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

ESF – Estratégia Saúde da Família do bairro Nosso Teto e na 
UBS – Unidade Básica de Saúde da Vila Fabri

Segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO 

ATÉ 09 DE SETEMBRO

POLIOMIELITE – CRIANÇAS DE 1 A MENORES DE 5 ANOS DE IDADE;
MULTIVACINAÇÃO – CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS;

DIA D – SÁBADO, DIA 20 DE AGOSTO 
UBS VILA FABRI E ESF NOSSO TETO
DAS 08H ÀS 16H

M
ed

id
as

: 3
 co

lu
na

s x
 1

7 
cm

 | 
Va

lo
r: 

 R
$ 

70
2,

27

DIA!
TODO
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é dia de combate
ao Mosquito

atenção aos Principais
criadouros
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 A triste realidade de 

que as drogas aliciam 
cada vez mais jovens 
e adolescentes está 
presente entre nós. 
Desta vez a Polícia 

Adolescente de 16 anos é 
pego com 50kg de maconha

Tijolos de maconha foram encontrados em residência do CDHU 1. 

Depois de 2 anos 
sem ser real izada 
a Festa do Peão de 
Barretos espera um 
público recorde para 
os 10 dias do evento, 
que começa hoje. 

“Os Independentes”, 
organizadores da festa, 
investiram em obras e 
melhorias no Parque do 
Peão e a programação 
artística conta com 
mais de 100 shows. A 
premiação do rodeio 
passa de 1 milhão de 
reais.                 Pág. 3 

Festa do Peão espera 
público recorde

Começa hoje o mais famoso rodeio do país. 

Hoje é dia de festa, 
de alegria e de reve-
renciar os 104 anos do 
Jornal O COLINENSE. 
Exatamente nesta data, 
no dia 18 de agosto do 
ano de 1918, nascia 
este importante veículo 
de comunicação para 
registrar a história do 
município e seu povo. 

Pág. 3 

ANOS DE HISTÓRIA

Exemplar histórico de 1928 que evidencia a importância 
do Jornal. 

Militar deteve, na úl-
tima terça-feira, um 
adolescente de apenas 
16 anos com mais de 
50 quilos de maconha. 
A droga estava es-

condida em uma casa 
do CDHU 1. A mãe 
assumiu a posse da 
droga, mesmo assim 
ele foi detido. 

Pág.  5Prefeitura convoca candidatos de 
concurso para provas práticas

Pág. 6
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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 19 – Sexta-Feira
19h30 – Ordenação Sacerdotal em Olímpia

Dia 20 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 21 – Domingo
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
10h30 - Batizados na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 24 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz 

“QUEM SE EXALTA SERÁ HUMILHADO E 
QUEM SE HUMILHA SERÁ EXALTADO”

As leituras propostas para a liturgia deste próximo final de 
semana nos convidam a refletir sobre algumas virtudes importantes 
na vida cristã: a humildade, a gratuidade e a caridade. 

A leitura de Eclo. 3,19-31 – Exorta a comunidade dos fiéis a 
trilhar o caminho da humildade. Essa virtude nos torna agradáveis 
a Deus e às pessoas, ajudando-nos a ter êxito no que realizamos 
e a conquistar a verdadeira felicidade. Segundo as instruções do 
autor, a humildade é expressão de sabedoria. Portanto, os sábios 
não se enchem de orgulho, pois partilham seus conhecimentos 
para o bem da humildade. 

A leitura de Hb. 12,18-24 – propõe aos cristãos deixar o co-
modismo, a zona de conforto e retomar as exigências da fé cristã 
de forma mais radical. É um convite para refazer a experiência 
do encontro com o Senhor, que um dia os levou à comunhão, ao 
amor fraterno e à intimidade com Ele; aquele encontro que deu 
sentido à vida cristã. 

O Evangelho de Lc. 14,1-14 – Retrata a participação de 
Jesus em um banquete. Tomar parte na ceia ou refeições é um 
dos temas recorrentes no evangelho de Lucas. Elas representam 
ocasiões propícias para Jesus e seus discípulos interagirem com 
diversas categorias de pessoas. As refeições são o ambiente em 
que se expressam as diversas preocupações do evangelista. No 
exercício de seu ministério, Jesus participa de vários tipos de 
refeições com diversos grupos. Durante os banquetes, Ele não 
apenas interage com fariseus, cobradores de impostos, discí-
pulos, pecadores e outras categorias de pessoas, mas também 
ensina como aproveitar esses momentos para ensinar atitudes 
importantes na convivência social.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

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

COMUNICADO
O  Diretor  Técnico  de  Departamento,  da  Apta  Regional,  da  Agência  Paulista  de    

Tecnologia    dos  Agronegócios,    da    Subsecretaria    de    Agricultura,    da  Secretaria  
de  Agricultura  e  Abastecimento  do Estado de São Paulo, faz saber que  será  realizado  
o  abate  de  25  (Vinte  e  Cinco)  animais  bovinos  no  dia13/09/2022, 25 (Vinte e Cinco) 
animais bovinos no dia 14/09/2022, 25 (Vinte e  Cinco)  animais  bovinos  nodia15/09/2022,  
e  25  (Vinte  e  Cinco)  animais bovinos  no  dia16/09/2022,  em  frigoríficocomercial    para    
avaliação    de  carcaça    e    qualidade    da    carne    (análises    físico    químicas)    con-
forme justificativa  técnica  nos  autos.  Estes animais pertencem a Unidade Regional de 
Pesquisa eDesenvolvimento de Colina, sitona Avenida  Rui  Barbosa  s/n,  Caixa  Postal  
n.  35, Colina/SP.  Frigorífico que fará o abate será o FRIGORIFICO MINERVA S/A -CNPJ:  
67.620.377/0001-14,situado no Bairro Rural, Cidade: Barretos/SP. SAA-PRC-2022/09889

VENDE-SE 
Terreno medindo 20 x 

40m na Av. Pio de Melo 
Nogueira, 497. Tratar 
Eduardo: (16) 99189-3000. 

CASA 
Vendo ou troco por 

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

VENDO/ALUGO 
Casa na Rua Tiradentes 

nº 666, no centro – valor 
para venda R$ 180 mil e 
do aluguel R$ 650,00. Mais 
informações 99243-1916. 

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 ape-
nas um terreno (10 x 30m). 
Tratar fone 98130-2923. 

VENDE-SE 
Três terrenos murados 

com portão grande e cal-
çada 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 ma-

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso da 

cidade c/ muitas delícias 
para você. Aceitamos 
encomendas de bolos 
p/ aniversários, pão 
de mel, pães, roscas 
e salgados para festas 
pelo fone 3341-3230 

ou à Av. Luiz Lemos de 
Toledo, 417. 

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

e manutenção, podas de 
árvores, plantio de grama, 
comércio de vasos e 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 encra-
vadas, calosidades, olho 
de peixe, etc. Contato 
Av. Rui Barbosa nº 572 

- Centro - 99156-1535 e 
98201-5722. 

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

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

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. Li-
gue: (17) 99137-6683 (n). 

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. 

CAMINHAS PETS 
Fabricamos caminhas 

e roupas pets em vários 

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

CONTRATA-SE
Adolescente a partir de 

15/16 anos para trabalhar 
como entregador de jornal. 
Tratar na redação de “O 
COLINENSE”.



O COLINENSE Página 3Colina, 18 Agosto de 2022

Justamente hoje, quinta-feira, dia de circulação 
da edição impressa com as notícias da semana, 
o Jornal “O COLINENSE” está completando 104 
anos de existência  a serviço da informação. 

Queremos compartilhar nossa alegria com 
cada assinante, anunciante e leitor que espera 
pelo jornal para saber das novidades da cidade 
e daquela notícia que foi o destaque da semana, 
sempre explicada com riqueza de detalhes nas 
páginas do hebdomadário semanal. 

Enquanto muitos veículos aboliram a edi-
ção impressa, que deu lugar à versão digital, 
O COLINENSE mantém vivo o exemplar físico 
que a maioria dos assinantes, anunciantes e 
leitores não abre mão. Eles nos dizem que é 
como saborear o prato preferido e degustar 
cada palavra que compõem a notícia. 

Queremos reafirmar o compromisso com 
você que admira o nosso trabalho, que continua 
inabalável por gerações que acompanharam 
e continuam lendo este semanário. O tempo 
passa, mas o registro da história de Colina e do 
seu povo é perpetuado em cada nova edição 
d’O COLINENSE. 

Hoje o dia é de celebrarmos juntos com 
você o nosso 104º aniversário. Vamos deixar 
as dificuldades de lado porque nem mesmo os 
fundadores d’O COLINENSE imaginaram que o 
jornal chegaria tão longe... 

Então vamos comemorar com a gente esta 
feliz coincidência que justamente hoje, dia de 
circulação, o jornal está completando mais um 
importante ano de vida. Agradecemos a con-
fiança, o prestígio e a fidelidade de cada um de 
vocês que estão com a gente há tanto tempo. 
Muitíssimo obrigado!

104 ANOS
FELIZ COINCIDÊNCIA

Diversos municípios 
do Estado participaram 
no último dia 10, em 
Campinas, de evento 
comemorativo à fer-
rovia. Colina esteve 
representada pelo 
presidente da Asso-
ciação “Amigos da 

“Amigos da Estação” participou de 
homenagens à ferrovia 

Estação”, Francisco 
Ribeiro Cardoso, que  
se encontrou com os 
representantes da 
Rumo Logística e da 
APMF – Associação 
de Preservação da 
Memória Ferroviária. 

Francisco aceitou 

convite do diretor-pre-
sidente da APMF, Sér-
gio Feijão Filho, para 
prestigiar o evento que 
comemorou os 150 
anos da inauguração 
do tráfego público pela 
Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro, 150 
anos da constituição da 
Companhia Mogiana de 
Estradas de Ferro e o 
centenário do início da 
tração elétrica pesada 
na linha de Jundiaí a 
Campinas. 

“Foi mais um evento 
que a Associação esteve 
presente, estreitando 
os laços de Colina com 
os representantes de 
associações, movimentos 
e também com a Rumo 

para nos inteiramos 
dos assuntos atuais 
relativos à ferrovia, 
principalmente na nos-
sa região”, destacou 
Cardoso. 

Um dos assuntos 
abordados informalmente 
com os representantes 
da Rumo, Marcelo 
Rodrigues e Thiago 
Eloy, foi a reativação 
do ramal ferroviário, 
entre Pradópolis e Co-
lômbia, prevista para 
acontecer até 2024. 
A empresa já iniciou 
estudos de análise de 
solo e fundação, bem 
como está visitando 
os prefeitos da região, 
inclusive a barretense 
Paula Lemos. 

Marcelo (Rumo), Francisco, Sérgio (APMF) e Thiago Eloy, 
também da Rumo, em evento comemorativo à ferrovia 
realizado em Campinas.

A expectat iva é 
grande para a edição 
presencial da 65ª Festa 
do Peão, que retorna 
com força total depois 
de 2 anos. A  Associação 
“Os Independentes” 
estima que um público 
recorde passe pelo 
Parque do Peão nos 
10 dias do evento, que 
começa hoje e termina 
no dia 28. 

Os organizadores 
investiram cerca de R$ 
10 milhões  em obras e 
melhorias na estrutura 
do parque, que terá 
mais de 100 shows es-
palhados pelos palcos 
do evento. Hoje, no 
show de abertura, tem 
João Bosco & Vinícius, 
Guilherme & Benuto 
e Clayton & Romário. 

Festa do Peão  de Barretos começa hoje
Os grandes astros da 
música sertaneja e de 
outros ritmos também 
se apresentam na festa 
barretense. 

GOSPEL 
A novidade é a apre-

sentação beneficente 
de Deive Leonardo, 
evangelista que tem 
conquistado milhões de 
fãs levando a palavra 
de Deus em suas apre-
sentações. A entrada 
do show que acontece 
na segunda-feira, dia 
22, é gratuita. Quem 
quiser pode doar um 
litro de leite que será 
destinado às entidades 
cadastradas no Fundo 
Social barretense e ao 
Hospital de Amor. 
MAIS DE R$ 1 MILHÃO 

O rodeio de Bar-

retos, o mais famoso 
do país, distribuirá 
mais de R$ 1 milhão 
em prêmios. Mais de 
600 competidores vão 
disputar a f inal de 
grandes campeona-
tos e a 28ª edição do 
Barretos International 
Rodeo (25 a 28) com 

montarias em touros, 
cutiano, sela americana, 
bareback, três tambores 
e team penning. Mais 
informações da festa, 
inclusive programação 
completa de shows, 
do rodeio e venda de 
ingressos, no site: 
independentes.com.br 

João Bosco & Vinícius é um dos shows de abertura na 
noite de hoje.
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neste período. Ótimo estado mental o que lhe dará mais rapidez 
ao ter que tomar decisões importantes.

Horóscopo da semana de 18 a 24/08

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Fase em que 
terá muito sucesso ao tratar com autoridades civis 
e na solução de seus problemas profissionais, 

financeiros e pessoais. Fará poucas amizades, mas será bem 
sucedido. Êxito religioso.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Ser otimista é bom, 
mas em demasia é prejudicial. Portanto, faça 
tudo dentro de suas reais possibilidades e não 

se deixe influenciar por pessoas muito falantes. Fará amizades 
e progredirá profissionalmente.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Muita produção 
profissional e muita facilidade para arranjar 
empréstimos de dinheiro para solucionar suas 
dificuldades financeiras. No transcorrer do 

período, procure controlar mais sua alimentação. Evite irritar-se.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Evite desavenças, 
questões e desarmonias na vida doméstica. 
Por outro lado, terá sucesso nos negócios 

relacionados com minas, construção e com metais de modo geral 
e será bem sucedido profissionalmente.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 O período 
será um tanto ou quanto complicado para você. 
Mas, tudo deve melhorar sensivelmente depois 
disso. Conseguirá progredir no trabalho e será 

bem sucedido. Êxito profissional e boa saúde.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Fase que 
lhe propicia alguns resultados satisfatórios, 
principalmente em se tratando de planos para 
o futuro. Cuide da saúde e evite desordens que 

possam afetar sua moral.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Boas indicações 
de esperanças que se concretizarão num futuro 
próximo. Ainda hoje ou amanhã você estará 
favorecido no que diz respeito ao amor. Início de 

um bom período no campo profissional e financeiro.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Muita habilidade 
literária mente clara e penetrante e muita tendência 
aos assuntos elevados está prevista para você 
agora, devido à benéfica influência de Vênus. 

Sucesso profissional e financeiro.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12  Momento 
em que enfrentará algumas divergências e 
dificuldades impostas por parentes, familiares e 
vizinhos. Não se preocupe, pois com autoconfiança 

e inteligência sairá vencedor. Bom ao casamento ou união.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Poderá ter 
algumas decepções, neste período. Maiores serão 
suas chances de sucesso profissional, social e para 
articulações de novos planos. Bom para o amor. Não 

permita que o momento seja desperdiçado apenas com futilidades.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Muita atividade 
profissional e êxito nos negócios e novos em-
preendimentos sociais, estão previstos para você 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Seus 
empreendimentos serão prósperos. Terá sucesso 
na defesa de seus direitos e triunfará em todos 
e quaisquer assuntos legais. Seja mentalmente 

independente e mais firme em suas crenças. Será, também, um 
momento no qual deverá evitar acidentes.

Hoje 
Cláudia Valéria de Bello 
Lorena Bach Frangiosi 

Paulo Roberto Fernandes 
Ítalo Gustavo Fagundes 

Amanhã 
Senivaldo Fertonani 

Suely de Oliveira 
Yasser Ramadan 

Suzana Jirardi Rajab 
Alberto Eduardo Fernandes 

Mário Antônio Angelícola 
Dia 20 

Alice Garcia de Araújo 
Cleidenir Rodrigues Freire 

Ana Paula Trabaquim 
Maria de Lourdes A. Neto 

Dia 21 
Marta Regina Santos 

Esteves 
Dia 22 

Giovana A. de Bello de 
Souza 

Leonardo Ângelo Sasaki de 
Souza 

Ana Paula Bizare Mustafa 
Danilo Falcão 

Mozart Capuci de Salvi 
Maria A. Pastana 

Rute Guarnieri da Silveira 
Dia 23 

Ângelo Torneli Neto 
Dia 24 

José Roberto Paro 

Alunos do projeto municipal “Equitação Educativa”  que participaram de clínica de 
hipismo ministrada dia 15, no Recinto Municipal, pelo cavaleiro olímpico Nilson Moreira 
da Silva “Nilsinho”, residente nos Estados Unidos e que esteve em Colina.

O aniversário da Priscila foi dia 14 e a família se reúne 
novamente dia 26 para celebrar a data festiva do marido 
Baltazar Júnior. O casal, que reside em Jaborandi, com 
as filhas Ana Laura e Maria Clara. 

Amanhã é aniversário do Senivaldo e tudo que ele quer 
é curtir a data bem pertinho dos filhos Helena, Inácio e 
da esposa Marisabel. 

Não vai faltar carinho, 
atenção e muitos 
cumprimentos de 

familiares  e amigos 
para Rute Silveira, 

assinante de longa data 
deste semanário, 

aniversariante do dia 22. 

Com o tema “A Bela e a Fera” os pais Graziela/Rafael 
festejaram no sábado os 7 anos da filhota Maria Fernanda, 
que foi no Sindicato.                                   CL Produções

Final de semana de celebração para a família da foto. 
Sábado é o aniversário da Ana Paula e no domingo ela e 
o marido Raul completam 18 anos de casados. A come-
moração será com os filhos Lorenzo e Heloísa.

Morar em Ilhabela, uma das cidades mais belas do litoral 
paulista, é um privilégio para Leonardo Sasaki que no 
dia 22 celebra mais um ano de vida com os filhos Caio, 
Gabriella e Manuelle.

A Nir celebra mais um ano de vida neste sábado ao lado 
do esposo Celso.  Esta é uma das recordações da viagem 
que o casal fez à Califórnia, nos Estados Unidos, onde a 
filha Raquel reside com a família. 

Padre Santana celebrou no domingo a missa em intenção 
dos pais já falecidos, que foi prestigiada por um grande 
número de fiéis que assistiram a celebração realizada 
em frente ao cemitério. 

O coração da Maria (Jaborandi) transbordou de alegria 
com as demonstrações de afeto da família, do esposo 
Baltazar e dos netos Heitor e Maria Clara na celebração 
do seu aniversário no dia 13.

Domingo de 
“parabéns” para a

 Marta que desfruta a 
data festiva ao lado da 
família, dos amigos e 
do maridão Esteves. 
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P A N O R A M A

Tiveram início na segun-
da-feira, 15, os cursos de 
Cabeleireiro e Manicure/
Pedicure realizados em 
parceria com o FUSSP 
– Fundo Social de São 
Paulo e o FSS colinense. 

As 20 vagas, sendo 
10 de cada curso, foram 
destinadas preferencial-
mente para pessoas que 
estejam desempregadas, 
em vulnerabilidade social. 

Os cursos possuem 
carga horária de 60 horas 
com aulas de segunda à 
quinta-feira, das 18h30 
às 21h30, no Centro de 
Educação Complementar. 
As aulas estão sendo mi-
nistradas pelos monitores 
Márcia Lucatti (Cabeleireira) 
e Aline Souza (Manicure/
Pedicure). 

Liliana Taha, presidente 
do FSS, declarou que os 
cursos têm a finalidade de 
proporcionar o ingresso 
no mercado de trabalho 
e possibilitar a geração de 
emprego e renda. 

Fundo Social inicia cursos 
profissionalizantes 

P A N O R A M A
A Secretaria Municipal 

da Saúde, numa ação 
conjunta com as equipes 
da Vigilância Epidemioló-
gica e do Departamento 
de Controle de Vetores, 
alerta a população para 
os cuidados preventivos 
a fim de evitar a prolife-
ração de escorpiões no 
município. 

A estação climática 
quente é propícia para 
a proliferação de escor-
piões, principalmente 
os meses de agosto e 
setembro, pois é o seu 
período de reprodução 
e as fêmeas têm maior 
concentração de veneno 
e a picada pode causar 
graves problemas, inclu-
sive levar à morte.  

Durante este mês a 
Secretaria realiza um 
trabalho de conscienti-
zação e orientação nas 
escolas com a distribuição 
de panfletos e, ainda, 
fazendo ampla divulgação 
na mídia local. 

O coordenador de 
Fiscalização Epidemio-
lógica, Antonio Figueira, 
destaca a importância em 

Saúde alerta sobre prevenção 
a escorpiões 

notificá-los ao encontrar 
animais peçonhentos. 
“Sempre que encon-
trar escorpiões em seu 
domicílio comunique a 
equipe do Controle de 
Vetores para ser realizada 
a busca ativa; a fim de 
identificar os possíveis 
esconderijos e criadouros 
do animal”.

“Não  podemos 
afirmar que há uma 
época específica, mas 
reiteramos que há sim, 
clima, situação e local 
favorável, resultando 
maior registro e inten-
sidade de ocorrências. 
Evitar o aparecimento 

do escorpião é uma 
questão de transformar a 
prevenção em um hábito 
rotineiro durante todo o 
ano”, reforçou Figueira. 

Ele também lembrou 
que caso o munícipe tenha 
materiais de construção 
em seu quintal e queira 
doá-los, basta ligar na 
Secretaria de Saúde/
Controle de Vetores no 
telefone 3341-9430 ou na 
Secretaria de Serviços 
Urbanos 3341-9523 para 
agendar a retirada.

Em caso de acidentes 
com o escorpião procurar 
urgentemente um serviço 
de atendimento médico.

PM APREENDE 50 QUILOS 
DE MACONHA COM MENOR 

DE 16 ANOS 

A PM fez uma grande apreensão 
de maconha na tarde do dia 16  no 
bairro CDHU 1. O mais impressio-
nante é que os 59 tijolos da erva, 
que pesaram 51kg, estavam com um 
adolescente, de apenas 16 anos, que 
quando percebeu a viatura correu 
e adentrou em uma residência. Ele 
foi alcançado pelos PMs Moura e 
Antunes que apreenderam com ele 
um pote recheado com 79 porções 
de maconha (171g) e a quantia de 
R$ 137,50 em dinheiro. No interior 
do imóvel, na cozinha, os policiais 
encontraram uma mochila e um 
saco onde estavam os tijolos de 
maconha. O menor disse que tinha 
recebido o carregamento da droga 
recentemente de um desconhecido. 
A mãe do adolescente, que assumiu 
a propriedade da droga, foi liberada 
por ter se apresentado espontane-
amente. O adolescente, que já é 
conhecido nos meios policiais, foi 
encaminhado para uma unidade da 
Fundação Casa. 
PARTE DE CAIXA ELETRÔNICO 

ATINGE MULHER 
Uma mulher de 47 anos procurou 

a delegacia comunicando que na 
manhã do dia 9 foi até uma agência 
bancária da Rua 7 de Setembro fazer 
um depósito. Enquanto aguardava 
a saída do comprovante, a parte de 
cima do terminal se desprendeu, 
atingindo a sua cabeça. A vítima 
relatou na ocorrência que procurou 
atendimento no Pronto Socorro, 
sendo encaminhada ao Pronto So-
corro da Santa Casa em Barretos. 

Além de impressionar pela qualidade de 
maconha apreendida, a idade do menor 
chamou a atenção dos PMs. 

BEBÊ E CRIANÇA SOFREM 
QUEIMADURAS 

Era por volta das19h20 de sába-
do, dia 13, quando a mãe de duas 
crianças, de 11 meses e 9 anos, 
preparava sopa para o jantar. O 
garoto, que segurava o irmão no 
colo, passou perto do fogão e o bebê 
puxou a alça da panela derraman-
do o caldo fervente sobre os dois. 
Os pais socorreram os filhos que 
receberam os primeiros cuidados 
no Pronto Socorro e, em seguida, 
foram  transferidos para a Santa 
Casa de Barretos. 

BICICLETA FURTADA 
RECUPERADA 

Os PMs Wagner e Coquelet 
avistaram um jovem, de 18 anos, 
trafegando com uma bicicleta laran-
ja, aro 29, pela Av. Taufi Neme na 
tarde do dia 14. Ele foi questionado 
quanto à procedência da bike, que 
tinha sido furtada na manhã do 
mesmo dia durante evento espor-
tivo no Recinto Municipal. O autor 
foi conduzido à delegacia onde 
a vítima reconheceu a bicicleta 
como sendo de sua propriedade. 
As partes foram encaminhadas ao 
plantão policial em Barretos, onde 
o investigado foi liberado. 

FURTO EM COMÉRCIO E 
RESIDÊNCIA 

O proprietário de uma loja na 
Rua Antônio Bruno, em Jaborandi, 
foi até o local na manhã de domin-
go, dia 14, para abrir as vitrines, 
verificando que ladrões retiraram 
algumas telhas para ter acesso ao 
interior do estabelecimento, de onde 
foram furtados relógios, semijoias 
e aproximadamente R$ 300,00 em 
moedas. O comerciante disse que 
teve um prejuízo de R$ 2 mil. 

Uma moradora da Alameda E da 
Vila Hípica saiu de casa na manhã 
do dia 12 e quando retornou, algu-
mas horas depois, deparou com a 
porta da sala aberta, constatando 
o furto de jóias, relógio, bolsa, be-
bidas, roupas, notebook e diversos 
frascos de perfumes importados. 

Liliana e funcionária Loide com uma das turmas que 
iniciaram os cursos gratuitos.

Agentes de endemias e de saúde participaram de “live” 
da Coordenadoria de Controle de Doenças, órgão da 
Secretaria Estadual de Saúde.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PRÁTICAS

O Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
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 Legislação Municipal vigente, Faz Saber que ficam 
convocados os candidatos abaixo listados para a prestação das provas práticas, conforme 
locais, datas e horários descritos a seguir:

1- DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 
1.1-  Não serão admitidos no local de prova os candidatos que se apresentarem após 

o horário estabelecido para a prova prática.
1.2- O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos relacionados 

na listagem abaixo, e que apresentarem o cartão de inscrição, acompanhado de docu-
mento hábil de identidade, previsto pelo edital de abertura e de Carteira Nacional de 
Habilitação na Categoria exigida.

1.3- Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou 
atraso do candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado.

1.4- Os candidatos deverão comparecer com roupas apropriadas para realização de 
tarefas pertinentes ao cargo a que concorre.

1.5- Pede-se aos candidatos para chegarem com 30 (trinta) minutos de antecedência.
1.6- Serão convocados os candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva, 

observando a ordem de classificação de acordo com a quantidade especificada a seguir:

1.6-  A nota para a classificação prevista no item 7.7 do Edital de Abertura é de 50,00 
(cinquenta) pontos na Prova Objetiva.

ATENÇÃO: O candidato deverá apresentar a CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação) (ORIGINAL) na categoria exigida para o Cargo em conformida-
de com o Edital (Letra “D”), com foto, dentro da validade e Fazendo uso de 
óculos (ou lentes de contato) quando constar a exigência na CNH.

Confira abaixo o Local e Horário de apresentação e prova de cada candidato.

1.7- Após o término da Prova Prática o candidato deve deixar o local de prova, 
não importando a razão alegada. 

2-  DOS PRECEDIMENTOS E ITENS RECOMENDADOS PARA PRE-
VENÇÃO DO COVID-19

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

2.2-  No ingresso ao local de prova é recomendado a utilização de máscara de 
proteção 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 entrada dos locais de prova e deverão respeitar o distanciamento social, evi-
tando a proximidade 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 indi-
vidual, 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 
necessidade de tosse ou espirro;

2.7-  A APTA Assessoria e Consultoria e a Prefeitura Municipal de Queiroz 
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 se-

DOMINGO, 21 DE AGOSTO DE 2022
LOCAL DE PROVA:

EMEF “LAMOUNIER DE ANDRADE”
ENDEREÇO: PRAÇA LAMOUNIER DE ANDRADE Nº 101 (CENTRO)

RELAÇÃO DE CONVOCADOS

DOMINGO, 21 DE AGOSTO DE 2022
CARGO: 01 Mestre de Obras 

ABERTURA DOS PORTÕES: 07h30
FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 08h00

DOMINGO, 21 DE AGOSTO DE 2022
CARGO: 02 Motorista – TURMA - A
ABERTURA DOS PORTÕES: 09h00

FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 09h30

DOMINGO, 21 DE AGOSTO DE 2022
CARGO: 02 Motorista – TURMA - B
ABERTURA DOS PORTÕES: 11h00

FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 11h30

guindo os Protocolos de Prevenção ao COVID-19 a APTA Assessoria e Consulto-
ria proporcionará aos locais de prova:

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

3.1.2- Limpeza e desinfecção adequada de todos os locais de prova, especial-
mente 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- Espaço mínimo entre cadeiras/carteiras para cada candidato, conforme 
os protocolos de prevenção à Covid-19; e

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

Colina, 16 de agosto de 2022

DIAB TAHA - PREFEITO MUNICIPAL

Medidas: 6 colunas x 30,5 cm | Valor:  R$ 1.271,85

A Apae promove no dia 11/9  (domingo) mais um delicioso almoço 
beneficente com Paros do Churrasco e shows com Dudu Brazil e Zé 
Vitor & Eduardo. As carnes acompanham arroz, feijão, farofa, mandioca 
e salada. Os ingressos (R$ 40,00) estão à venda com os funcionários ou 
pelo fone 3341-1379. Crianças até 10 anos não pagam e as bebidas são 
à parte. Agende para não perder!

ALMOÇO BENEFICENTE
Os ganhadores do sorteio da 

Apae do último 10 são: 036 – Rafael 
R. Brait (R$ 25 mil); 507 – Tainá 
B. T. Ferreira (R$ 1,7 mil); 976 – 
Francisco Ferreira Júnior (R$ 1,3 
mil); 299 – Renato Poliseli (R$ 

Apae entregou prêmios
1.100,00) e 219 – Geraldo Basso 
(R$ 1 mil). 

SORTEIO 
A campanha “Amigos do Esporte” 

sorteia R$ 3.900,00 em vale-compras 
na próxima quarta-feira, dia 24.
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O prefeito Silvinho tem 
acompanhado de perto 
as obras de implantação 
do Conjunto Jaborandi 
G que irá minimizar o 
déficit habitacional, gerar 
até 60 empregos diretos 
no auge da construção e 
aquecer a economia local 
através dos prestadores 
de serviço. 

A Companhia de 
Desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano 
(CDHU), por meio da 
construtora Prisma En-
genharia e Construções 
Ltda., prossegue com as 
obras para construção 
de 71 casas populares 
com investimento de R$ 
1.643.046,35. O con-
junto habitacional terá 
infraestrutura completa 

Prosseguem obras do novo 
conjunto habitacional da CDHU

e um moderno sistema 
de iluminação pública. 
Cada moradia, edifica-
da em lotes de 200m2, 
terá 2 dormitórios, sala, 
cozinha e banheiro to-
talizando 47,87 m2 de 
área construída. 

“O investimento com 

o novo loteamento e 
construção das casas 
é de mais de R$ 8,5 
milhões e faz parte do 
pacote histórico para 
Jaborandi, que permite 
atender antigas reivindi-
cações da população”, 
destacou o prefeito. 

Obras na área que abrigará o novo conjunto habitacional 
da cidade. 

ERRATA 
Na edição da semana anterior constou incorretamente o 

título da matéria veiculada à página 9. O correto é: “Prefeitura 
investe R$ 740 mil na construção do Centro de Convivência 
para o Idoso e Crianças Especiais, a Casa do Pajé”. 

Teve início no mês de 
junho as obras de reforma 
do Hospital Dr. Amadeu 
Pagliuso, que terá a área 
ampliada em 141,15m2 com 
a construção do Centro 
de Diagnóstico Dr. Pinotti, 
onde serão instalados 
os modernos aparelhos 
de Raio X Digital DR e 
ultrassonografia. 

As obras, orçadas em 
R$ 453.873,67, estão sendo 
executadas pela empresa 

Reforma e ampliação do hospital estão em ritmo acelerado
De Paula & Ricci Engenha-
ria Ltda-ME, vencedora 
da tomada de preços. A  
maior parte dos recursos 
são fruto de convênio que 
o município celebrou com o 
governo estadual no valor 
de R$ 450 mil. 

 “Depois de décadas o 
hospital ganhará, de forma 
simultânea, os serviços de 
diagnóstico de imagem com 
a aquisição dos modernos 
equipamentos, compa-

tíveis com as melhores 
especificações técnicas 
do mercado nacional”, 
informou o prefeito Silvinho. 

O hospital terá também 
um anexo que abrigará o 
Centro Integrado de Recu-
peração Fisioterapêutica 
dotado de amplo salão, 2 
sanitários adaptados para 
portadores de mobilidade 
reduzida e uma copa.  

“O novo hospital vai ter 
uma estrutura compatível 
com o que existe de me-
lhor na região com uma 
recepção remodelada, 
modernização dos aparta-
mentos, pintura completa, 
dentre outros serviços”, 
informou Silvinho. 

Melhorias estão mudando o visual do hospital, que além da reforma também terá a 
área ampliada. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 03 /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 17 de agosto de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS E DE TÍTULOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 03 /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 Nº03 /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

Com o objetivo de minimizar a possibilidade de contágio pelo novo coronavirus, os 
candidatos serão submetidos ao processo de verificação da temperatura corporal quando 
do acesso ao local de aplicação das provas, os candidatos que apresentarem uma tem-
peratura 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 realiza-
ção das provas em função do Decreto Estadual nº 66.575 de 17 de março de 2022 que 
desobriga o uso de máscaras em amb ientes 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, por-
tando 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 17 de junho de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal
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Apae anuncia novidades na 28ª campanha 

Capa do carnê da nova campanha que começa em setembro. 

Começa em setembro mais uma nova campanha “Sócio 
Especial da Apae” que chega a sua 28ª edição. A direção da 
entidade anunciou algumas mudanças e o aumento da premiação 
para R$ 234.800,00, que está R$ 17.600,00 maior.  

Para melhorar a premiação a entidade reajustou o valor da 
mensalidade, que passa a ser de R$ 45,00/mês. Além dos 
pontos de recebimento contidos no novo carnê, o sócio terá a 
opção de pagar pelo pix 52.382.264/0001-50 da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colina. O Auto Posto 
Tornelli não receberá mais os carnês da campanha. 

“Pedimos que o número do carnê seja identificado na 
descrição de pagamento e o comprovante seja enviado pelo 
fone (11) 99156-5118 (n)”, informou a diretora Maira Alice 
Polizelli. O 1º sorteio da nova campanha, que continua às 
quartas-feiras, será no dia 14 de setembro. Informações 
sobre carnês disponíveis pelo fone 3341-1379. 

PO L I O M I EL I TE 

M U L TI V A CI N A ÇÃ O

PREFEITURA DE 
JABORANDI

Quatro pais ganharam os prêmios da Promoção Dia 
dos Pais da ACIC – Associação Comercial e Industrial 
de Colina. As 22 lojas participantes distribuíram 12 mil 
cupons durante a campanha que movimentou o 
comércio no período de 30 de julho a 13 de agosto. 

 “A campanha atingiu os objetivos e estimulou as 
vendas no comércio, principalmente na véspera do 
Dia dos Pais”, destacou Ferreira que, juntamente com 
alguns representantes de lojas, acompanhou o sorteio 
realizado no auditório da ACIC na tarde da última 
segunda-feira. 

ACIC entregou prêmios da Promoção Dia dos Pais 

Os 2 kits churrasco com carne e carvão, no valor de 
R$ 150,00 (cada), contemplaram Luiz Henrique Pires 
de Oliveira que recebeu o cupom na Bicicletaria do 
Xande e Paulo Henrique Mattos Alves,  que efetuou a 
compra na Gledan Materiais para Construção. Os 
ganhadores dos vale-compras de R$ 300,00 (cada) 
são Cinaval Alves da Silva (Ótica Santa Lucía) e 
Fábio S. de Oliveira (Nova Aliança Tintas).  A ACIC 
informou que a partir de agora inicia os prepara-
tivos para a campanha de final de ano, que será 
lançada em novembro. 

Presidente André Ferreira e diretor Cláudio Silva entregam os prêmios aos pais ganhadores da campanha, ladeados pelos representantes das lojas onde os 
cupons foram retirados. 


