das águas pluviais no 
esgoto que extravasam a 
cacimba”. 
MAIS INVESTIMENTOS 

Uma nova substituição 
de rede de abastecimento 
de água potável aguarda 
a assinatura de contrato. 
O valor total da obra é de 
R$ 376.424,70, sendo R$ 
368.896,21 oriundos do 
Fehidro e R$ 7.528,49 

do Saaec. “Apresenta-
mos mais um projeto de 
substituição da rede e 
fomos novamente com-
templados. A licitação para 
a contratação da empresa 
que executará os serviços 
será realizada ainda este 
ano”, disse Ricardo que 
ressaltou: “Com esses 
novos recursos estamos 
chegando a quase 100% 
da substituição da tubula-
ção de amianto por PVC, 
material que traz muitas 
vantagens como a dimi-
nuição de vazamentos, 
evitando transtornos e 
reduzindo o custo ope-
racional”. 

As obras de melhora-
mento da rede de esgoto 
da autarquia começaram 
em 2019 e de lá para cá 
já foram executadas as 
seguintes substituições: 
rede das avenidas Cel. 
José Venâncio Dias e Dr. 
Moacir Vizzoto (R$ 445 
mil); adutora principal/

rede (R$ 693.370,53); 
adutora secundária/rede 
(R$ 485.714,38) e subs-
tituição de emissário (R$ 
228.662,00).

ESGOTO 100% 
TRATADO   

“As melhorias em 
saneamento são uma 
preocupação da nossa 
atual gestão e também 
nos mandatos anteriores, 
tanto que conseguimos 
tratar 100% do esgoto 
coletado na cidade com 
a construção das duas 
ETEs, que representam 
um item importante na con-
quista de novos recursos, 
sem falar dos benefícios 
proporcionados ao meio 
ambiente durante todos 
esses anos”, destacou Dieb 
que também ressaltou: 
“A quantidade de poços 
construídos nas gestões 
que estamos à frente do 
Executivo também solu-
cionou o problema da falta 
d’água em nossa cidade”.

Na Semana Mundial 
do Meio Ambiente, que 
teve o dia celebrado em 
5 de junho, a reportagem 
registrou mais um lamentável 
exemplo de desrespeito à 
natureza com o descarte de 
lixo doméstico na rotária da 
saída 407 da Rodovia Faria 
Lima (próximo à praça de 
pedágio) e também  em 
frente a 2ª rotatória, na 
canaleta da pista. 

Os motoristas e proprie-
tários rurais que passam 
pelo trecho diariamente 
reclamaram da situação 
à reportagem, que esteve 
no local e encontrou o lixo 
nos dois pontos. O fato 
é recorrente, inclusive as 
pessoas que deparam com 
o problema têm solicitado 

Mais um lamentável desrespeito ao meio ambiente
providências à Tebe, con-
cessionária que administra 
o trecho, que em todas às 
vezes fez a limpeza com a 
retirada do lixo. 

Na edição da semana 
anterior O COLINENSE 
denunciou o descarte 
irregular de uma grande 
quantidade de lâmpadas 
fluorescentes nas caçambas 
do ecoponto da Pedreira, 
local destinado para entu-
lhos de construção. Causa 
estranheza estas atitudes 
já que o município possui 
coleta de lixo de segunda 
a sábado, coleta seletiva e 
catadores. 

Um dos reclamantes, 
que não quis se identificar, 
disse que já foi encontrado 
de tudo no lixo descartado 

na rodovia: fralda, camisinha, 
animais mortos, frascos de 
produtos de toda espécie, 
embalagens de marmita, 
dentre outros. Da última 
vez os restos pareciam ser 
de uma lanchonete devido 
à quantidade de papéis, 
embalagens vazias e pro-
dutos consumidos nestes 
estabelecimentos. 

EDUCAÇÃO É O 
CAMINHO 

O reclamante, indig-
nado com essas atitudes, 
disse que todo cidadão é 
responsável em cuidar do 
seu espaço e a educação 
é o caminho para acabar 
com atitudes como esta. 

“Quando deparamos 
com cenas desta natureza 
a obrigação é reclamar e 

cobrar providências para 
que os responsáveis sejam 
penalizados, de acordo 
com as normas vigentes”. 
Ele inclusive sugeriu a 
concessionária à instalação 
de câmeras para identifi-
car o(s) autor(es) destas 
atitudes lamentáveis, que 
atraem urubus, cachorros 
e insetos que se alimentam 
dos restos e ainda levam 
perigo à rodovia. 

“Infelizmente, o ser 
humano é semelhante 
aos porcos. Tem alguns 
que defecam em qualquer 
lugar e outros que costu-
mam fazer o serviço no 
lugar que os outros fazem, 
mesmo que seja no cocho 
onde comem e bebem. É 
preciso disciplinarmos os 
suínos, de preferência, 
acertando-lhes o focinho 
tornando-os racionais. 
A natureza não suporta 
mais tanta degradação”, 
desabafou o denunciante 

PROVIDÊNCIAS 
IMEDIATAS 

A reportagem manteve 
contato com a Tebe que 
informou: “Recentemente 
recebemos 02 manifestações 
de um usuário que reside 
próximo à alça de acesso 
do km 407, SP-326 (Rodo-
via Brigadeiro Faria Lima), 
informando o descarte de 
sacos de lixo doméstico no 
referido local. De imediato 
tomamos as providências de 

remoção do lixo para local 
apropriado, com respectiva 
limpeza do local e adotamos 
uma medida de intensificação 
de monitoramento do local 
com nossos veículos de 
inspeção de tráfego, para 
tentar identificar o respon-
sável que está realizando 
esse descarte indevido 
e tomar as providências 
cabíveis junto ao mesmo. 
Ressaltamos ainda que 
também adotamos medi-
das de prevenção junto às 
comunidades lindeiras às 
rodovias, com campanhas 
de conscientização sobre o 
descarte adequado de lixos e 
resíduos em geral, para não 
comprometer o sistema de 
drenagem das rodovias, além 
de proporcionar melhores 
condições de segurança, 
saúde e qualidade de vida 
para a população”. 

Lixo descartado ficou espalhado pela pista.

O município tem investido na substituição das tubula-
ções de amianto por PVC, reduzindo vazamentos e custo 
operacional. 
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de harmonia entre você e as pessoas do seu convívio. Período 
de máxima expansão das possibilidades na vida econômica.

Horóscopo da semana de 09 a 15/06

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Há indícios 
favoráveis nos seus assuntos pessoais e 
profissionais. Obtenção de segredos importantes. 

Continue tendo confiança em si mesmo. A partir de hoje você 
estará se encaminhando para um período excelente.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Período para refletir 
sobre seus problemas e analisar questões 
pessoais. Melhoria no ambiente de trabalho. 

Possibilidade de ver realizados seus maiores desejos, se 
manipular com inteligência suas vontades.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Tenha muito 
cuidado com a precipitação, principalmente ao dirigir 
veículos. Cuide, também, da saúde. Aproveite este 
momento para demonstrar suas emoções. Negativo 

fluxo astral para mudanças de emprego ou residência.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Os fluxos indicam 
um bom dia que se inicia para você. As pessoas 
a sua volta deverão colaborar bastante para a 

felicidade matrimonial, familiar e amorosa. Você lucrará pelo 
esforço no trabalho e nos negócios que fizer.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Uma fase difícil, 
em que deverá agir com muita cautela, otimismo, 
inteligência e vivacidade, para que tudo saia a seu 
modo, se inicia hoje. Tome cuidado com os inimigos 

declarados e cuide da saúde. Segure um pouco seu entusiasmo.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Pequenas 
oscilações na vitalidade física e mental. Não exija 
de mais do seu organismo e procure adaptar-se 
as modificações intensas que estão ocorrendo. 

Procure descobrir o que está mudando em você. Pequenas 
preocupações com estudos e com a vida cotidiana. 

TOURO - de 21/04 a 20/05 Seja cortês e 
procure medir bem as palavras, ao tratar com 
pessoas do seu círculo social. Sua sinceridade 
pode magoar profundamente a pessoa com quem 

convive, seja no trabalho ou na vida familiar.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Período de maior 
isolamento, mas favorável para a meditação e o 
contato com aspectos profundos de seu psiquismo. 
Poderá haver certa oscilação emocional e me-

lancolia, além da habitual. Momento em que enfrentará algumas 
oposições e dificuldades impostas por parentes.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Bastante 
entusiasmo no trabalho. Atitudes decisivas 
poderão ser tomadas e, desde que as direcione de 
forma construtiva, serão fonte de bons resultados 

práticos e financeiros. Ótimo para os passeios e para o amor.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Período 
de isolamento, favorável para a meditação 
e o contato com aspectos profundos de seu 
psiquismo. Poderá haver certa oscilação 

emocional e melancolia. Permanece, contudo, a confiança no 
trato com o dinheiro e o trabalho.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Você terá que 
rever os impulsos que o levaram a cultivar certas 
relações, pois neles está à causa da atual falta 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Dia excepcional. 
Benéfico para amizades e amor. Boas chances 
para competições, recebimento de presentes ou 
qualquer coisa que lhe traga alegria. Obterá favor 

de pessoas religiosas ou de autoridades.

P A N O R A M A
BANDIDO ARMADO ROUBA CLIENTE 

EM COMÉRCIO 
No dia 4, por volta das 17h20, um homem de 42 anos 

estava sentando numa mesa com outras pessoas num 
estabelecimento da Vila Hípica, onde funciona um res-
taurante, quando viu um indivíduo encapuzado, portando 
uma arma de calibre 22, que mandou todo mundo deitar 
no chão. O bandido se dirigiu aos fundos do comércio e 
não encontrou o proprietário, vindo em direção da vítima 
que foi obrigada a entregar a quantia de R$ 200,00. 

FURTO EM LOJA DO CENTRO 
Na madrugada de segunda-feira, dia 6, uma fun-

cionária de loja na Rua 7 de Setembro foi avisada às 
04h20 pela empresa de monitoramento que havia alguns 
indivíduos no interior do estabelecimento. Imediatamente 
a PM colinense foi acionada e com apoio de Jaborandi, 
Bebedouro e Terra Roxa as viaturas se aproximaram da 
loja, mas os meliantes ao perceberem a presença policial 
correram e fugiram saltando os muros da vizinhança, 
abandonando no caminho uma pequena quantia de 
notas e moedas furtada do caixa da empresa, que foi 
entregue à funcionária. Os bandidos, que danificaram 
as câmeras de vigilância e sensores de presença, aden-
traram na loja por uma abertura feita na telha de metal. 

TRAFICANTE PRESO EM FLAGRANTE 
NO NOSSO TETO 

Os PMs Moura e Antunes prenderam na manhã do dia 
1º um traficante, de 19 anos, flagrado comercializando 
drogas na Rua 5 do Nosso Teto. Ao avistar a viatura 
o indiciado dispensou o entorpecente em um terreno 
baldio e adentrou um estabelecimento comercial para 
despistar a polícia, mas foi abordado e confessou que 
vende drogas por conta própria e que tinha mais em 
sua residência, mas nada foi encontrado. O traficante 
foi preso e apresentado na delegacia, sendo encami-
nhado à cadeia. As 27 cápsulas de cocaína (36g), 20 
invólucros de maconha (41g) e 11 pedras de crack (2g) 
foram apreendidas, bem como a quantia de R$ 234,00. 
HOMEM É LIBERADO APÓS ESFAQUEAMENTO 

Uma discussão por cerveja num bar da Nova Colina 
deixou um homem de 43 anos gravemente ferido na 
madrugada do dia 3. Segundo consta, a vítima pediu 
que o autor, de 32 anos, lhe pagasse uma cerveja o que 
foi feito. Ao recusar pela 2ª vez o homem foi agredido 
pela vítima com uma tapa no rosto. Ele foi até a sua 
casa, pegou um facão e desferiu um golpe no abdômen 
da vítima que foi socorrida a Santa Casa de Barretos. 

Maconha, crack, cocaína, dinheiro e celular apreendidos 
pela PM no dia 1º.

O autor foi preso pelos PM 
Antunes e Moura em sua 
casa, sendo apresentado 
na central de flagrante e 
liberado posteriormente. 

DISCUSSÃO POR 
BICICLETA DEIXA 
HOMEM FERIDO 
Uma pessoa de 40 anos 

também foi esfaqueada nas 
costas pelo sobrinho, de 
16 anos, na noite do dia 
31. O fato aconteceu na 
Rua 5 do Jardim Hípico e  
uma bicicleta foi o pivô da 
discussão que acabou na 
agressão. Quando os PMs 
Wagner e Silva chegaram 

à residência o autor tinha fugido. A vítima foi socorrida 
pelo Samu até o PS e transferida para Barretos para 
realização de exames.

PESSOAS PRESAS NO PATRIMÔNIO 

Em patrulhamento pelo bairro Patrimônio na tarde 
do dia 2, os PMs Urias e Neves avistaram vários indiví-
duos próximos a um seringal. Ao todo 8 pessoas foram 
revistadas e três conduzidas à delegacia, sendo que 
três de 19, 20 e 21 anos permaneceram presas por 
portarem as seguintes drogas:  26 papelotes de maco-
nha (36g), 70 cápsulas de cocaína (106g) e celulares. 

MULHER É PRESA APÓS FURTAR IDOSO 
Uma mulher de 21 anos também foi presa na noite 

do dia 6 por furtar R$ 600,00 de um idoso que ela tentou 
seduzir. O aposentado estava tentando encontrar a ladra 
quando foi abordado pelos PMs Antunes e Pepinelli. Ele 
contou que estava em casa quando a mulher pediu água, 
o abraçou e passou a mão nas suas partes íntimas. 
Diante das negativas ela foi embora, mas o idoso per-
cebeu que havia levado seu dinheiro. Ele então pegou 
o carro e estava atrás da ladra quando foi abordado 
pela polícia. Após as buscas, os PMs foram até a casa 
da indiciada que recentemente foi presa por roubo. Ela 
confessou o furto, mas disse que já tinha gastado uma 
parte do dinheiro na compra de salgadinho, leite, chinelo 
e um isqueiro, sobrando a quantia de R$ 330,00. Ela foi 
recolhida na cadeia de Bebedouro. 

COMPRA INDEVIDA 
Na manhã do dia 1º, uma correntista de agência 

bancária for surpreendida com uma mensagem no 
aplicativo de mensagens informando sobre a compra 
em 3 pagamentos de uma passagem aérea no valor 
de R$ 3.102,23. A vítima se dirigiu ao banco onde 
solicitou o cancelamento do cartão 

FURTO DE BOTIJÃO 
Um botijão de gás foi furtado no dia 30 de uma 

residência na Rua João Silveira – Vila Grêmio. Os 
moradores se ausentaram do imóvel para trabalhar 
e quando regressaram à noite encontraram uma das 
portas da casa aberta, que foi forçada pelos ladrões. 

NOVO COMANDO
Desde o final de maio o 33º Batalhão em Barretos 

está sob o comando do Tenente Coronel André Luis 
Trevizani, que assume a função após a promoção por 
merecimento na carreira iniciada em 1993, quando 
ingressou na Polícia Militar. 

Papelotes de maconha e cápsulas de cocaína apreendida 
com três homens presos no Patrimônio.  
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Nome: Maria Júlia da Silva Paulino
Idade: 17 anos
Nome dos pais: Maria Helena e 
Roberto
Escolaridade: Curso Técnico em 
Agropecuária na ETAM ‘ ’ São 
Francisco de Assis’’
Altura: 1,65 cm
Olhos: castanhos escuros
Cabelos: castanhos escuros
Uma música: Trem bala – Ana Vilela
Uma frase: ‘’Até onde posso, vou 
deixando o melhor de mim. Se 
alguém não me viu, não me sentiu 
com o coração’’. (Clarice Lispector)
Um livro: O pequeno príncipe
Comida preferida: lasanha
O que você levaria para uma praia 
deserta? Coisas comestíveis
Cor preferida: azul
Um perfume: Floratta red – O Boticário
Qual rede social não vive sem? 
WhatsApp
Cachorro ou gato? cachorro
Noite ou dia: noite
Como se define? Persistente, al-
truísta e forte
Mania: f icar balançando a perna 
e fazer muitas expressões faciais
Um defeito: teimosia
Qual o melhor show da Festa? Zé 
Neto e Cristiano
Ser a Rainha da Festa do Cavalo 
é... Seria uma grande felicidade e 
uma grande conquista pois não é 
apenas uma faixa de rainha, mas 
sim, representar toda a cidade.

Nome: Thais Helena Souza
Idade: 18 anos
Nome dos pais: Marilei e Adenilson
Escolaridade: Cursando o Ensino 
Médio na Escola Darcy Silveira Vaz
Altura: 1,63 cm
Olhos: castanhos escuros
Cabelos: castanhos
Uma música: Antes do sol nascer 
- Orochi
Uma frase: O que busquei não 
encontrei; me tornei
Um livro: A culpa é das estrelas 
Comida preferida: estrogonofe 
de frango
O que você levaria para uma praia 
deserta? Minha mãe e irmã
Cor preferida: vermelho e azul
Um perfume: Elisè – O Boticário
Qual rede social não vive sem? 
Instagram
Cachorro ou gato? Cachorro
Noite ou dia: noite
Como se def ine? Uma pessoa 
sincera às vezes estressada, de-
pendendo do que acontece; mas 
com um coração muito bom
Mania: chorar muito por qualquer 
coisa
Um defeito: ser ansiosa
Qual o melhor show da Festa? 
Henrique e Juliano
Ser a Rainha da Festa do Ca-
valo é... Eu mereço ser rainha, 
pois nasci em Colina, amo nossa 
cidade e seria uma honra repre-
sentá-la!

Nome: Vitória Fernanda Libório
Idade: 18 anos
Nome dos pais: Paula e Jair
Escolaridade: Ensino Médio Com-
pleto
Altura: 1,60 cm
Olhos: castanhos escuros
Cabelos: castanhos escuros
Uma música: Cheerleader - Omi
Uma frase: Força, fé, foco e dis-
ciplina
Um livro: O céu está em todo lugar
Comida preferida: macarrão com 
carne moída
O que você levaria para uma praia 
deserta? Água e um mapa
Cor preferida: branco
Um perfume: Linda - O Boticário
Qual rede social você não vive 
sem? Instagram
Cachorro ou gato? Cachorro
Noite ou dia: noite
Como se define? Corajosa
Mania: f icar ligando o secador de 
cabelo toda hora
Um defeito: orgulhosa
Qual o melhor show da Festa? 
Pedro Sampaio
Ser a Rainha da Festa do Cavalo 
é... É uma honra.

ENTREVISTA PING-PONG COM AS CANDIDATAS

Nome: Maria Fernanda Passatuti 
Frizoni
Idade: 18 anos
Nome dos pais: Andreia e José Carlos
Escolaridade: Cursando Medicina 
Veterinária
Altura: 1,67 cm
Olhos: castanhos
Cabelos: loiros
Uma música: Dona de mim
Uma frase: Portanto, não perca a 
coragem; pois ela traz uma grande 
recompensa
Um livro: Terapia assistida por animais
Comida preferida: pizza
O que você levaria para uma praia 
deserta? Minha mãe
Cor preferida: vermelho
Um perfume: Una infinito - Natura
Qual rede social não vive sem? 
Instagram
Cachorro ou gato? Cachorro
Noite ou dia: dia
Como se define? Dedicada em 
tudo o que me proponho a fazer
Mania: f icar enrolando o cabelo
Um defeito: ser sincera demais
Qual o melhor show da Festa? 
Jorge e Mateus
Ser a Rainha da Festa do Cavalo 
é... Pra mim ela é um passo acima 
do meu sonho, pois desde criança 
eu participo das competições da 
festa, e foi através dessas com-
petições a cavalo (equitação), eu 
escolhi cursar veterinária e poder 
representar a cidade.

Conforme dados da 
Secretaria de Saúde, 
o aumento dos casos 
de Covid era espe-
rado, principalmente 
após o relaxamento 
das medidas, como a 
não obrigatoriedade 
do uso de máscaras 
e aglomerações em 
eventos festivos. 

Em janeiro e feve-
reiro foram registrados 
1.642 casos positivos. 
Em março houve 53 
confirmações. No mês 
de  Abril apenas 1 caso 
e em Maio o número 
de contaminados sal-

Apesar do aumento de casos Covid 
apresenta sintomas leves

tou para 34. Colina 
não possui pacientes 
internados na UTI com 
Covid. 

Segundo a enfermeira 
da Vigilância Epidemio-
lógica, Maria Thereza 

A. F. D. Rodrigues, a 
maioria dos pacien-
tes tem apresentado 
sintomas leves. Ela 
também informou que 
o município segue as 
orientações do Governo 
Estadual. “Quem está 
com sintoma deve ficar 
em casa, isolado e 
usando máscara. Esta 
é uma regra nova que 
a Covid nos trouxe. E 
tem coisas que não 
mudaram. O vírus não 
atravessa a máscara e 
não voa grandes dis-
tâncias, então, máscara 
de qualidade e distan-

ciamento continuam 
valendo”, ressaltou. 
Disse também que é 
mantida a recomendação 
do uso de máscara em 
ambientes fechados 
ou quando não for 
possível respeitar o 
distanciamento físico 
de pelo menos 1 metro. 

A vacina contra Covid 
segue sendo aplicada 
no Posto Covid para 
pessoas com 12 anos 
e mais e na Vila Fabri 
para crianças de 5 a 
11 anos. A quarta dose 
para 50 anos ou mais 
já está disponível. 

A quarta dose para pessoas 
de 50 anos ou mais já está 
disponível. 
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A Secretaria de Saúde 
segue determinação do 
Ministério da Saúde e 
prorrogou até dia 24 de 
junho a Campanha de 
Vacinação contra gripe 
e sarampo.

Podem se vacinar as 
pessoas acima de 60 anos, 
profissionais da saúde, 
gestantes e puérperas, 
crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos de idade, 
professores, pessoas com 
deficiência e comorbidades, 
entre outras. 

A secretár ia  da 
Saúde, Sadia Ferreira,  
informou  que este ano 
além da vacina contra 
a gripe as crianças e 
os trabalhadores de 
saúde também devem 
tomar a vacina contra o 
sarampo. “As vacinas 
que fazem parte de 
Calendário de Vacina-

Prorrogada vacinação 
contra gripe e sarampo

A Secretaria da Saú-
de realizou a entrega 
de uniformes para as 
equipes de Agentes 
Comunitários de Saúde, 
Agentes de Vetores e 
Fiscais Sanitários no 
início deste mês. 

Ao todo 50 servidores 
foram beneficiados com 
o kit contendo duas 
camisetas de manga 
curta, identificadas com 
a logo do município.

“Nossos profissionais 
estão diariamente em 
contato com a população 
e é fundamental que 
estejam devidamente 
identif icados. Além 
do uniforme, todos 
possuem o crachá 
com nome e função”, 
informou a secretária 

Servidores da Saúde ganham 
uniformes

ção estão disponíveis 
rotineiramente nas 
unidades de saúde. A 
conscientização dos pais 
e responsáveis sobre a 
importância da imuniza-
ção é fundamental para 
evitarmos que nossos 
familiares e amigos 
fiquem doentes”. 

As vacinas estão 
disponíveis na Unidade 
Básica de Saúde da Vila 

Fabri e no Nosso Teto 
com atendimento de 
segunda à sexta-feira, 
das 7h às 11h e das 13h 
às 16h30. 

DADOS 
Segundo dados da 

Secretaria de Saúde, 
até o momento, foram 
vacinadas 2.845 pessoas 
contra a gripe desde o 
início da campanha no 
dia 27 de março. 

de Saúde, dra. Sadia 
Ferreira. 

“Estamos melho-
rando as condições 
de trabalho desses 
profissionais com a 
distribuição de novas 
camisetas para que 

executem suas tarefas 
com maior conforto e 
comodidade e tam-
bém proporcionando 
segurança para a po-
pulação que os recebe 
em casa”, destacou o 
prefeito Dieb. 

A celebração de Corpus 
Christi neste ano será 
com missa e procissão 
após dois anos só com 
a realização de carreata 
devido à pandemia. A 
celebração no feriado 
da próxima quinta-fei-
ra, dia 16, terá início 
às 16h com missa na 
praça São Sebastião. 
Na sequência, os fiéis 
seguem em procissão 
com o Cristo Eucarístico 
até a igreja matriz para 
a bênção do Santíssimo. 

No trajeto serão reco-
lhidas nos quarteirões as 
doações de alimentos não 

Corpus Christi vai arrecadar 
alimentos e cobertores

perecíveis e cobertores, 
que serão coletados e 
armazenados no Lar 
Paroquial para a distri-
buição às famílias mais 
necessitadas de cada 
uma das comunidades. 
“Os coordenadores farão 
a entrega no dia seguinte 
ao Corpus Christi porque 
quem tem fome e frio 
não pode esperar. Uma 
pequena doação se torna 
muito na vida de quem 
precisa”, destacou padre 
Santana. Ele disse que 
quem quiser também 
pode levar as doações 
no Lar Paroquial. 

CRISTO VIVO 
“Cristo quer estar mais 

presente na vida da igreja. 
O Papa Francisco quer 
que caminhemos juntos. 
Após dois anos estamos 
recomeçando essa nova 
experiência para readequar 
o nosso modo de ser igreja. 
Cristo se dá a nós como 
alimento, Ele reparte o 
que tem de melhor e nós 
vamos fazer o mesmo 
com as pessoas que mais 
necessitam”, explicou 
Santana que espera toda 
a comunidade para esta 
importante celebração, que 
representa o Cristo Vivo. 

O vôlei feminino 
colinense conquistou 
excelentes resultados 
nas competições que 
participou nos últimos 
d ias  na  reg ião .  A 
equipe livre venceu 
Monte Azul por 3 a 
2 na 1ª rodada da 
Copa Regional dis-
putada em Paraíso 
no sábado, 4. 

Vôlei conquista vitórias na região
A equipe sub 19, 

que também part i-
cipa dos Jogos da 
Juventude do Estado,  
esteve no último dia 
6 em Barretos onde 
jogou contra Vira-
douro, vencendo o 
adversário por 2 a 0. 
Na fase sub regional 
Col ina ganhou de 
Barretos e Colômbia 

pelo mesmo placar, 2 
x 0. O técnico Gustavo 
Oliveira disse que com 
esse resultado Coli-
na está classificada 
para a fase final, que 
será real izada em 
Presidente Prudente 
de 14 a 17 de julho. 

“Os resultados re-
fletem a dedicação das 
equipes aos treinos e 
ao esforço individual 
de cada uma das par-
ticipantes, que estão 
dando o melhor de si 
para que Colina con-
quiste mais vitórias 
nas competições”, 
destacou Oliveira.

Padre Santana e colaboradores com as arrecadações coletadas no ano passado, que 
atenderam dezenas de famílias.

Idosa recebe a dose da gripe em um dos postos de 
vacinação.

Servidores exibem as novas camisetas durante entrega 
feita pelos representantes da Saúde. 
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Hoje 
Willes Camolesi 

Rodrigo Nogueira Torneli 
Amanhã

Raquel Rossini Brait 
Campase 

Dia 11 
Igor Paro Bombig 
Geraldo Camargo 

Gabriela Bisarro da Silva 
Maria Cecília R. Petri 

Dia 12 
Pedro Paulo Felici 

Mariane Aparecida Martins 
Renê Ângelo S. de Souza 

Ana Lúcia Brunhera
Cristina Helena Zanette 

Camargo Santos 
Fábio Henrique Ferreira

Célia Aparecida Francisco 
Dia 13 

Antônio Carlos Moreira 
Camila Pires Silva 

Simone Fonzar Junqueira 
Débora Kapp Tapia 

Dia 14 
José Blasek 

Elizabeth Silva Garcia 
Guarnieri 

Pedro Sedenho Basso 
Lílian Sílvia Cardoso de Sá 

Petri 
Dia 15 

Durayd El Droubi 
João Roberto Cândido 
João Antônio Moreira 

Rasteiro 
Aniversários de 

casamento 
Hoje 

Jorge Luiz Cognetti/Adra 
Amanhã 

Paulo César Trabaquim/
Maria da Graça 

Dia 11 
José Henrique Ferreira/

Ana Maria 
Dia 12 

Paulo Eduardo Bezerra 
Fainask/Rosângela 

CREDIÁRIO ESPECIAL - O 
Grupo Brasil está com Credi-
ário Especial nesta Semana 
dos Namorados para não 
deixar seu par sem presente. 
Comprando em uma das lojas 
(Casa Brasil Magazine, Pé 
Brasil, Brazil Store e Línea 
Brazil/Linea For Men) até 
neste sábado, dia 11, você 
começa a pagar somente em 
outubro. É isso mesmo, você 
faz seu amor feliz e paga o 
presente só daqui a quatro 
meses e de forma parcelada.

BAILE CASAIS - Você gosta 
de dançar e está com saudade 
dos bailes do Grêmio? Então 
não perca o Baile de Casais 
que o clube promove neste 
sábado, véspera do Dia dos 
Namorados, com a banda R3. 
Reservas de mesas e infor-
mações pelo fone 3341-1419. 

O Grêmio Estudantil da Escola Darcy organizou o “Varal 
Solidário” onde são colocadas roupas para doação. Os 
prendedores trazem palavras de carinho para as pessoas 
que necessitam das peças expostas. A ação faz parte do  
Programa Inverno Solidário em que a Secretaria Estadual de 
Educação está envolvida. O varal, que é para toda comuni-
dade, funciona de forma permanente ao lado do portão de 
entrada dos alunos. 

Muitos colinenses prestigiaram no sábado o casamento 
de Germano Colleto Neto e Camila Castanheira, realizado 
em Uberaba-MG. Campos do Jordão foi escolhida pelos 
noivos para a lua de mel. Maio foi um mês intenso, cheio de emoções e alegrias 

para Celso/Nir que viajou para a Califórnia para matar 
saudades da filha Raquel, do genro Gabriel e conhecer 
a netinha Beatriz, que tem 7 meses. Os avós já estão 
com saudades... 

O Dia dos Namorados também é a data do aniversário 
da Cristina, que celebra as duas ocasiões na melhor 
companhia de todas: do marido Celso. 

Amanhã é a data dos 50 anos de casamento de Paulo 
Trabaquim/Maria que celebra as bodas de ouro neste 
domingo com um almoço na companhia dos três filhos: 
Ana Paula, Gláucia, Júnior e  da família. 

A viagem à França foi inesquecível para Jorge Cognetti 
e Adra (Jaborandi), que completa 43 anos de casados 
na data de hoje. O casal em um dos registros junto à 
Torre Eiffel em Paris, a “Cidade Luz”. 

Paulo Fainask e Nana se casaram no Dia dos Namorados e 
completam no domingo bodas de palha pelos 23 anos de união. 

DOCE DIA DOS NAMORADOS 
A comemoração do Dia dos 
Namorados merece os aromas 
e sabores da Santé Cacau, 
especialista em tornar qualquer 
momento mais prazeroso com 
a sua linha de produtos que só 
de lembrar já dá água na boca. 
Deguste a dois estas delícias! 

(17) 98146-5546 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022

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 preenchimento 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 preenchimento efetivo de outras vagas que surgirem du-
rante o período de validade deste Concurso Público ou ainda para outras 
vagas que forem criadas e necessárias a Administração Municipal.

As INSCRIÇÕES serão realizadas somente pela INTERNET, direta-
mente pelo candidato no site www.aptaconcursos.com.br, de 06 de junho 
a 07 de julho de 2022. 

Todas as divulgações e informações sobre o presente Concurso Públi-
co serão disponibilizadas 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 publicações. Segue a tabela 
dos Cargos:

Colina, 06 de junho de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal
Medidas: 3 colunas x 20 cm | Valor:  R$ 417,00

O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE CO-
LINA – COMTUR, CONVIDA todos os seus membros para comparece-
rem na reunião ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 15 
de junho de 2022, quinta-feira, às 14h00 no Auditório da Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, na Rua Sete de setembro, n°606, Centro, 
nos termos da Lei nº 2495 de 10/11/2005, alterada pela Lei Municipal 
3218, de 18 de outubro de 2017 e pela Lei Municipal 3313, de 23 de 
Agosto de 2018, para tratar da seguinte pauta:

• Eleição de conselheiros - Gestão 2022/2024; Eleição de Direto-
ria Executiva – Gestão 2022/2024.

Poderão participar os membros do COMTUR e público em geral, a 
saber:

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
Turismo; Cultura; Educação; Meio Ambiente; Câmara Municipal.

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
Meios de Hospedagem; Restaurantes e Bares; Produtores de Eventos; 

Guias de Turismo; Proprietários de Postos de Combustíveis; Artesãos; 
Urbanistas; Rotary Clube; Imprensa; Clubes e Associações; Ordem dos 
Advogados do Brasil.

Colina, 07 de junho de 2022

GILBERTO GONÇALVES - Presidente do COMTUR

CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO

COLINA - SP

Medidas: 3 colunas x 13,5 cm | Valor:  R$  281,47

Uilian Leite foi peça importante para a Pedreira na semi-
final. O goleiro apareceu bem nas vezes que foi acionado, 
fazendo pelo menos três grandes defesas, segurando o zero 
no placar do rival. O goleiro passa segurança aos compa-
nheiros e é peça fundamental no time do técnico Macarrão. 
Aquela deliciosa frango com catupiry te espera na Florença 
Pizzaria. Passe na redação para pegar o seu vale-pizza. 

Pois é, a previsibilidade 
novamente foi confirmada 
e os dois times mais com-
pletos do Veterano vão 
fazer a final do 2º turno, tal 
qual aconteceu na primeira 
metade da competição. A 
diferença desta vez é que 
se o Amigos do Xibil ganhar 
fica com o título antecipado 
do campeonato. Portanto, 
para provocar a grande final 
a Pedreira precisa ganhar 
ou empatar, já que é dona 
da melhor campanha, e 
enfrentar outra vez o Xibil 
no próximo dia 19. 

Façam as suas apos-
tas! O grande clássico do 
Veterano acontece neste 
domingo, às 10 horas, 
na “Toca do Tigre” com 
expectativa de um bom 
público. 

ADEUS CARVÃO E 
ESTRELAS 

Nas semifinais o Xibil 
encarou mais uma vez 
o Bom Churrasco que 
precisando vencer partiu 
pra cima e logo aos 6’ 
abriu o placar com Biro. 
A alegria durou pouco, já 
que no minuto seguinte 
Pelezinho empatou. O 
goleiro Nando, que subs-
tituía Tel, não foi feliz na 
defesa e espalmou para 
trás. O BC se lançou ao 
ataque, mas esbarrou nas 
boas defesas de Birruga. 

Logo aos 5’ da etapa 
complementar Rodriguinho 
cruzou (ou bateu no gol?) e 
pegou Nando desprevenido, 
ampliando o marcador. 

O Carvão precisava 
virar o jogo e isso deixou 
o time nervoso e Júlio 
foi expulso após levar 
o segundo amarelo por 
reclamação. Ainda assim 
o time persistiu e aos 33’ 
Biro sofreu pênalti e Ique 
marcou para empatar. 

Amigos do Xibil e Pedreira 
estão na final mais uma vez

No último lance Brito 
quase amplia para o Xibil 
ao perder um gol cara a 
cara com o goleiro, mas 
o empate foi o suficiente 
para o time chegar a mais 
uma final. 

Na outra disputa a Pe-
dreira derrotou o Estrelas 
pela quarta vez ao vencer 
por 1 a 0 e garantir a vaga 
na final. Mesmo com a 
vantagem do empate a 
alvirrubra jogou de forma 
ofensiva desde o início da 
partida, obrigando Fausto 
a operar um milagre ao 
defender uma finalização 
na pequena área. 

O Estrelas também 
tentou, porém encontrou 
o goleiro Uilian sempre 
atento. O gol da vitória 

saiu aos 14’ do 1º tempo 
com Leandro que recebeu 
passe perfeito de Baldo e 
bateu de primeira. 

Na segunda etapa o 
clima esquentou e o Estrelas 
teve 3 jogadores expulsos: 
Paulo, Robertão e Rubinho 
e a Pedreira perdeu Baldo. 
O nível técnico foi compro-
metido com os ânimos à 
flor da pele e a vitória foi 
confirmada, levando a 
Pedreira a mais uma final. 

RETROSPECTIVA 
No primeiro turno o 

Xibil venceu a Pedreira 
por 1 a 0 e empatou em 
2 a 2 na final. No returno 
a Pedreira venceu o Xibil 
por 3 a 1 acabando com a 
invencibilidade do time. E 
agora, quem leva a melhor?

DOMINGO É DIA DE GOLS?

Leozinho é o artilheiro da 
Pedreira com 13 gols.

Brito é o goleador do Xibil 
com 8 gols.

A ACIC solicitou à 
prefeitura autorização 
para o funcionamento 
do comércio (foto) que 
neste sábado, véspera 
do Dia dos Namorados, 
funcionará até às 18 horas 
para facilitar as compras 
pelos consumidores. A 
Associação adiantou 
também que na próxima 
quinta-feira, dia 16, feriado 
de Corpus Christi, as lojas 
não abrirão.

Comércio aberto no sábado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PROCESSO SELETIVO 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 Processo Seletivo de Provas Objetivas para o preenchi-
mento dos Cargos Públicos criados no quadro de cargos do Prefeitura Municipal de Colina. 

O presente Processo Seletivo destina-se aos Cargos previstos neste Edital e para 
o preenchimento efetivo de outras vagas que surgirem durante o período de validade 
deste Processo Seletivo ou ainda para outras vagas que forem criadas e necessárias a 
Administração Municipal.

As INSCRIÇÕES serão realizadas somente pela INTERNET, diretamente pelo can-
didato no site www.aptaconcursos.com.br, de 06 a 19 de junho de 2022. 

Todas as divulgações e informações sobre o presente Processo Seletivo serão dispo-
nibilizadas no site www.aptaconcursos.com.br, a partir da data de abertura das inscri-
ções, portanto é de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas 
as publicações. Segue a tabela dos Cargos:

Colina, 06 de junho de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal
Medidas: 3 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 708,90

O levantamento foi 
feito pelo SEBRAE que 
chegou à conclusão 
de que os pequenos 
negócios foram os 
grandes responsáveis 
pela geração de em-
pregos no país durante 
a pandemia causada 
pelo Coronavírus. O 
estudo levou em con-
sideração os dados 
entre julho de 2020 a 
julho de 2021, período 
em que foram criados 
mais de 2 milhões de 
empregos com carteira 
assinada.

Apesar do evidente 
crescimento na oferta 
de emprego durante 
este período, o pe-
queno empresário foi 
o mais atingido pelos 
efeitos da pandemia, 
impactando negativa-
mente o faturamento 
de quase 73% dos 
pequenos negócios 
segundo outro estudo 
promovido pelo órgão 
em parceria com a 
Fundação Getúl io 
Vargas. O resultado 
foi o encerramento 
das atividades de mais 
de 600 mil microem-
preendedores só no 
primeiro trimestre de 
2021.

“Esses dados são 
de grande importância 
para nossa sociedade 
e acende um alerta 
que não podemos 
ignorar”, afirma Mario 
Buzzulini, advogado 
colinense especialista 
em Direito Empresa-
rial, que continua “na 
década de 80 a parti-
cipação dos pequenos 
negócios no PIB bra-
sileiro era de 21% e 
essa participação só 
cresceu desde então, 
passando para 27% 
em 2011 e atualmente 
na casa dos 30% de 
tudo que é produzido 
em nosso país”.

Apesar da criação 
de  p rogramas de 
crédito ao pequeno 
empresário como o 
Desenvolve SP, pro-
grama oferecido pelo 
Governo do Estado 
de São Paulo e do 

Micro e pequenas empresas foram 
responsáveis por 71% dos empregos 

criados durante a pandemia

PRONAMPE, programa 
de ajuda do Governo 
Federal, as pequenas 
empresas precisam 
de apoio profissional 
especializado para 
identificar potenciais 
riscos ao seu empreen-
dimento e informações 
relevantes para corrigir 
eventuais distorções 
na administração em-
presarial.

“Depois de quase 20 
anos trabalhando na 
cidade de São Paulo 
como advogado em 
grandes empresas, 
notei que o pequeno 
empresário, muitas 
vezes, não tem aces-
so a informações e 
a técnicas que são 
valiosíssimas e que 
ajudariam muito a 
prevenir os riscos da 
atividade empresarial 
e garantiriam a pre-
servação do lucro do 
empresário”.

Em 2018 o IBGE 
publicou um estudo 
que revelou que mais 
de 70% das empresas 
fecham nos primeiros 
10 anos de funciona-
mento, “essa informação 
é alarmante” completa 
o advogado, pois com 
o apoio certo a em-
presa pode superar 
as dif iculdades do 
mercado e sobreviver 
a uma crise econômi-
ca ou mesmo a uma 
pandemia, aplicando 
o conhecimento que 
hoje está restrito aos 
grandes mercados e 
consequentemente às 

grandes empresas. 
De volta à Colina 

desde o ano passa-
do, Mario, além de 
atuar como advogado 
empresarial,  também 
mantém carreira aca-
dêmica como professor 
de Ciências Políticas 
e Direito Constitucio-
nal  e como avaliador 
junto ao Ministério 
da Educação – MEC/
INEP, autorizando a 
abertura ou promo-
vendo a fechamentos 
de Faculdades de 
Direito em todo terri-
tório nacional. “Acho 
muito importante todos 
nós contribuirmos de 
várias formas para o 
desenvolvimento do 
nosso país. No ano 
passado escolhi ter 
uma vida mais tran-
quila para mim e para 
minha família e foi uma 
alegria voltar a morar 
e a trabalhar na cidade 
que eu nasci, mas isso 
não me impede de 
continuar ajudando as 
pessoas, seja quando 
eu sou obrigado a não 
autorizar um novo cur-
so de Direito visto a 
falta de condições da 
instituição de ensino, 
prevenindo que um 
aluno seja literalmente 
enganado por 5 anos, 
seja como advogado 
de empresas, ajudando 
a disseminar informa-
ções e técnicas que 
estão concentradas 
nos grandes centros 
urbanos”, f inalizou 
Mario. 

O advogado colinense Mario Buzzulini é especialista em 
Direito Empresarial. 
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Na última quinta-feira, 
dia 2, o prefeito Silvinho 
gravou um vídeo na vi-
cinal Jaborandi/Barretos 
anunciando o início das 
obras, que representam 
a concretização de um 
sonho  para a população 
jaborandiense que por 
mais de 70 anos reivin-
dicou a pavimentação 
dos 19,2 km da estrada. 

A obra está sendo 
executada pelo DER 
- Departamento de Es-
tradas de Rodagem que, 
por meio de licitação, 
contratou a empresa Top 
Infraestrutura e Serviços 
Ltda., de São Carlos. 

A conquista também 
contou com a ajuda de 
parceiros. Silvinho agrade-
ceu os produtores rurais 

Iniciadas obras na vicinal 
Jaborandi/Barretos 

que doaram cerca de R$ 
300 mil para elaboração 
do projeto e ao gover-
nador Rodrigo Garcia 
pela disponibilização de 
aproximadamente R$ 51 
milhões. Também ressaltou 
o apoio que a prefeitura 

recebeu do deputado 
Geninho Zuliani e da 
prefeita barretense Paula 
Lemos para a liberação 
do projeto, que se tornou 
o maior investimento do 
Programa “Novas Vicinais” 
do governo paulista. 

Construtora iniciou as obras de pavimentação da estrada 
que interliga Jaborandi a Barretos.       Tininho Jr./ O Diário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PROCESSO SELETIVO - 01/2022

ORGANIZAÇÃO: PCN CONCURSOS PÚBLICOS
CLASSIFICAÇÃO FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2022

Sílvio Vaz de Lima, Prefeito Municipal, no desempe-
nho de suas atribuições legais e em conformidade com 
o Edital nº 01/2022 do Processo Seletivo Simplificado, 
HOMOLOGA expressamente o resultado final do certa-
me em tela da Prefeitura Municipal de Jaborandi, para 
provimento da Função de MOTORISTA relacionada nas 
referidas classificações finais.

Prefeitura do Município de JABORANDI

JABORANDI – SP em 03 de junho de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 02/2022

O Prefeito do Município de Jaborandi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e após a verificação de regularidade das 
inscrições dos candidatos abaixo listados, homologa as mesmas conforme segue:

JABORANDI – SP em 07 de junho de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

Os atletas jaboran-
dienses foram destaque 
na 2ª Etapa do Circuito de 
Atletismo da Juventude 
realizada em Araraquara 
no último final de semana, 
que teve a participação de 
7 cidades da região: Gua-
riba, Sertãozinho, Santa 
Rita do Passa Quatro, 
Monte Alto, Ibaté, além 
de Jaborandi e a anfitriã 
dos jogos.  

Atletas conquistam medalhas 
em Araraquara 

Jaborandi esteve 
representada por 33 
atletas (20 homens e 13 
mulheres) que competiram 
em diversas modalidades, 
conquistando 25 meda-
lhas (8 ouro, 9 prata e 8 
bronze) nas categorias 
sub 12, 14, 16 e 18. Este 
foi o melhor resultado 
da história do esporte 
amador de Jaborandi em 
competições oficiais. No 

geral feminino Jaborandi 
foi a campeã com 109 
pontos e no masculino 3ª 
colocada com 59 pontos. 

“Agradeço o esforço 
de todos os professores, 
na pessoa do diretor de 
esportes, Juninho Cons-
tantino e destacar a garra 
dos atletas que trouxeram 
para Jaborandi 25 meda-
lhas, um resultado inédito, 
enchendo todos nós de 
orgulho e comprovando 
que estamos na direção 
certa investindo no esporte 
de alto rendimento”, de-
clarou o prefeito Silvinho 
que também agradeceu 
aos educadores físicos 
Fernando Noronha, Carlos 
Bento e ao professor James 
Bianqui que treinaram e 
acompanharam a equipe 
na competição. Acompanhe 
no site www.ocolinense.
com.br a classificação dos 
atletas em cada modalidade 
e categoria disputada. 

Comissão técnica com os 33 atletas que participaram da competição em Araraquara. 

Teve início na se-
gunda-feira, dia 6, as 
obras de reforma e 
ampliação do Hospital 
Dr. Amadeu Pagliu-
so, que terá a área 
construída aumentada 
em 141,15 m2 com a 
construção das salas 
de raio x e ultrasso-
nografia, do Centro 
Integrado de Recupe-
ração Fisioterapêutica, 
nova recepção, etc 
que irão melhorar o 
atendimento prestado 
à população. 

Os investimentos 
de R$ 453.873,67 
são proven ientes 
de convênio firmado 
pelo município com 
o governo estadual, 
através da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Regional, responsável 
pelo repasse de R$ 450 
mil. O valor restante 
será custeado pela 
prefeitura. 

“Após 33 anos o 
hospital ganhará, de 
forma simultânea, os 
serviços de diagnós-
tico de imagem com 
a aquisição de um 
moderno Raio X Digital 
DR e de um aparelho 
de ultrassonografia 

Hospital passa por reforma 
e ampliação 

compatíveis com as 
melhores especificações 
técnicas do mercado 
nacional”, explicou o 
prefeito Silvinho que 
acrescentou: “Inicia-
mos a ampliação de 
aprox imadamente 
81m2 do Centro de 
Diganóstico Dr. Pi-
notti, de acordo com 
as recomendações do 
Ministério da Saúde, 
para abrigar os novos 
equipamentos.  As 
obras contemplam 
ainda a construção 
de um anexo para 
instalação do Centro 
de Fisioterapia com 
área construída de 

60,25m2, dotado de 
amplo salão, 2 sani-
tários e uma copa”. 
MODERNIZAÇÃO 

DE LEITOS 
A empresa De Paula 

& Ricci Engenharia 
Ltda- ME, vencedora 
da licitação, iniciou 
os serviços da uni-
dade hospitalar. Os 
leitos de internação 
nas enfermarias e os 
apartamentos serão 
modernizados com 
a substi tuição das 
esquadrias metálicas/
madeira por esquadrias 
de vidro temperado/
alumínio, dentre outras 
melhorias. 

Projeto mostra como ficará a fachada do hospital quando 
as obras tiverem concluídas. 
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Foi inaugurada na última quinta-feira, 2, uma �lial do 
GRUPO AGROTÉCNICA MATÃO em Colina. A nova loja �ca na 
Avenida Luiz Lemos de Toledo nº 1.006 (prédio da antiga Guar-
nieri Veículos). 

O GRUPO AGROTÉCNICA é uma empresa familiar que foi fun-
dada em 1984 por Antônio Carlos Cio�, em Matão. Com foco 
na comercialização de adubos e defensivos biológicos/foliares, 
a empresa conquistou respeito e credibilidade por meio de 
parcerias con�áveis, sempre oferecendo qualidade e seguran-
ça aos seus clientes. 

O GRUPO AGROTÉCNICA tem 2 lojas em Matão e as �liais 

Colina ganha filial do GRUPO AGROTÉCNICA 
nas cidades de: Ibitinga, Itápolis, Cândido Rodrigues, Olím-
pia, Taquaritinga, Araraquara, Itajobi e a recente unidade de 
Colina. 

“O trabalho sério, com atuação nas mais variadas culturas, 
oferecendo produtos de alta tecnologia tem sido a base para 
nosso crescimento. É com grande satisfação e alegria que esta-
mos inaugurando nossa 10ª �lial aqui em Colina. Agradecemos 
a acolhedora recepção e reiteramos o convite aos agricultores 
para que venham nos visitar e conhecer a grande variedade de 
produtos que temos a oferecer”, destacou Antônio Cio�. 

Con�ra a seguir fotos da inauguração: 

Momento de alegria para a família Cio�. Antônio com a esposa Ana Cristina, �lhas 
Elaine e o esposo Fernando e Jéssica com o sobrinho João durante a inauguração da 
�lial em Colina.

Antônio Cio� e a esposa Ana Cristina recepciona-
ram a todos com muita simpatia. 

Antônio com a equipe da �lial Colina gerenciada por João Victor (à direita) e os 
demais integrantes: Caio, Júnior, Lucas, Lamia e André. 

Empoderadas e marcando presença em todos os setores do Grupo Agrotécnica: 
Miriam, Elaine, Amanda, Ana Cristina, Lamia e Jéssica. 

O secretário de Indústria e Comércio, Renê Sasaki, representou o município e foi dar 
as boas-vindas ao novo empreendimento, que fortalece ainda mais o comércio 
colinense. Também presente o produtor rural e vereador Christovam Junqueira 
“Limão”. Eles foram recepcionados pelo proprietário Antônio e equipe. 

A equipe Paros Churrasco também marcou presença e ganhou destaque ao lado do 
proprietário. 

Colaborares do Grupo Agrotécnica presentes na inauguração da nova �lial. 


