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n o s s a  c i d a d e ,  n o s s a  f a m Í l i a .

ÁGUA: 
saber usar 
 para não faltar

Atenção para o uso racional de água!
Estamos no período de estiagem. 

algumas dicas  para 

evitar o desperdício:

-Feche bem as torneiras;

-fique atento aos vazamentos;

-evite banhos longos;

-não lave carros ou 

calçadas com mangueira. calçadas com mangueira. 

Faça o uso consciente, economize água.

A crise hídrica, a 
maior dos últimos 90 
anos, tem causado gra-
ves problemas para se 
manter o fornecimento 
de água em diversos 
municípios. Algumas 
cidades adotaram rodízio, 
outras liberam a água 
só em alguns horários. 

Se a estiagem persistir 
por mais algum tempo 
a prefeitura e o Saaec 
(Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de 
Colina) alertam para a 
possibilidade de inter-

Prefeitura e Saaec alertam 
para racionamento d’água

Medidas drásticas serão adotadas para coibir o desper-
dício d’água. 

rupções no fornecimento 
d’água em alguns dias 

da semana. 
Pág. 5 

Em comemoração 
ao Dia da Árvore, re-
alizado na terça-feira, 
21, o Grêmio Cultural 
de Colina fez o plantio 
de diversas espécies 
frutíferas em sua sede 
de campo. A iniciativa 
contou com a partici-
pação dos alunos da 
pré-escola do Colégio 
Cecília Meireles (foto). 

Pág. 4 

Grêmio plantou frutíferas 
no Dia da Árvore 

Atrações turísticas serão divulgadas 
pelo Estado

Pág. 5

Diversos colinenses 
protestaram contra a 
pode irregular de árvores 
que vem sendo feita 
pela CPFL em alguns 
pontos da cidade. 

A companhia alega 
que é uma ação emer-
gencial e preventiva para 
evitar interferência no 
fornecimento de ener-
gia. Já os moradores 
entendem que a poda 
drástica descaracteriza 
a copa das árvores, 
além de oferecer risco 
de queda.            Pág. 3 

Poda de árvores pela CPFL 
causa reclamação 

Poda irregular de árvores gera reclamação. 

Jaborandi realiza Gincana Esportiva 
e Cultural neste sábado

Pág. 7

Medidas: 3 colunas x 8,5 cm | Valor:  R$ 351,13
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Notícias da Paróquia
Dia 24 – Sexta-feira
20h – Missa na comunidade N. Sra. Perpétuo Socorro – Faz. Brejo 
Limpo

Dia 25 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 26 – Domingo – 40 ANOS DE ORDENAÇÃO PRESBITERIAL 
DO Pe. SANTANA
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 28 – Terça-feira
09h – Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral na Cúria – Barretos

Dia 29 – Quarta-feira
19h30 – Missa com novena  na Matriz
20h – Reunião dos Catequistas na igreja Matriz

“ACOLHER OS PEQUENOS E OS EXCLUÍDOS É SINAL DO REINO”

Várias vezes, Jesus insiste no acolhimento a ser dado aos 
pequenos.

“Quem escolhe a um destes pequenos em meu nome é a mim 
que acolhe”. Quem dá um copo de água a um destes pequeninos 
não perderá a sua recompensa. Ele pede para não desprezar 
os pequenos. E no julgamento final os justos vão ser recebidos 
porque deram de comer a “um destes mais pequeninos”.

Se Jesus insiste tanto no acolhimento a ser dado aos pequenos, 
é porque devia haver muita gente pequena sem acolhimento! De fato, 
mulheres e crianças não contavam, eram desprezadas e silenciadas.

Até os apóstolos impediam que elas chegassem perto de 
Jesus. Em nome da Lei de Deus, mal interpretada pelas autori-
dades religiosas, muita gente era excluída. Em vez de acolher os 
excluídos, a lei era usada para legitimar a exclusão.

Nos evangelhos, a expressão “pequenos” (em grego se diz 
elachistoi, mikroi ou nipioi), às vezes, indica “criança”, outras vezes, 
indica os setores excluídos da sociedade. Não é fácil discernir. 
Às vezes, o que é “pequeno” num evangelho, é “criança” no ou-
tro. É porque criança pertencia a categoria dos “pequenos”, dos 
excluídos. Além disso, nem sempre é fácil discernir entre o que 
vem do tempo de Jesus e o que é do tempo das comunidades 
para as quais foram escritos os evangelhos. Mesmo assim, o 
que fica claro é o contexto de exclusão que vigorava na época 
e a imagem que as primeiras comunidades se faziam de Jesus: 
Jesus se coloca do lado dos pequenos, dos excluídos e assume 
a sua defesa. Fica-se impressionado quando se junta tudo aquilo 
que Jesus fez em defesa da vida das crianças, dos pequenos. 

 
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

Medidas: 4 colunas x 13 cm | Valor:  R$ 361,40

VENDE-SE 
Casa na Rua 4, 799 – 

Cohab 3 c/ 2 quartos, sala, 
cozinha/copa,  banheiro, 
lavanderia, edícula nos 
fundos e garagem p/ 3 
carros. Tratar no salão do 
Tomé Cabeleireiro ou (17) 
99127-4742. 

VENDE-SE 
Dois terrenos no Jardim 

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

VENDE-SE 
Terreno na Rua Antônio 

Guarnieri, 685 – Vila Jun-
queira a 150m da rodoviária, 
a 700m do centro comercial 
e 1.000m da Rodovia Faria 
Lima. Tratar fones: (17) 
99278-5842 e 99103-4155.

ALUGA-SE
Salão com cerca de 

120m² com 2 banheiros,  
copa, laje, porta de vidro 
com grade na Av. Pio de 
Mello Nogueira, 57, (ao lado 

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

em piscinas residenciais. 
Contato 99171-2420 (Stan-
ley) 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). 
ELETROCOL SOLAR 

Instalação e manutenção 
de sistema solar, instalação 
de poste padrão CPFL, 
vendas de materiais elétricos 
e ferramentas em geral na 
Av. Luiz Lemos de Toledo 
nº 761 - fones: 99249-7133 
/ 98123-6410 / 3341-3905, 
c/ Tirica ou eletrocolsolar@
gmail.com.

CHURRASQUEIRO
Faço churrasco para 

eventos em geral (aniver-
sário, casamento, confrater-
nização, etc). Experiência 
e tradição. Oséias – fone 
99172-6634.

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

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

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

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

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

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

MÓVEIS 
PLANEJADOS 
MARCENARIA 

Fabricação de closets, 
cozinhas, banheiros, armá-
rios de quartos, painéis e 
serviços de marcenaria 
em geral. Orçamento sem 
compromisso. Contato 
Sérgio Simões: (17) 3341-
2048 / 99726-4047 (n) 
ou sergiosimoes0512@
hotmail.com 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

MOTO EXPRESSO 
ADRIANO  

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

VENDE-SE 
Mesas de MDF, 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.

CARRO E SOFÁ 
LIMPO BARRETOS
Higienização e imper-

meabilização de estofados, 
colchões, bancos veiculares 
e sanitização de ambientes 
contra o CORONAVIRUS. 
Tudo em até 12x sem juros 
no cartão ou boleto. Produtos 
antialérgicos, registrados 

e aprovados na ANVISA. 
Garantia de resultado ou 
seu dinheiro de volta. Faça 
o seu orçamento: (17) 
98208-3554 (n). 

TRACKER/2017 
Compro Tracker/2017, 

1.4 LTZ, flex, de particular 
p/ particular. Tratar fone 
99165-5448. 

VENDE-SE 
Vendo coelhos. Tratar 

pelos fones (17) 99614-
7374 ou (17) 98841-3970.

VENDE-SE
Peugeot Passion XR 

1.4, flex, 2011/12, preto, 
87 mil km – valor: R$ 23 
mil. Tratar 98130-2923, c/ 
Reginaldo. 

da Associação Comercial e 
Jornal “O COLINENSE”). 
Tratar 99165-5448.  
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As 40 pessoas sele-
cionadas no Programa 
“Bolsa Trabalho” iniciaram 
nesta semana a prestação 
de serviço nos setores 
da administração pública 
onde irão permanecer 
pelo período de 4 meses, 
mediante recebimento de 
um auxílio no valor de R$ 
535,00 mensais. No último 
mês os contemplados 
participarão de curso de 
qualificação de 80 horas, 
também remunerado, 
para desenvolvimento 
de uma nova habilidade 
e inserção no mercado 
de trabalho. 

O município, por meio 
da Secretaria de Indústria 
e Comércio, aderiu ao 
programa no mês de 
agosto, quando tiveram 
início as inscrições dos 
interessados pela internet. 
Mais de 200  pessoas 
se cadastraram para as 
40 vagas disponíveis. As 
informações de cada can-
didato foram analisadas  
pelo governo estadual 
que criou o programa, 
através da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico. 

Os selecionados foram 
escolhidos pelo Estado 
que levou em conta 
critérios como número 

Selecionados do “Bolsa Trabalho” 
iniciam prestação de serviço

de pessoas da família, 
renda per capita e o 
tempo que o candidato 
está desempregado. O 
nome dos beneficiários foi 
repassado ao município 
que fez o contato para 
dar prosseguimento ao 
programa. 

“Antes de encaixá-los 
nos setores da adminis-
tração pública em que 
há necessidade, fizemos 
reunião com todos os 
beneficiários para que o 
serviço prestado seja de 
acordo com a experiência 
que possuem. A mão de 
obra está sendo absorvida 
em escolas, na saúde, 
Fundo Social, limpeza 
urbana, no Ganha Tempo 
e em qualquer setor onde 
for preciso. Essa parceria 
será útil não só para os 
contemplados, como 
também para a prefeitu-
ra e a população. Todo 
mundo ganha porque o 
programa está começando 
num excelente momento, 
na retomada econômica 
do Estado”, destacou o 
secretário de Indústria e 
Comércio, Renê Ângelo 
Sasaki, que informou tam-
bém que o programa da 
preferência para a mulher 
que é arrimo de família, 
mãe solteira e jovens mu-

lheres que estão há mais 
tempo desempregadas. 

“Das 40 bolsas desti-
nadas a Colina 39 foram 
para mulheres e apenas 
1 homem foi selecionado. 
O número de vagas neste 
ano dobrou e o formato 
do programa mudou, 
tornando-o mais eficiente 
a começar pelo aumento 
do valor da bolsa-auxílio 
e por deixar a critério do 
município a realização do 
curso, que será ministrado 
no 5º mês do programa. 
Por se tratar de bolsa o 
contemplado não tem 
vínculo empregatício 
e a outras regras que 
precisam ser seguidas 
para que a vaga não 
seja perdida”, explicou 
Sasaki. 

O prefeito Dieb acom-
panhou todo processo 
desde a adesão ao pro-
grama. “Fico muito feliz 
em proporcionar essa 
oportunidade a estas 
pessoas que poderão 
trabalhar, receber a bol-
sa-auxílio por 5 meses 
e ainda se capacitar ao 
final do programa para 
conseguirem uma vaga 
no mercado de trabalho, 
gerando renda e emprego 
para todos”, declarou o 
prefeito. 

Secretário Renê, presidente do FSS Liliana Taha e funcionária Loide com os selecio-
nados do programa em frente ao prédio do Ganha Tempo. 

A poda incorreta feita 
nas árvores pela CPFL 
tem incomodado muitas 
pessoas que consideram 
o método utilizado uma 
agressão, já que a prá-
tica enfraquece a árvore 
que pode não resistir às 
intempéries da natureza, 
como chuvas e ventos. 

Este semanário tem 
recebido reclamações 
de muitas pessoas que 
pediram para entrarmos 
em contato com os órgãos 
competentes, solicitando 
que este tipo de poda não 
seja mais executada, pois 
representa uma agressão 
ao meio ambiente. 

O engenheiro e secre-
tário de Planejamento/
Meio Ambiente, Jaci 
Salim Paro, considerou 
como radical as podas 
realizadas pela CPFL. 
“Toda poda feita de forma 
mais radical traz conse-
quências, porém o plantio 
das espécies foi feito de 
forma errônea na época 
em que foi executado, 
com espécies impróprias 
para o local. O ideal seria 
um acompanhamento 

Poda de árvores pela CPFL 
causa reclamações

técnico”, explicou Jaci. 
Perguntado se há risco 

de queda da árvore em 
caso de ventos ou chu-
vas com o procedimento 
adotado, o secretário 
ressaltou: “Como a poda 
é parcial liberando so-
mente a área que afeta 
a fiação e a rede, sempre 
há risco de desequilíbrio 
da espécie arbórea”. Ele 
informou também que 
a prefeitura não possui 
serviços terceirizados 
com a CPFL ou outra 
empresa em relação ao 
serviço de poda. 

PODAS 
EMERGENCIAIS E 

PREVENTIVAS 
A reportagem manteve 

contato com a assessoria 
de imprensa da CPFL em 
Campinas que, por meio 
de nota, esclareceu: “A 
responsabilidade pela 
realização de podas de 
árvores é da Prefeitura e 
que a CPFL Paulista rea-
liza podas emergenciais 
e preventivas quando há 
risco de interferência no 
fornecimento de ener-
gia e apresente risco à 
população. A empresa 
destaca que, durante a 
realização dos serviços, 
critérios técnicos são 
seguidos para afastar 
os galhos das árvores 
da rede elétrica e evitar 
agressões desnecessárias 
às arvores”. 

Poda de árvores, nada convencional, gera reclamações. 

A sinalização viária de 
ruas e avenidas está ga-
nhando mais agilidade com 
a aquisição pela prefeitura 
de um novo equipamento 
que proporciona maior 
qualidade, garante mais 
economia, produtividade 
e eficiência na execução 
destes serviços que antes 
eram realizados de forma 
manual. 

A pintura de lomba-
das, faixas de pedestre, 
pontilhadas e contínuas, 
meio-fio (guia de calça-
das), etc é realizada pela 
Secretaria de Trânsito 
que já está utilizando 
o novo equipamento, 
adquirido com recursos  
do município. 

O prefeito Dieb disse 
que a nova máquina 
permite que o serviço 
seja executado com mais 
dinamismo, eficiência e 
sem a interrupção do 
trânsito. “A cidade está 
cada vez mais organi-
zada e bem sinalizada 
com a nova aquisição. 

Máquina traz agilidade para 
sinalização viária 

A Secretaria de Trânsito 
está ampliando o serviço 
e padronizando a pintura 

das vias, trazendo maior 
segurança aos munícipes”, 
destacou Dieb. 

Secretário João da Silva acompanha o trabalho dos 
servidores com a nova máquina utilizada na sinalização 
de ruas e avenidas. 
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Medidas: 4 colunas x 16 cm | Valor:  R$ 587,52

Suely de Oliveira
Resp. Controle Interno

Rafael Correia Rodrigues
Presidente

Deniza Alvez da Costa
Contadora - CRC 1SP 252992

Uma idosa, de 81 anos, 
residente na Cohab 3, 
acionou a polícia no dia 11 
ao atender quatro pessoas, 
que se apresentaram como 
representantes da CPFL, 
pedindo autorização para 
fixar  painel da campanha 

Fixação de banner em residências não é golpe, diz CPFL
“Colina Mais Iluminada” 
no muro da residência, 
o que foi feito mediante 
autorização da moradora. 

A aposentada descon-
fiou da atitude porque o 
grupo pediu o número do 
seu CPF para receber um 

cartão pré-pago de R$ 
90,00 para ser gasto em 
compras. A PM esteve no 
local e registrou a ocorrência. 
A moradora alegou ainda 
que o grupo não usava 
uniforme e nenhum tipo 
de identificação. 

A reportagem consta-
tou que o referido banner 
também estava fixado 
em outros endereços 
pela cidade. Diante da 
situação o Jornal relatou 
os fatos à CPFL e solici-
tou esclarecimentos que 

seguem: “A CPFL Paulista 
esclarece que os painéis 
apontados por moradores 
de Colina fazem parte 
de uma campanha da 
CPFL. Influenciadores 
locais, contratados por 
uma empresa terceirizada, 
sempre uniformizados, 
entram em contato com 
proprietários de muros e 
imóveis onde a empresa 
gostaria de instalar a cam-
panha e oferecem como 
recompensa um cartão 
pré-pago para ser utilizado 
em compras. Se aceita 
a fixação dos painéis, o 

morador recebe o cartão 
pré-pago no momento da 
retirada dos painéis. Caso 
as pessoas abordadas 
tenham dúvidas sobre 
veracidade desta ação, 
devem entrar em contato 
com a empresa terceirizada 
Outdoor Social pelo e-mail 
opec@outdoorsocial.
com.br”. 

A orientação é que mesmo 
com os esclarecimentos da 
CPFL, que ressaltam que 
os influenciadores estão 
sempre uniformizados, 
nunca é demais redobrar 
os cuidados e ficar atento. 

Vários banners da CPFL foram fixados em muros de 
residências pela cidade. 

O Grêmio Cultural 
plantou diversas mudas 
de árvores frutíferas na 
área abaixo das piscinas. O 
plantio, com a participação 
dos alunos da pré-escola 
do Colégio Cecília Mei-
reles, foi acompanhado 
pelos diretores do clube 
e aconteceu na tarde de 
terça-feira, 21, quando 
se comemorou o Dia da 
Árvore. 

As mudas foram 
adquiridas pelo clube e 
junto a cada exemplar 
foi fixada uma placa de 
identificação com o nome 
científico e popular além 
de outras informações 
da espécie. Segundo o 
presidente gremista, Ro-
drigo Guideroli Machado, 
o objetivo é transformar o 

Grêmio plantou frutíferas 
no Dia da Árvore

local em um pomar que 
os sócios possam ter o 
privilégio de colher os 
frutos diretamente das 
árvores. Ele informou 
que foram plantadas 
mudas de jabuticaba, 
limão, pitaya, tangerina, 
pitanga, goiaba, acerola, 
laranja, amora e banana. 
Também existem dois 
canteiros em formação 
onde serão plantados 
morangos e diversos 
tipos de pimenta. 

O espaço dedicado 
ao pomar fica próximo 
ao majestoso abacateiro, 
conhecido não só pelos 
frutos, mas também pela 
grandiosa e refrescante 
sombra, um atrativo 
nesses dias de sol forte 
e de calor intenso. 

Diretores gremistas, estudantes e professores após o 
plantio de mudas no clube. 
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P A N O R A M A

Em razão das altas 
temperaturas e do longo 
período de estiagem, 
caracterizado pela 
ausência de chuvas a 
Prefeitura, por intermédio 
do SAAEC – Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Colina, faz 
um apelo para o uso 
consciente da água 
no município, evitando 
desperdícios e reduzindo 
o consumo sempre que 
possível.
ECONOMIZAR PARA 

NÃO FALTAR 
O diretor do Saaec, 

Ricardo Casagrande, 
ponderou que a prática 
do consumo consciente 

Prefeitura e SAAEC alertam para 
uso consciente da água 

Se estiagem permanecer pode haver interrupção no fornecimento
de água não significa 
deixar de usar o recurso, 
mas sim repensar as suas 
formas de uso. Ele também 
relacionou algumas ações 
simples que podem fazer 
a diferença como, por 
exemplo: banhos mais 
curtos; a não utilização 
de mangueiras para lavar 
o carro; reutilizar água da 
máquina para lavar o quintal; 
fechar a torneira enquanto 
escova os dentes; consertar 
eventuais vazamentos na 
casa e principalmente não 
desperdiçar água lavando 
calçadas. 

ALERTA DE 
INTERRUPÇÃO
“Estamos adotando 

medidas emergenciais 
para garantir o abasteci-
mento de água em toda 
cidade, mas poderá haver 
interrupções do abasteci-
mento em alguns dias da 

semana, por curtos perí-
odos, em razão do longo 
período de estiagem e do 
alto consumo de água”, 
destacou Casagrande 

“É de fundamental 
importância que tenhamos 
consciência de nossos 
atos, pois pequenas mu-
danças no cotidiano podem 
construir um resultado 
bastante positivo. Utilizar a 
água de forma racional e 
sustentável é fundamental 
para evitar que fiquemos 
sem este bem precioso”, 
disse o prefeito Dieb que 
ressaltou: “caso não haja 
a colaboração popular, 
medidas mais severas 
serão adotadas”. 

Uma ação conjunta entre 
a Secretaria de Saúde/
Departamento de Controle 
de Vetores e Secretaria 
de Serviços Urbanos está 
realizando o “Bota Fora” 
para combater escorpiões 
e o mosquito da dengue.

O objetivo da ação é 
coletar materiais inservíveis 
armazenados nos quintais 
das casas e, dessa forma, 
garantir a eliminação de 
criadouros do mosquito 
Aedes Aegipty e demais 
pragas urbanas. As equipes 
da prefeitura estão fazendo 
o recolhimento de acordo 
com calendário que vai 
atender toda cidade. Confira 
as datas das coletas em 
seu bairro:

SETOR 1 – DE 20 A 24 DE SE-
TEMBRO: Jardim Califórnia; Parque 
Morumbi; Nova Colina; Jardim Santo 
Antônio; Jardim Simões; Santa Lúcia; 

 “Bota Fora” contra 
dengue e escorpião

Jardim Rama; Patrimônio; Colina F; 
Jardim Taninha; Jardim Hípico; Vila 
Hípica; Jardim Alto da Hípica; Colina 
D; Nosso Teto e Vila Guarnieri. 

SETOR 2 – DE 27 DE SE-
TEMBRO A 01 DE OUTUBRO: 
Pedreira; Jardim São João; Jardim 
do Lago 2; Primavera; Parque 
Débora; Desmembramento Park; 
Multirão; CDHU 1; CDHU 2; Jardim 
Andorinha; COHAB 1; COHAB 2; 
COHAB 3; Loteamento Andaluz; 
Jardim Universal e Jardim Tropical. 

SETOR 3 – DE 04 A 08 DE 
OUTUBRO:  Centro; Vila Junqueira; 
São Sebastião; Vila Grêmio; Vila 
Cunha e CECAP. 

“A guerra contra estas 
pragas é feita com trabalho 
de limpeza. A prevenção 
mais eficaz é manter quintais 
e terrenos sem o acúmulo 
de entulhos formados por 
lixo ou restos de materiais 
de construção”, explicou o 
Coordenador de Fiscalização 
Antonio Figueira. 

Um dos setores mais 
afetados com a pandemia 
foi o turismo que começa a 
dar sinais de recuperação 
com o avanço da vacinação. 
Para alavancar o setor a 
Secretaria Estadual de 
Turismo quer divulgar em 
seus canais de comunicação 
o potencial turístico das 48 
regiões do Estado para 
que São Paulo se torne 
o maior polo turístico da 
América Latina até 2030. 

Esse é o principal ob-
jetivo do governador Doria 
e secretário de Turismo, 
Vinícius Lumertz, com o 
projeto que dará visibilidade 
aos municípios. Dentro desta 
proposta foi realizado em 
Colina, no início deste mês, 
um trabalho de captação 
das imagens e entrevistas 
feito por uma equipe da 
Secretaria Estadual de 
Turismo. Este material será 
divulgado nos canais de 

Atrativos da cidade serão divulgados 
pelo Estado para fomentar o turismo 

comunicação do governo 
estadual para despertar 
turistas e investimentos. 

LUGAR ÚNICO  
O prefeito Dieb gravou 

depoimento sentado nas 
cadeiras do antigo cinema. 
Ele falou sobre os desafios 
impostos pela pandemia, 
trajetória do município 
e convidou os turistas 
para conhecer a “Capital 
Nacional do Cavalo”.

“Colina tem muitos 
atrativos que a tornam 

um lugar único que vale 
a pena conhecer pela sua 
história e cultura, entre 
outras curiosidades ligadas 
ao cavalo e a riqueza do 
acervo contido no Museu 
Municipal, que retratam 
o passado de glórias e 
conquistas do bravo povo 
colinense que impulsionaram 
o progresso do vilarejo, que 
se emancipou em 1926”, 
destacou Dieb. 

 O coordenador de ati-
vidades culturais, Gilberto 

Gonçalves, acompanhou 
todo trabalho da equipe. 
Ele explicou que além dos 
pontos turísticos foram 
gravados depoimentos 
com empresários do setor. 

“A proprietária da ‘Es-
firras Ramadan’ que tem 
atraído vários grupos de 
ciclistas da região que 
marcam dia e horário 
para comer o quitute, que 
é feito conforme receita 
da família que veio do 
Líbano. Foram gravadas 
imagens das provas hípicas, 
Museu do Cavalo, Hotel 
Fazenda Floresta dos 
Sonhos, Museu Municipal, 
Ponte Alice Dias, mascote 
‘Jango’, com a proprietária 
do Hotel Danúbio, etc. 
Gilberto informou que o 
material será exibido em 
três idiomas diferentes em 
feiras e eventos internacio-
nais para atrair turistas e 
investimentos.

O Saaec pede a colaboração 
de todos para que evitem 
lavar calçadas nesta época.

O recolhimento de materiais é feito de acordo com ca-
lendário,  abrangendo toda a cidade.

Equipe da Secretaria Estadual de Turismo que esteve em 
Colina gravando imagens e entrevistas.
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P A N O R A M A

o dia de amanhã para concretizá-lo. Não discuta com a pessoa 
amada. Acautele-se contra a inquietude e a impaciência.

Horóscopo da semana de 23 a 29/09

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Com otimismo e 
entusiasmo, você conseguirá ótimos resultados. 
Procure evitar os compromissos arriscados. Não 

trate com pessoas desconhecidas. Tenha cautela. Este dia é ideal 
para você desenvolver sua capacidade de reflexão e paciência, 
observando o que acontece ao seu redor.

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

íntima e amorosa. Os astros desaconselham qualquer decisão definitiva 
nesta fase, pois os riscos de separações amorosas são grandes.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Você tem 
inclinação para as pesquisas profundas, a 
medicina, a filosofia, a ciência. Procure convergir 
tudo isto para o terreno prático, sólido, rentável. 

Não fique no mundo dos sonhos. Seja sincero no amor.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Aproveite a influência 
deste dia para conhecer pessoas. As amizades 
que fizer vão trazer vantagens. Dia promissor para 

estudos e para procurar uma melhor colocação profissional. Este 
período vai deixá-lo um pouco apático.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Evite, neste 
dia, questões com vizinhos. Os amigos leais o 
ajudarão em qualquer dificuldade e conseguirá 
realizar boa parte de seus desejos. Ótimo para 

o amor e ao trabalho. Não deixe de praticar esportes sabendo, 
contudo, respeitar as suas limitações físicas.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Faça o que 
puder para aumentar suas amizades ou então 
conservar as que já fez no passado. Evite atritos 
com quem quer que seja a fim de não criar 

inimigos, declarados ou ocultos. Fluxo favorável para o romance, 
o trabalho, o lar e a família.

TOURO - de 21/04 a 20/05  Dia em que sua 
inteligência se elevará devido ao bom fluxo de 
Júpiter. Contudo, procure compreender melhor 
seus colegas de trabalho, bem como os familiares 

e a pessoa querida. Se agir corretamente, terá grande expansão 
em todos os sentidos.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 É um dos seus dias 
mais negativos para assumir compromissos im-
portantes, para assinaturas de papéis que possam 
comprometê-lo e cuidado com os inimigos. Não 

tenha medo de tomar iniciativas no trabalho, por que elas serão 
reconhecidas e incentivadas por seus superiores.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Tome cuidado 
com a precipitação. Evite o nervosismo, ansiedade 
e a desconfiança em si mesmo. Portanto, acautele-
se. As influências não são propícias. Dê mais 

atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Dia muito 
bom para você. Vai se entender melhor com a 
família e com seus superiores e colegas de trabalho 
e lucrará bastante se poupar o seu dinheiro. Pode 

realizar negócios, pois será bem sucedido. Evite sair todas as 
noites, pois o corpo e a mente necessitam de horas de repouso.

PEIXES - de 20/02 a 20/03  Cuidado com pre-
juízos causados por empregados ou sócios. Não 
realize o negócio que está pretendendo. Espere 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Dia em que haverá 
muita paz no âmbito familiar. Muita felicidade 
íntima e proteção na vida social. Faça higiene 
mental divertindo-se, passeando e conhecendo 

pessoas à noite. Excelente ao trabalho e aos negócios. Não 
deixe que a opinião dos outros interfira na sua escolha amorosa.

SOM ALTO EM RESIDÊNCIA 
Um morador do Jardim do Lago 2 acionou 

a PM na madrugada do dia 18 incomodado 
pela aglomeração de pessoas e som alto na 
residência vizinha. Somente com a chegada 
da viatura que o som foi desligado e o sos-
sego restabelecido. 

FALSO BOLETO E PROPAGANDA 
ENGANOSA 

No dia 10, um homem entrou em contato 
com o banco solicitando o boleto para quitação 
do financiamento do veículo. Após informar a 
data de nascimento e o CPF para atendente 
da instituição bancária, recebeu a fatura no 
celular que foi paga. Alguns dias depois o 
banco contatou a vítima cobrando o paga-
mento das parcelas que estavam atrasadas. 
Ele encaminhou o boleto e foi informado ter 
caído num golpe e que o pagamento beneficiou 
pessoa que possui conta em banco digital. 

Ao adquirir um ar condicionado pela internet 
no dia 16, a compradora efetuou o pagamento 
de R$ 786,09 pelo Pix, mas a transação não 
foi atualizada no site. Ela percebeu que os 
dados foram direcionados para outro CNPJ 
com ramo de atividade totalmente diferente. 
A vítima realizou várias tentativas com a loja, 
mas não obteve retorno, ficando no prejuízo. 

CLONAGEM DE CHEQUE 
Uma mulher procurou a delegacia relatando 

que no dia 13 fez uma compra de  R$ 880,00 
e pagou com cheque. Ao acessar o aplicativo 
bancário notou que o cheque, com a mesma 
numeração, foi compensado no valor de R$ 
1.880,00. O cheque utilizado na loja foi clo-
nado e utilizado na cidade de Londrina. 

USO INDEVIDO DE CARTÃO 
O titular de um cartão registrou ocorrência 

relatando que seu cartão de crédito foi can-
celado sem seu consentimento e solicitado 
um novo cartão sem sua autorização, que foi 
usado indevidamente em várias compras nos 
valores de R$ 4.655,70, R$ 4.700,00 e duas 
vezes de R$ 50,00. 

COLINENSE MORRE NO TRABALHO 
O servente de pedreiro Tiago Aparecido 

Alepique, de 36 anos, trabalhava na manhã do 
dia 16 na reforma de uma casa em Barretos. 
Ele estava na calçada quando uma escora 

cedeu causando o desabamento de uma pa-
rede, que o atingiu. O colinense chegou a ser 
socorrido pelo Samu com fratura na perna e 
conduzido ao Pronto Socorro da Santa Casa 
de Barretos, onde veio a óbito. 

POLICIAIS CIVIS PARTICIPAM DE 
ESTÁGIO NA CAPITAL 

O investigador Thalles e o agente Leonardo, 
que atuam na Delegacia de Colina, participaram 
no último final de semana, juntamente com 
os policiais civis de Barretos e o delegado 
Rafael Domingos, de Estágio de Operações 
Policiais realizado em São Paulo. 

O estágio foi promovido pelo Departamen-
to de Operações Policiais Estratégias que 
abriga os grupos especializados da Polícia 
Civil: Garra (Grupo Armado de Repressão a 
Roubos e Assaltos)  e GER (Grupo Especial 
de Reação). 

O estágio foi ministrado por instrutores cur-
sados em operações especiais pelas Polícias 
Civis de vários Estados, PM de São Paulo e 
Força Nacional. Também houve instrução de 
defesa pessoal com Ahmed Kaydul, instrutor 
de diversas forças militares e policiais do 
mundo. O treinamento teve carga horária de 
21 horas e ao final os policiais foram subme-
tidos a exercício de avaliação, sendo todos 
aprovados com êxito. 

Os policiais Thalles e Leonardo, que atuam na Polícia 
Civil de Colina, integraram a equipe treinada no estágio. 

Na próxima quar-
ta-feira, dia 29, tem 
mais um sorteio do 
Asilo São José que 
entregará R$ 13,6 

mil em vale-compras. 
Pa ra  concor re r  a 
estes super prêmios 
mantenha o carnê em 
dia e boa sorte! 

Quarta tem sorteio 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 

Aberto em 17/09/2021; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 30/09/2021; Resumo do objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS para a Contratação de Empresas Para for-
necimento de Mão de obra Especializada, Sob Regime 
de Hora Trabalhada para Execução dos Seguintes Servi-
ços: Construção e reformas de residências; Manutenção 
de prédios públicos; Reforma de prédios públicos; Cons-
trução de prédios públicos; Instrutor na área de constru-
ção; Finalização do Ginásio Poliesportivo. O edital está 
disponível, podendo ser retirado no Setor de Compras e 
Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, 
Centro; Informações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 17 de Setembro de 2021

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

No lançamento do 
programa Pró-SP, re-
alizada em São Paulo 
no últ imo dia 15, o 
governador Doria e o 
vice Rodrigo Garcia 
anunciaram oficial-
mente a inclusão da 
pavimentação asfáltica 
da vicinal que interliga 
Jaborandi a Barretos 
no pacote de investi-
mentos com mais de 
8.000 obras em todo 
o Estado. 

O prefeito Silvinho, 
acompanhado do se-
cretário Rodrigo Vaz 
de Almeida, partici-
pou do evento e ficou 

Governo confirma investimento de R$ 19 milhões para 
pavimentação de vicinal Jaborandi/Barretos 

muito animado com a 
inclusão de Jaborandi 
no Programa “Novas 
Vicinais”. O investi-
mento previsto é de 
19 milhões de reais 
para a pavimentação 
do trecho de 19km 
entre as duas cidades. 

O vice-governador 
Rodrigo Garcia destacou 
a qualidade técnica do 
projeto apresentado por 
Jaborandi que, além de 
estudos detalhados e 
projeções, apresenta 
estudo de engenharia 
de todo o trecho a 
ser pavimento, o que 
permitiu a inclusão 

da obra no pacote 
de investimento do 
governo. 

“Esta obra representa 
o desenvolvimento e 
integração regional, 
possibil i tando a in-
terl igação entre os 
municípios, um sonho 
acalentado há mais de 
70 anos e que começa 
a tomar forma”, des-
tacou o prefeito que 
agradeceu o apoio dos 
inúmeros produtores 
rurais e empresários do 
setor sucroalcooleiro 
que patrocinaram a 
elaboração do projeto 
no valor de R$ 300 mil 

sem nenhum custo 
para o município. 

 “Isso permitiu que 
o nosso projeto saísse 
na frente. Outra ação 
primordial para o su-
cesso da solicitação 
foi o apoio da prefeita 
de Barretos Paula 
Lemos, do deputado 
federal Geninho Zuliani, 
além do governador 
Doria e vice Rodrigo 
que vislumbraram a 
importância da pavi-
mentação e o impacto 
econômico positivo 
no escoamento da 
produção agrícola”, 
conclui Silvinho. 

Vice-governador Rodrigo Garcia recebe do prefeito Sil-
vinho toda documentação e estudo de engenharia para 
pavimentação da estrada. 

A Prefeitura convida 
toda população para 
participar neste sábado, 
25, da 1ª Gincana Aberta 
de Jaborandi que será 
realizada no Recinto 
das 9 às 16 horas. Es-
tão sendo preparadas 

Sábado tem Gincana Esportiva, 
Artística e Cultural

muitas atrações para o 
entretenimento do público 
que vai se divertir muito 
durante todo o dia. 

O evento vai reunir 
mais de 10 modalidades 
esportivas, artísticas 
e culturais, como xa-

drez humano gigante, 
badmington, futebol 
de salão, taco (bets), 
modelagem com massi-
nha, basquete, peteca, 
desenhos para colorir e 
muitas outras opções 
de lazer. Prestigie! 

Jaborandi fez parte das 
1.200 cidades brasileiras 
que participaram da 4ª 
edição do “Dia Mundial 
da Limpeza” realizado em 
180 países, inclusive o 
Brasil, no último sábado, 
18. Esta foi a primeira 
vez que o município 
aderiu à iniciativa de 
conscientização para 
uma cidade mais limpa 
e sustentável. 

A ideia surgiu há 13 
anos, em 2008, quando 
o movimento “Let’s Do it 
World” propôs a limpeza 
da Estônia em cinco horas. 
A iniciativa reuniu mais de 
50 mil pessoas e alguns 
anos mais tarde a ação 
se tornou no movimento 
de escala mundial. 

O prefeito Silvinho entregou 
uniformes e equipamentos 
de proteção individual (EPIs) 
para os servidores da lim-
peza pública utilizarem no 

Jaborandi participou do Dia 
Mundial da Limpeza

desempenho das tarefas 
diárias. Ele também refor-
çou os valores do projeto 
“Jaborandi Sustentável”, 
que estimula ações que 
contribuam com a preser-
vação do meio ambiente 
e a qualidade de vida da 
população. 

O responsável pelo 
Projeto “Município Verde 
Azul”, André Muramoto, 
ressaltou a adesão do 

público jovem aos pro-
jetos de sustentabilidade 
desenvolvidos na cidade, 
em especial aos alunos da 
EMEF “Arcanjo Gabriel” 
e EE “Alexandre de Ávila 
Borges”. O secretário de 
Governo, Rodrigo Vaz de 
Almeida e o presidente 
da Câmara, André Jun-
queira, participaram da 
1ª edição do evento no 
município. 

Silvinho entregou uniformes e equipamentos de proteção 
aos servidores que atuam na limpeza pública. 
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O presidente da Câmara, Rafael “Maringá”, entregou 
na tarde do dia 17 a quantia de R$ 300.000,00 ao Prefeito 
Dieb, referente a contenção de gastos da casa. 

Rafael destacou: “Esta é a primeira vez que isso acontece 
antes do término do ano e é fruto de uma gestão séria e 
comprometida”.  

No momento da devolução dos recursos Rafael sugeriu ao 
prefeito que esses valores  sejam destinados,  parcialmente 
ou integralmente, às entidades colinenses: APAE, Asilo 
São José, Casa Assistencial Nosso Lar Amigos do Bem e 
Sociedade Filantrópica Hospital José Venâncio.

Rafael esteve no gabinete do prefeito Dieb para fazer a devolução dos recursos.

Presidente da Câmara, Rafael “Maringá”, 
fez entrega de dinheiro ao Executivo

Apoio:

Hoje 
Juliana Cristina A. Pinto 

Rosângela Fonzar 
Deuler Samuel de Castro 
Rebeca Sainati Gharibian 

Amanhã 
Rubens Virgílio Silva 

Joaquim Pedro de Oliveira 
Gabriela de Oliveira 

Casagrande
Lívia Maria Petri 

Maria A. de Souza Chabrour 
Dia 25 

Carlos Luiz Gonçalves
Ana Sílvia T. Malpica

Dia 26 
Gisele Ricoldo

Patrícia Castelli Barbarotto 
Dia 27 

Fernando Henrique Petri
Luiz Gustavo B. Basílio

Neuza da Silva Zanqueta 
Victor Palmieri Buzzulini 
Maria Cândida M. Penna 

José Acácio Rimi 

Luiz Carlos Zanqueta
Dia 28 

Melissa Cristina Spexoto 
Camolesi 

Leila Ramadan 
Zaulino Martins

João Delistoianov
Dia 29 

Marcelo de Almeida Felício 
Marcelo de Almeida 

Felício Filho 
Raul Francisco Jorge 
Fábio José A. Almeida 

Maria B. dos Santos Correia 
Aniversários de casamento 

Amanhã 
Antônio Marqueti/Dalva 
João Roberto Cândido/

Cleide Cristina 
Dia 25 

Carlos Alberto Abe/Daniela 
Cristina 
Dia 29 

Cláudio Ribeiro da 
Silva/Ladaerte 

Desta vez a ganhadora do sorteio da promoção “Para-
béns Assinante” foi a assinante Vera Malpica Caldeira, 
que ficou muito feliz com a cesta que ganhou da Santé 
Cacau, parceira da campanha promovida pelo “O COLI-
NENSE”. Ela e o marido Edson são assinantes deste 
jornal de longa data. O prêmio foi entregue pela Allana, 
colaboradora da Santé Cacau.

A vida é uma dádiva 
que merece ser 

celebrada todos os 
dias, principalmente na 

data do aniversário. 
Esse é o lema de 

Zaulino Martins que 
no dia 28 comemora 

mais um ano de vida na 
companhia da esposa 

Maria José e da família. 

Ontem foi dia de comemoração para Xerxes/Mônica que 
completou 31 anos de casamento. Felicidades ao casal! 

A família é o tesouro de Maria Cândida Penna, que faz 
aniversário dia 27. Ela e o marido Raffaello Miranda resi-
dem em Ji-Paraná – Rondônia com o filhilho Fernando, 
que completa 3 aninhos no próximo dia 30. 

A família e o pai Luiz tem lugar cativo no coração de 

O domingão será de 
muita alegria para a 

Gisele que comemora o 
aniversário juntinho 

com o marido Fabrício, 
familiares e amigos.

CL Produções

Os noivos Maicom Bianchi e Ana Paula Ricoldo que se ca-
saram no sábado. Após a cerimônia no civil o casal celebrou 
a união com almoço entre os familiares.             CL Produções

Lívia Petri recebe 
amanhã muitas 
felicitações de 

familiares e amigos 
pela passagem do 

aniversário. 

Patrícia Barbarotto, que 
mora em Sydney - Austrália 
e completa mais um ano de 
vida neste domingo. 

Juliana Aleixo Pinto
(São Paulo) comemora 

mais uma data 
festiva hoje. 

Ela segue o Jornal 
O COLINENSE nas 
redes sociais e tem 

curtido as postagens 
do TBT no Instagram. 

Michele Rodrigues está curtindo as férias em Luxem-
burgo, onde a irmã Maristela reside. Além de matar as 
saudades, ela aproveita para desfrutar os encantos da 
Europa que são incomparáveis.


