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Ano CII - nº 2.068 Colina, 04 Agosto de 2022 R$ 3,80

Fundado em 18 de Agosto de 1918 - Propriedade de Felici & Felici S/C Ltda.
Diretor João Roberto Felici

LOCAL: SEC.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER(RECINTO MUNICIPAL)

MAIORES INFORMAÇÕES: (17) 3341-2313

INSCRIÇÕES ABERTAS!
DE 20/07 À 08/08/2022

CAMPEONATO MUNICIPAL DE 
FUTEBOL AMADOR 2022

M
ed

id
as

: 3
 co

lu
na

s x
 1

7 
cm

 | 
Va

lo
r: 

 R
$ 

70
2,

27

Facilitando seu Acesso ao Crédito

COLINA AGORA 
TEM O PMG

O correspondente Caixa sem burocracia

AV. manoel p. fernandes, nº 370 | Fone:           98167-3000

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística – IBGE – deu 
início na segunda-feira, dia 1º, à 
coleta de dados domiciliares para a 
contagem da população brasileira. 

Segundo o órgão a intenção é 
visitar em torno de 75 milhões de 
casas espalhadas pelo Brasil afora. 
Para tanto foram contratados mais 
de 180 mil recenseadores, que têm 
a incumbência de mostrar qual o 
número de habitantes de cada 
cidade, estado e do país. 

Os 11 recenseadores de Colina 
e 6 de Jaborandi já deram início 
ao trabalho. A participação da 
população é fundamental para 
mostrar a realidade de cada cidade. 
Fique atento às identificações dos 
recenseadores. 

Pag. 5 

IBGE começa a contar a população

Parte da equipe de recenseadores do IBGE, que estão atuando em Colina, com os 
coordenadores do Censo.

Estudantes prestigiam Feira do Livro

Gerente do tráfico 
é preso no “Teto” 

Pág. 4

PANORAMA 

Polícia registra 
tentativa de fuga 

na cadeia

Pág. 7 

Pág. 4 

FSS abre 
inscrições para 
cursos gratuitos

Concurso público 
realiza provas 

objetivas

Começou ontem e vai 
até sábado a 2ª edição da 
Feira do Livro na praça 
matriz. A população em 
geral e principalmente 

Estudantes de todas idades prestigiaram a abertura da Feira na manhã de ontem.  

os estudantes das redes 
municipal, estadual e par-
ticular prestigiam o evento 
que traz palestras com 
escritores consagrados. 

Palestras, exposições, 
apresentações culturais 
e musicais estão na 
programação. Veja na 
pág. 10
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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.

Notícias da Paróquia
Dia 04 – Quinta-Feira – Dia do Padre
12h – Confraternização dos padres na casa do bispo em 
Barretos
20h – Missa na comunidade da fazenda Suco

Dia 05 – Sexta-Feira
15h – Exposição do Santíssimo na Matriz 
18h – Bênção do Santíssimo e distribuição da eucaristia

Dia 06 – Sábado – Dia do Bom Jesus
19h – Missa na Matriz 

Dia 07 – Domingo
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 09 – Terça-Feira 
20h – Missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida 
- Patrimônio 

Dia 10 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz 

“TENDE SEMPRE VOSSA LÂMPADA ACESA”

As leituras deste próximo final de semana nos convidam 
a permanecermos sempre vigilantes. Como discípulos 
do Senhor, dispomo-nos ao serviço do Reino, atentos 
aos apelos de Deus, às diversas manifestações de sua 
presença em nossa vida.  

A leitura de Sb. 18,6-9 – recorda a história de libertação 
de Israel quando o povo escolhido foi duramente desafiado 
pela imposição da cultura pagã por parte do poder estrangeiro 
que o dominava. É nesse contexto de imposição cultural e 
religiosa que o autor desconhecido do livro convida a co-
munidade dos israelitas a ser vigilante e buscar os valores 
duradouros segundo a sabedoria das Escrituras. 

A leitura de Hb. 11,1-19 – apresenta o patriarca Abrão 
e a matriarca Sara como modelos de fé para todas as 
gerações. Eles foram atentos à presença do Senhor na 
própria vida, por isso responderam aos apelos divinos. A 
vigilância é fundamental para que percebamos quando o 
Senhor passa, quando nos fala, nos chama e nos interpela. 
As instruções de Jesus sobre como nos prepararmos para 
o julgamento vindouro continua no Evangelho de Lc. 12,32-
48. Não podemos ser como o homem rico e ganancioso 
da semana passada, que planejou armazenar sua colheita 
nos celeiros sem se preocupar em partilhar com quem 
nada tinha. Somos convidados, antes, a compartilhar o 
que temos com quem mais necessita. 

O antídoto para a ansiedade, provocada pelo julgamento 
futuro, é abrir a mão aos irmãos e irmãs necessitados. 

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

EXTRAVIO 
Maria José Mendonça, agente de organização 

da EE “Prof. Darcy Silveira Vaz”, comunica que se 
encontra extraviado o diploma do curso Técnico em 
Secretaria Escolar,  realizado pelo Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 
campus Boituva, concluído em 19/12/2014. 

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

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

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

Fone: 3341-4411

PLANTÃO NOTURNO E FINS DE SEMANA
99615-7045

VENDE-SE 
Dois terrenos medin-

do 10 x 25m cada no 
Desmembramento Park, 
total 500m. Contato (17) 
99619-4799

VENDO 
Terreno murado de 20 

x 30m na Rua Ernesto 
Henrique Paro, próximo à 
creche do Jardim Santa 
Lúcia. Também vendo 
apenas um terreno (10 
x 30m). Tratar fone 
98130-2923. 

VENDE-SE 
Três terrenos murados 

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

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso da 

cidade c/ muitas delícias 
para você. Aceitamos 
encomendas de bolos 
p/ aniversários, pão 
de mel, pães, roscas 

e salgados para festas 
pelo fone 3341-3230 
ou à Av. Luiz Lemos de 
Toledo, 417. 

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

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

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

de estofados residenciais/

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

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

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves 
em geral, simples e 
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 enco-
mendas, pagamentos 
bancários e comerciais 

- mototáxi. Ligue: (17) 
99137-6683 (n). 

LT CLEAN 
Higienização de 

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

CAMINHAS PETS 
Fabricamos caminhas 

e roupas pets em vários 
tamanhos e modelos, sob 
medida e personalizado. 
Vendas no atacado e 
varejo. Contato:  99141-
0589.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS OBJETIVAS(LOCAIS DE PROVA)

O Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais e em consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em 
vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição da República Federativa do 
Brasil, Lei Orgânica do Município e demais Legislações Municipais vigentes, faz 
saber que ficam convocados todos os candidatos inscritos, nos Cargos Públicos 
Constantes do Edital de Abertura, para a prestação das Provas Objetivas no dia 07 
(sete) de agosto de 2022.

1 -  DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
1.1-  Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, caracterizando assim a 

ausência, ou o atraso, do candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado;
1.2-  Não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se apresentarem após 

o horário estabelecido para os exames;
1.3-  No dia designado para as provas os portões serão abertos 30 (trinta) MINUTOS 

antes do horário e fecharão impreterivelmente no horário estabelecido, não sendo admi-
tido o ingresso de nenhum candidato após esse horário;

1.4-  O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos que apresen-
tarem o comprovante de inscrição devidamente pago, acompanhado de documento de 
identidade com foto, de acordo com o item 7.6 do Edital de Abertura (ex.: RG ou Carteira 
Nacional de Habilitação);

1.5-  Durante a execução das provas não será permitida consulta de nenhuma espécie 
à legislação, livro, revista ou folheto, bem como o uso de máquina calculadora, telefone 
celular, bip, mp3, palmtop, outros equipamentos similares, ou qualquer tipo de aparelho 
eletrônico, como também não será admitida comunicação entre os candidatos;

1.6-  O tempo mínimo de permanência do candidato na sala de prova é de 60 (ses-
senta) minutos após o seu início e o tempo máximo de duração será de 3 (três) horas, já 
incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas; 

1.7-  O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas munido de 
caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto n.º 2 e borracha;

1.8-  Sob nenhuma alegação será feito prova fora dos locais preestabelecidos;
1.9-  Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar nas 

Listas de Presença, mas que tenha em seu poder o respectivo comprovante de paga-
mento, efetuado nos moldes previstos no Edital de Abertura, o mesmo poderá participar 
do Processo Seletivo, devendo para tanto procurar o Coordenador de Prova do local e 
identificar-se;

1.10-  Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal a folha de respostas, 
podendo, no entanto anotar o gabarito e levar consigo o caderno de questões; 

2-  DOS PRECEDIMENTOS E ITENS OBRIGATÓRIOS PARA PREVENÇÃO 
DO COVID-19

 2.1-  Os candidatos deverão observar os cuidados individuais de higiene recomenda-
dos para a prevenção do contágio do COVID-19; 

2.2-  No ingresso ao local de prova é recomendado a utilização de máscara de prote-
ção facial. Recomenda-se também que os candidatos levem máscaras reserva caso haja 
necessidade de trocá-la 

2.3- Os candidatos devem chegar com antecedência para evitar aglomerações na en-
trada dos locais de prova e deverão respeitar o distanciamento social, evitando a proximi-
dade entre as pessoas e obedecendo o procedimento de entrada do candidato determinado 
no dia; Recomenda-se que os candidatos evitem contatos físicos em cumprimentos.

2.4- Os candidatos deverão levar Utensílio para consumo de água (garrafa, copo, 
caneca e etc) pois não será permitido o uso de bebedouros direto na fonte.

2.5- Os candidatos deverão levar seu próprio álcool em gel 70% para uso individual, 
em recipiente pequeno e sem rótulo, de preferência transparente;

2.6- Os candidatos deverão cobrir a boca e o nariz com o braço em caso de necessi-
dade de tosse ou espirro;

2.7-  A APTA Assessoria e Consultoria e a Prefeitura Municipal de Colina Não se 
responsabilizarão pelo fornecimento de máscaras aos candidatos.

3-  DOS LOCAIS DE PROVA - PREVENÇÃO AO COVID-19 
3.1- Preocupados com a segurança de seus candidatos e colaboradores, e seguindo os 

Protocolos de Prevenção ao COVID-19 a APTA Assessoria e Consultoria proporcionará 
aos locais de prova:

3.1.1- Cuidados de distanciamento social e higienização conforme os protocolos de 
prevenção à Covid-19;

3.1.2- Limpeza e desinfecção adequada de todos os locais de prova, especialmente 
nas salas de prova e sanitários;

3.1.3- Portas e janelas das salas serão mantidas abertas para garantir que os ambientes 
estejam arejados por ventilação natural;

3.1.4- Outras medidas que se fizerem necessárias após a publicação desta convocação.

PARA CONSULTAR A SALA E ESCOLA DE PROVA OS CANDIDATOS PODE-
RÃO ACESSAR www.aptaconcurso.com.br E CLICAR EM “CONSULTA LOCAL DE 
PROVA” PARA CONSULTAR SEU LOCAL DE PROVA COM O CPF

DATA DA PROVA: 07/08/2022 - TURNO: MANHÃ
ABERTURA DOS PORTÕES: 08:30

FECHAMENTO DO PORTÃO: 09:00 
LOCAL DE PROVA

EMEF LAMOUNIER DE ANDRADE
ENDEREÇO: PRAÇA LAMOUNIER DE ANDRADE Nº. 101, CENTRO

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

P A N O R A M A
TENTATIVA DE FUGA NA CADEIA 

Dois presos, de 22 e 27 anos, 
tentaram fugir da cadeia durante a 
madrugada do dia 28. Era por volta 
das 2h quando um agente policial 
ouviu um barulho e verificou as 
imagens das câmeras e abriu a 
porta que dá acesso às celas, mas 
não constatou nada de anormal. 
Meia hora depois, quando a cadeia 
recebeu um preso do plantão de 
Bebedouro, um outro agente notou 
que havia um lençol amarrado 
no teto da cadeia. Na manhã do 
mesmo dia os dois presos que 
tentaram fugir foram encontrados 
no banheiro que fica fora da cela. O 
detento de 22 anos foi transferido 
para o CDP de Taiúva e o de 27 
anos continua na cadeia. 
GERENTE DO TRÁFICO PRESO 

ENQUANTO ABASTECIA 
BIQUEIRAS 

Com a informação de que o ge-
rente do tráfico estava na manhã 
do dia 31 no Nosso Teto, fazendo 
a coleta de dinheiro arrecadado 
durante a madrugada e abaste-
cendo as biqueiras do bairro, os 
PMs Antunes e Moura saíram em 
diligência encontrando o veículo 
suspeito, um Palio azul, na entrada 
da Vila Hípica. Ao avistar a viatura, 
o motorista aumentou a velocidade 
do veículo, que foi acompanhado 
até o momento da abordagem. O 
motorista de 24 anos, que foi iden-
tificado, empreendeu fuga. Com o 
passageiro, de 20 anos, que por 
duas vezes tentou pular do carro 
em movimento, foram apreendidas 

A PM prendeu uma grande quantidade de 
dinheiro com traficante no Nosso Teto. 

3 porções de maconha (9,4g), um 
celular, 2 cadernetas com a conta-
bilidade do tráfico e a quantia de R$ 
2.365,00. O autor foi apresentado 
na central de flagrantes em Barretos 
onde teve a prisão em flagrante 
ratificada pela autoridade policial. 
Ele permanece preso na cadeia e 
o veículo recolhido. 

No dia 28, por volta das 15h, 
uma mulher de 21 anos e uma 
adolescente de 15 correram para 
o interior de uma residência da 
Rua 1 do bairro Colina F, próximo 
ao Patrimônio, quando avista-
ram a viatura. Os PMs Rezende 
e Almeani apreenderam com a 
mulher duas cápsulas de cocaína 
(3g) e com a menor uma sacola 
contendo 8 pedras de crack (5g), 
24 invólucros de maconha (25g) 
e 26 cápsulas de cocaína (39g). 
Ao serem questionada sobre a 
procedência do entorpecente as 
duas se mantiveram em silêncio. 
No imóvel também foi apreendida 
uma caderneta com anotações 
da comercialização de drogas e 
uma bolsa com a quantia de R$ 
83,00 e 47 embalagens vazias 
para acondicionamento de droga. 
A menor foi encaminhada para 
internação e a autora presa em 
flagrante por tráfico. 

FURTOS
Duas máquinas de cartão, 

um amplificador e uma bolsa de 
entrega foram furtados de um es-
tabelecimento na Rua 7 – Cohab 
3 durante a madrugada do dia 30. 
O proprietário acionou a PM para 
o registro da ocorrência. 

Uma máquina de cartão que 
estava sobre o balcão foi furtada 
de um estabelecimento da Av. 
José Francisco Azedo na noite 
do dia 29. 

Um motorista usou a delegacia 
eletrônica para registrar o furto 
do botijão de gás que estava no 
interior do caminhão em que tra-
balha. O fato aconteceu na Rua 
Schimidt Ivamoto na madrugada 
do dia 27.
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P A N O R A M A

C O M U N I C A D O
O Fundo Social de Solidariedade, 

por meio da Padaria Artesanal, comunica 
que reiniciou suas atividades após período 

de férias, e continua 
fazendo deliciosas receitas para a 

comercialização. 
Diariamente são produzidos saborosos 

produtos doces e salgados. produtos doces e salgados. 

Faça a sua encomenda pelo telefone: (17) 3341-8211.
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Teve início em todo o 
país na última segunda-feira, 
dia 1º, a coleta domiciliar 
do Censo Demográfico 
realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística, o IBGE, 
que visitará todos os 
lares brasileiros durante 
3 meses, de agosto até 
o final de outubro. 

Além da contagem da 
população por sexo e idade, 
as informações obtidas 
neste Censo, o primeiro 
totalmente digital, são de 
fundamental importância 
para o desenvolvimento 
de políticas públicas. 

Os recenseadores 
estão aplicando dois 
tipos de questionários: o 
básico com 26 perguntas 
relativas à identificação 
do domicílio, informações 
dos moradores, educação, 
dentre outras que leva 
em torno de 5 minutos 
para ser respondido. O 
questionário ampliado, 

CENSO DEMOGRÁFICO 
Começou a contagem da população 

feito por amostragem, 
tem 77 perguntas sobre 
trabalho, rendimento, 
nupcialidade, religião 
ou culto, pessoas com 
deficiência, autismo, 
migração interna e in-
ternacional, etc.  

EM COLINA 
O Censo Demográfico 

é realizado a cada 10 anos 
e por causa da pandemia 
o estudo estatístico teve 
que ser adiado por quetões 
orçamentárias, em 2020 
por causa da pandemia  
e no ano seguinte. Em 
Colina, o trabalho de 
coleta é realizado por 11 
recenseadores: Giovana 
Ferreira, Daniele Santos, 
Danilla Baena, Valdirene 
Borges, Marcos Vinícius 
Santos, Marlene Sarti, 
Sueli Silva, Cláudia Piai, 
Bárbara Damasceno, 
Sidnei Ferreira e Ângelo 
Torneli Neto. 

O coordenador de área 
do Censo, Júlio César 

Mora, da agência do IBGE 
em Barretos, explicou 
que para Colina são 16 
vagas de recenseador e, 
por enquanto, o Instituto 
está trabalhando com 11. 
“Cinco vagas não foram 
preenchidas e a contrata-
ção acontecerá em breve, 
após o processo de trei-
namento. A contratação 
foi por titulação, ou seja, 
o candidato comprovou 
o maior grau de escolari-
dade com apresentação 
de documentos”, explicou 
Mora. 

O trabalho é coordena-
do pelo agente censitário 
municipal Dário Silva e 
agentes supervisoras 
Beatriz Marinho e Vanessa 
Ivanof. O posto de coleta 
funciona no barracão 
da Av. Expedicionário 
Roberto Marcondes nº 
18, no centro. Para infor-
mações e esclarecimento 
de dúvidas o telefone de 
contato é o 99105-8468. 

EM JABORANDI 
O posto de coleta em 

Jaborandi foi montado na 
prefeitura e o trabalho tem 
coordenação do agente 
censitário municipal Fábio 
Luiz Mingardi, que colocou 
o telefone (99130-9739) 
à disposição da popula-
ção. A coleta é feita por 6 
recenseadores, todos de 
Jaborandi: Rodolfo Felix, 
Yuri Nascimento, João 
Pedro Martins, Francis-
ca Alcântara, Marcelo 
Antônio Vernillo e Luiz 
Gustavo Bento que está 
em treinamento. 

IDENTIFICAÇÃO 
Para maior segurança 

o moradores deve checar 
se o recenseador está 
uniformizado com colete 
do IBGE, boné do Censo, 
crachá de identificação e 
o Dispositivo Móvel de 
Coleta (DMC). É possível 
confirmar a identidade do 
agente do IBGE no site 
(respondendo.ibge.gov.
br) ou pelo telefone 0800 
721 8181 que consta no 
colete do recenseador.  JABORANDI - Agente censitário Fabio Mingardi (1º da 

dir. p/ esq.) com os recenseadores Francisca, Marcelo, 
Rodolfo e Luiz Gustavo que está em treinamento. Os 
agentes Yuri e João Pedro estão ausentes na foto.

O sorteio do último dia 27 
do Asilo premiou os carnês 
664 – Luiz Paulo P. Lima 
(R$ 1,8 mil); 177 – Romero 
F. Souza Júnior (R$ 1,2 mil) 
e 628 – Celso A. Coltri (R$ 
1.100,00). O 1º (R$ 9 mil) e 5º 
(R$1 mil) prêmios, que saíram 
para  carnês inadimplentes 
(821 / 246), foram sorteados 
novamente ontem, dia 3. 

SORTEIO 
Na próxima quarta-feira, 

dia 10, a Apae sorteia R$ 
30.100,00 em vale-compras.

Entrega de 
prêmios

O morador deve ficar atento aos itens de identificação 
usados pelo recenseador: crachá, colete, boné e dispo-
sitivo móvel de coleta com logos do IBGE e do Censo.

Fique atento ao uniforme e identificação dos recenseadores
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duvidoso. Momento benéfico e favorável em tudo o que pretenda 
realizar ou conceber e para tratar de questões jurídicas pendentes.

Horóscopo da semana de 04 a 10/08

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Dia em que 
poderá fazer ou pedir empréstimos e assinar 
documentos, ações ou mesmo pedir aumento de 

salário, que será sucedido. A saúde estará boa e as chances de 
êxito amoroso e social. Pratique um esporte para manter a forma.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Criaturas ou ocorrências 
dispersivas, poderão desviar sua atenção dos 
compromissos e problemas mais importantes do 

dia. Não permita que isto aconteça. Fluxo excelente para o trabalho, 
a saúde e o amor. Melhora da saúde e das chances em geral.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Dia positivo para 
as suas atividades artísticas e a tudo que está 
relacionado com as artes de um modo geral. 
Os lucros em negócio e através do esforço 

empreendido no trabalho deverão aumentar. Seja mais ponderado.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Hoje, você poderá 
ter uma ideia brilhante e promissora de sucesso. 
Mas, somente a coloque em prática quando tiver 

certeza de uma boa chance. Continue cauteloso com seu dinheiro, 
seu trabalho e com sua saúde. Poderá ter algumas decepções.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Grandes 
chances de ascensão e brilho artístico, oratório 
e mesmo jurídico. Fluxo benéfico. Aproveite 
as próximas horas para manifestar seus 

pensamentos relacionados com as pessoas que lhe querem bem. 
Maiores serão suas chances de sucesso profissional e social. 

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 A partir de hoje 
tudo tende a melhorar sensivelmente para você. A 
personalidade irá elevar-se bastante, suas condições 
sociais se exaltarão e a e a saúde também. Contudo, 

evite abusos e precipitações. Faça o que puder para aumentar suas 
amizades ou então, conservar as que já fez no passado

TOURO - de 21/04 a 20/05 Será bem 
sucedido hoje se adotar uma atitude otimista. Dia 
excelente para estudos, testes, amor e contatos 
pessoais. Melhor ainda para contratar servidores, 

contar com favores, endosso, fianças, etc.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Dia um tanto quanto 
agitado para você. Mas, para que tudo saia a 
contento, deverá tomar uma atitude otimista e 
inteligente e evitar o nervosismo que de nada 

adianta. Sucesso junto ao sexo oposto. Por outro lado, procure 
não perder de vista seus principais objetivos financeiros.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Melhores 
e mais propícias influências se apresentarão 
hoje para você. Saiba tirar proveito das mesmas 
que seu êxito será maior do que ainda espera. 

Aproveite, pois o fluxo da fase astral o incentiva. Com tato e 
inteligência, seu êxito será total principalmente no trabalho.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Muito 
bom dia para mudar de residência ou ocupação. 
As coisas novas que inventar terão êxito e 
suas ambições, sonhos e desejos serão bem 

sucedidos. Ótimo para as amizades. Evite atritos com quem 
quer que seja a fim de não criar inimigos, declarados ou ocultos.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 A influência astral 
é positiva para novas amizades e associações e 
casamentos. Cuidado com pessoas de caráter 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07  Saiba o momento 
certo para expressar sua opinião e tenha especial 
cuidado para não ofender ninguém. O dia se 
apresentará tranquilo ao trabalho, muitos negócios 

e ao trato com o sexo oposto. Pense positivamente, pois muitas 
serão suas chances de sucesso profissional, financeiro e social.

Hoje 
Hannah Palmieri Eliott 

Amanhã 
Márcia Regina Simão 
Neusa Garcia Basso 
Pedro José S. Júnior 

Juliana Bizare Mustafa 
Miro Possidonio de Souza 
José Henrique Felisbino 
Beatriz Helena da Silva 
João Manoel dos Anjos 

Dia 6 
Cláudio Daher Garcia 

Kesia F. C. do Nascimento
Miguel R. Figueira

Dia 7 
José Eduardo Marin Blasek 

Romero Camolesi 

José Carlos dos Santos 
Napoleão Gontijo Jorge 

Dia 8 
Beatriz H. Lima Spechoto 
Maria Marta dos S.Pereira 

Isabela de Souza Silva 
Dia 9 

Maria Carolina Buzzulini
Regina H. Pedro Martins 

José Manoel S. dos Santos 
Luís Fernando Pereira 

Pietro Antônio F. Lavorini 
Dia 10 

Ângela Maria de Oliveira 
Ana Elisa M. Ferreira

Maria H. Dezolt da Cunha 
Fernando Cleiton de Castro 
Frederico P. da S. Ramos 

A família é a base forte de Assad Sammour que celebrou mais 
um ano de vida no dia 1º. A comemoração ficou por conta da 
esposa Fidah e dos três filhos: Camila, Assad Júnior e Júlia.

O esporte é o combustível dos atletas colinenses Thaís, 
Túlio, Andréia e Daniel que no domingo participaram, em São 
Paulo, da SP City Half Marathon, meia maratona de 21,1km. 

A afinidade de Luís Fernando “Indião” e da mãe Marta 
é tanta que os dois nasceram quase no mesmo dia. Ela 
aniversaria dia 8 e ele no dia 9. 

Depois de atuar no setor bancário, o colinense Paulinho Paro 
retorna a sua terra natal após mais de 10 anos com a empresa 
PMG – Correspondente Bancário da Caixa. Débora Areais 
de Souza é a responsável pela filial colinense que oferece 
acesso a todo tipo de crédito de forma rápida e segura. A loja 
fica na Av. Dr. Manoel P. Fernandes, 370 – fone 98167-3000. 

Carlos/Caren  
comemora com 

a família e amigos 
o aniversário da 
filha Lorena, que 
completa 7 anos 

neste sábado. 

As demonstrações 
de afeto da família 

alegraram o coração 
de Elevir Petri, 
que completou 
84 anos de vida 

no dia 2.

Romero, aniversariante deste domingo, com a filha Maria 
Fernanda que completa 14 anos no dia 25 de agosto. Mais 
felizes que eles só a esposa/mãe Melissa. 

Hoje é dia de “parabéns” para o jornalista Dudu Minato 
que ganha muitos beijos e abraços do filhote João Lucas. 

Casamento é sinônimo de parceria para Lena Dezolt Cunha 
(São Paulo) que curte o aniversário dia 10 na companhia 
dos filhos e do marido Aramis, companheiro da vida toda. 

Quando o quinteto está completo o coração da mãe Regina se 
derrete. É assim que ela vai desfrutar o aniversário no dia 9. 

Cláudio “Carioca” celebra neste sábado a passagem do 
aniversário em companhia mais que especiais, das filhas 
Adriana e Flávia. 
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A prefeitura realiza 
no próximo domingo, 7, 
as provas objetivas do 
Concurso Público para 
provimento de cargos de 
Mestre de Obras, Motorista, 
Fiscal de Arrecadação e 
Técnico de Enfermagem. 

As provas acontecem 
no período da manhã, na 
Escola “Lamounier de 
Andrade”, com abertura 
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Concurso público realiza 
provas objetivas

dos portões às 08h30 e 
fechamento às 9h. 

Os candidatos (138 
inscritos) devem levar o 
comprovante de inscrição, 
documento com foto, ca-
neta preta/azul, lápis nº 2 e 
borracha. Mais informações 
na página 4 ou pelo site  
www.aptaconcursos.com.br, 
empresa responsável pela 
elaboração do concurso. 

A equipe livre feminino 
de vôlei participou de duas 
competições no final de 
semana. Na 2ª rodada dos 
Jogos Regionais do Esta-
do, realizada sábado em 
Bebedouro, Colina venceu 
o adversário Barretos por 
2 sets a 0. 

No domingo, a equipe 

Vôlei vence e perde em 
rodadas regionais

colinense foi para Paraíso 
e perdeu para Viradouro 
por 2 x 3 na 6ª rodada da 
Copa Regional. Colina está 
em 3º lugar com 10 pontos 
na competição que tem a 
participação de 7 cidades. 
A próxima rodada está 
agendada para o dia 16 
contra Vista Alegre do Alto. 

Técnico Gustavo e massagista Juliê com a equipe livre que no 
final de semana disputou rodadas em Bebedouro e Paraíso.

Os atletas da Secretaria 
de Esportes participaram 
no último domingo da 35ª 
Corrida Athenas Paulista, 
em Jaboticabal, que teve 
percurso de 6km. 

Os colinenses con-
quistaram os seguintes 
resultados: Paulo Libório (3º 
40-49/12º), Jesus Oliveira 
(6º 60-69/66º), Anselmo 
Modolo (10º 60-69/89º), 
Leandro Lenhaverde 
(12º 30-39/44º), Jardel 

ATLETISMO 
Colinenses foram a 

Jaboticabal 
Amaral (13º 30-39/46º), 
Walter Nascimento (19º 
50-59/92º) e Juliano Souza 
(21º 30-39/72º). 

Três atletas competi-
ram no feminino: Jéssica 
Genovez (1ª 30-39/14º), 
Maria Cristina Almeida 
(4ª 50-59/24ª) e Cláudia 
Trivelato (6ª 50-59/33ª). 
Todas despesas com a 
participação dos atle-
tas foi custeada pela 
prefeitura. 

Atletas com as medalhas conquistadas na corrida dis-
putada em Jaboticabal no domingo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO N° 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

PROCESSO Nº 063/2022; REABERTO EM 
02/08/2022; OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a 
aquisição parcelada de pneus para a frota municipal.  

VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 1.236.770,00 
(Um milhão, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta 
reais); MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO; TIPO: 
Menor Preço por item; RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: A partir do dia 02 de Agosto de 2022 às 17H00min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09H30min do dia 17 
de Agosto de 2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS: Às 10H00min do dia 17/08/2022; LOCAL: 
http://187.84.121.138:8079/comprasedital/

Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF); Informações: Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jabo-
randi/SP, Rua Antonio Bruno, nº 466 - Centro, ou pelos 
telefones (17) 3347-9999 e (17) 3347-9900, ou ainda, 
licitacao@jaborandi.sp.gov.br ou licitacaojaborandi@
gmail.com nos dias úteis.

Jaborandi/SP, 02 de Agosto de 2022

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales - Pregoeiro

As obras na antiga 
Central de Alimentos, 
que não recebia inves-
timentos há décadas, 
estarão concluídas em 
breve. O novo espaço 
revitalizado abrigará 
atividades multidisci-
plinares com foco no 
desenvolvimento de 
ações de segurança 
alimentar e práticas 
nutricionais susten-
táveis. 

O principal objetivo 
do projeto também é a 
qualificação para geração 
de renda e emprego à 
população, através de 
parceria entre as Se-
cretarias de Educação, 
Assistência/Desenvolvi-
mento Social e Governo 
tendo como público-alvo 
alunos da Rede Munici-
pal de Educação, que 
frequentarão o espaço 
no contraturno escolar. 

A iniciativa, desen-

Cozinha Piloto será entregue totalmente revitalizada 

volvida em parceria com 
a Secretaria Estadual 
de Agricultura, tem sido 
acompanhada de perto 
pelo prefeito Silvinho 
que na última semana 
vistoriou as obras na 
companhia do chefe 
de obras Luiz César 
Perim e da secretária 
Alessandra Vianna 
(Assistência/Desenvol-
vimento Social). 

A prefeitura investiu 
cerca de R$ 50 mil 
viabilizados pelo então 
secretário de Agricul-
tura Itamar Borges, 
que inclui Jaborandi 
no projeto após de-
manda apresentada 
pelo prefeito Silvinho e 
vereador Antônio Luiz 
de Lima Júnior. 

“Os investimentos 
contemplam além de 

obras físicas, recupe-
ração de equipamentos 
e aquisição de novos 
utensílios para o apren-
dizado e capacitação de 
agentes multiplicadores 
de práticas nutricionais 
sustentáveis, além de 
ser sede de cursos, 
palestras, treinamentos 
e eventos educacio-
nais no combate ao 
desperdício, à mani-
pulação adequada e 
utilização das partes 
não convencionais dos 
alimentos”, destacou o 
prefeito. 

Obras de revitalização na Central de Alimentos estão 
na reta final. 

A equipe Geração X 
foi campeã da edição de 
férias do Campeonato 
de Futsal ao vencer 
a vice-campeã SM 
pelo placar de 5 a 3 
na final realizada na 

Geração X é campeã do futsal

última sexta-feira, 29, 
no Ginásio Benedito 
Francisco dos Santos. 
A competição foi dis-
putada por 5 equipes 
de Jaborandi e 3 de 
cidades da região. 

O time Segundona 
foi o 3º colocado e em 
4º ficou o Santo Iná-
cio. O jogador Paulo 
Renato Vieira (Segun-
dona) foi escolhido 
o melhor goleiro da 
competição, que teve 
como artilheiro Vitor 
Abbes (SM) com 10 
gols e jogador reve-
lação João Eduardo 
Lopes (Geração). 

A final reuniu um 
grande público e contou 
com a participação do 
diretor de esportes, 
Mário Constantino 
J ú n i o r,  v e r e a d o r 
André Junqueira e 
prefeito Silvinho que 
durante a solenidade 
de premiação enalte-
ceu o crescimento do 
esporte amador, as 
conquistas inéditas 
e os investimentos 
na infraestrutura es-
portiva do município. 
Após a final o público 
prestigiou show de 
pagode. 

A equipe campeã com o prefeito Silvinho, diretor de esporte Mário, vereador André  e 
torcedores na solenidade de premiação. 

Os recursos foram aplicados também na recuperação 
de equipamentos e aquisição e utensílios.
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20h00 – Show Musical do Cantor e grande Compositor 
Peninha – Secretaria Estadual de Cultura e Economia 
Criativa / Programa Juntos pela Cultura – Circuito SP 
(Palco Poesia)

21h00 – Show Musical: “Zé Vitor & Eduardo”
(Palco Poesia)

Dia 04/08/2022 – Quinta-Feira

Dia 06/08/2022 – Sábado

Realização: 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento
Social e demais Secretarias Municipais

Fundo Social de Solidariedade
Câmara Municipal 

Organização:

Kiara Terra

Marco Zanqueta

Anderson Novello

Participação de Alunos de todas as Escolas de Colina
Estandes das Escolas
Apresentações Culturais
Formação Pedagógica
Livros com Preços Especiais
Playground Gratuito para Crianças
Praça de Alimentação
Ponto de Vacinação Covid- 19 

Acessível
em Libras

Palestras e Bate- papo com Escritores

De 3 a 6
de Agosto

de 2022

 Praça Central D. Ignácia Junqueira de Toledo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Cultura e Economia Criativa
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APOIO:

Dia 05/08/2022 – Sexta-Feira

9h00 – “A Paixão pela Palavra: Narrativas para 
Pertencer ao Mundo” – Kiara Terra (Palco Poesia)

10h30 – Coringas Comunicação com Arte – Teatro 
“Chapeuzinho Vermelho” (Palco Prosa)

10h50 – Apresentação de Dança (Palco Prosa)
EMEF “Profª. Maria Aparecida Z. de Camargo” – 
Mulher Chorona

11h00 – Coreografia “A Lenda do Leão Chinês” – 
Associação Dragão Branco de Artes Marciais / Equipe 
Dragão Branco (Ar livre) 

11h20 – Declamação de Poema (Palco Prosa)
EEEI “Profº. Darcy Silveira Vaz” – Poema em formato 
de Jogral “Os Sapos” – Manoel Bandeira

13h30 – Coringas Comunicação com Arte – Teatro “A 
Branca de Neve” (Palco Prosa)

14h00 – “A Paixão pela Palavra: Narrativas para 
Pertencer ao Mundo” – Contação de Histórias com 
Kiara Terra (Palco Poesia)

15h00 – Sarau de Poemas (Palco Prosa) 
EMEF “Profª. Suzel Polizelli Milani” – Declamação dos 
Poemas: Os Sapos e Poética – Manuel Bandeira; 
Canto de Regresso a Pátria e Erro de Português – 
Oswald de Andrade; Solidariedade – Murilo Mendes; 
Moça linda, bem tratada – Mario de Andrade; Motivo – 
Cecilia Meireles; No meio do caminho – Carlos 
Drummond de Andrade
ETAM “São Francisco de Assis” – Odes 5 e 8 do livro 
“Brasiliemas – O Brasil em Poemas” – João Pais 
Dalmeida

15h30 – Oficinas Culturais da Associação A REDE de 
Desenvolvimento Social: Apresentação de Rap “Da 
Rua ao Rap, da Morte a Vida” e Apresentação de 
Bandas “De Colina para o Mundo” (Palco Poesia)

16h30 - Coreografia “A Lenda do Leão Chinês” – 
Equipe Dragão Branco / Associação Dragão Branco de 
Artes Marciais (Ar livre)

17h30 – “A História Aberta: Escuta é Conhecimento 
Colaborativo” – Atividade Formativa com Kiara Terra 
para Professores da Rede Municipal de Ensino 
(Palco Poesia)

20h00 – Apresentação de Viola Caipira e de Dança 
Folclórica Catira – Orquestra de Viola Clone Music 
(Palco Poesia)

09h00 – Bate-papo com o Escritor Anderson Novello 
(Palco Poesia)

10h00 – Coringas Comunicação com Arte – 
Personagens Vips Super-heróis das HQs (Palco Prosa)

10h20 – Apresentação musical e poética (Palco Prosa)
EMEF ‘’Lamounier de Andrade” – Apresentações 
Musicais:  A Casa e O Pato – Vinícius de Moraes
EMEF ‘’Lamounier de Andrade” – Declamações de 
Poesias de Vinícius de Moraes:  A Porta; O Girassol; A 
Foca; As Borboletas; Soneto de Fidelidade; A Rosa de 
Hiroshima; Soneto Maior Amor; Soneto do Amor Total; 
Tomara e O Velho e a Flor

13h00 – Coringas Comunicação com Arte – 
Personagens Vips Super-heróis das HQs (Palco Poesia)

13h15 – Apresentação Teatral (Palco Prosa)
EMEI “Lupércio Polizelli” –  A Branca de Neve e os 
Sete Anões

13h30 – Bate-papo com os Escritores Colinenses 
Larissa Oliveira, Evandro Andrade, Madalena Brássica 
e  Maria de Fátima da Silva (Palco Poesia) 

15h00 – Bate-papo com o Escritor Anderson Novello 
(Palco Poesia)

16h20 – Apresentação de Dança (Palco Prosa)
EMEF “Antonio Daher” – A Dança dos Emojis

16h30 – Oficina Cultural da Associação A REDE de 
Desenvolvimento Social:
Apresentação Teatral “Um passeio pelo Velho Oeste” e 
Apresentação Musical (Palco Prosa)

18h00 – Palestra “Ler a Vida e Humanizar: a formação 
do Leitor Literário” com Anderson Novello – Atividade 
Formativa para Professores da Rede Municipal de 
Ensino (Palco Poesia)

19h40 – Bate-papo e Relato de Experiência da EJA – 
Educação de Jovens e Adultos da EMEF “Cel. José 
Venâncio Dias” (Palco Poesia)

20h00 – Apresentação Musical: Banda “Vid Bulla” 
(Palco Poesia)
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