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Fones: 99201-2076    
               2141-2013

Acompanha:
Batata, polenta, mandioca, torrada, 
patê de alho, molhos de pimente e rosé

A crocância da nossa  
porção de frango a 

passarinho é a melhor !

Venha saborear 
ou peça no 

delivery

Prefeito Dieb/esposa, vice Campanholi, professora Bete e diretoras durante a solenidade 
em comemoração ao 7 de Setembro realizada na entrada da Secretaria de Educação. 
O ato comemorativo contou com a execução de hinos e declamação de poemas. 

Pág. 3

Hinos e poemas para o 
Dia da PátriaSexta-feira, 3, foi uma 

noite memorável para 
os jaborandienses que 
ganharam uma moderna 
sala de cinema e um 
amplo anfiteatro. 

O CIEB ganhou uma 
nova roupagem e o evento 

Jaborandi inaugurou cinema
inaugural despertou a 
atenção do publico, que 
de longe via os canhões 
de luzes cortando o céu 
e ouvia as trilhas sonoras 
dos clássicos do cinema. 
Ao final, no conforto das 
poltronas, os jaborandien-

ses assistiram ao filme 
“Viúva Negra”. 

O prefeito Silvinho 
destacou a importância 
do cinema para estimular 
a cultura e promover o 
entretenimento. 

Pág.  7

Prefeito Silvinho, vice Fernando e os vereadores André, Eduardo, Marcelo, Júlio e 
Antônio Luiz durante o descerramento da placa inaugural.

O vice-prefeito Sérgio 
Campanholi, os secretários 
municipais Renê (Indústria/
Comércio), Barba (Esporte/
Turismo), vereadores Rafael 
Rodrigues, Montanha e o 
coordenador de cultura 

Colinenses prestigiaram 
visita do governador Doria

Gilberto prestigiaram a 
visita do governador João 
Doria em Barretos, no 
último dia 2. O prefeito 
Dieb encontrava-se em 
Brasília.

O governador esteve 

em Barretos para elevação 
do município à Estância 
Turística. Na sequência 
foi a Olímpia também 
para implementar ações 
de apoio ao turismo.

Pág. 5 e 6 

Vice-prefeito Campanholi, vereadores Rafael e Montanha, secretários Renê, Barba e 
coordenador Gilberto junto com o secretário estadual de Agricultura Itamar Borges 
que integrou a comitiva do governador Doria durante visita a Barretos. 
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Notícias da Paróquia
Dia 11 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 12 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 15 – Quarta-feira
19h30 – Missa com novena na Matriz

“NEM TUDO É NORMAL”

Quem são no Evangelho de Mc 8,27-35 – as pessoas 
que responderam de maneira autêntica à pergunta de Jesus? 
Aqueles que estiveram junto com ele e, experimentaram o 
reflorescer da própria vida. No Evangelho, é uma constante 
ver como quem se aproxima de Jesus é libertado do poder 
dos espíritos malignos, ou seja, do peso de viver, de uma 
vida enferma, de uma vida diminuída.

Jesus foi, para os homens e as mulheres do seu tempo, 
o amigo que ajuda a olhar o mundo de um modo diverso, 
a descobrir aquilo que está debaixo da casca dura da apa-
rência, a dar-se conta de que verdadeiramente importante 
não é o dado, mas o não visível, o que está escondido atrás 
daquele mundo que nos ensinaram a chamar de realidade.

Jesus sempre contestou aos assim chamados sábios 
– fossem religiosos ou pagãos – o seu considerar “normal” 
uma vida de fato absurda. Afirmando, ao contrário, quanto 
fosse loucura o que o mundo considera normalidade. Por-
que não é normal que uma menina de doze anos morra 
sem poder desabrochar para a vida, que o amigo mais 
querido seja prisioneiro de um “sepulcro”, (Jo11,1) que 
uma prostituta seja exposta á zombaria pública (Lc 7,36), 
que um leproso seja considerado um morto vivo (Mc 1,40), 
que uma adúltera seja carne para lapidar (Jo 8,1), que o 
dinheiro seja tudo na vida (Lc 12,15) e que o habitat natural 
dos pobres seja a soleira da casa dos ricos (Lc 16,20).

Para os buscadores de sentido, Jesus é aquele que 
mostra com gestos concretos que o ser humano é maior 
que qualquer coisa, e que deve ser colocado acima de 
qualquer coisa. Também de Deus. Porque Jesus mesmo 
experimentou na própria pele o que quer dizer colocar 
Deus acima da humanidade: justificar em seu nome as 
ações mais aberrantes. 

 
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

VENDE-SE 
Dois terrenos no Lote-

amento Andaluz da HM, 
total de 450 m2, sendo 
um de esquina. Tratar 
99739-9348. 

VENDE-SE 
Terreno 12 x 55 me-

tros na Rua Luís Bachi-
ni – Patrimônio. Tratar 
98139-3225, c/ Rodrigo. 

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 Antô-

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

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). 
ELETROCOL SOLAR 

Instalação e manu-
tenção 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

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. 

MÓVEIS 
PLANEJADOS 
MARCENARIA 

Fabricação de closets, 
cozinhas, banheiros, 
armários de quartos, 
painéis e serviços de 
marcenaria em geral. 
Orçamento sem compro-
misso. Contato Sérgio 

Simões: (17) 3341-2048 
/ 99726-4047 (n) ou 
sergiosimoes0512@
hotmail.com 

MOTORISTA 
Presto serviço de 

motorista para qual-
quer cidade, região de 
Campinas, São Paulo, 
Rio Preto e aeroporto. 
Tratar 99181-3841, c/ 
Beto Lima. 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

Faço consertos e troco 
cordas de cadeiras de 
alpendre. Tratar 3341-
4552 e 99271-2262, c/ 
Noel. 
BOLOS, TRUFAS E 

DOCINHOS 
Aceito encomendas 

de bolo branco e cho-
colate. Também faço 
trufas e docinhos para 
festa. Contato pelos 
fones 99110-0665 e 
3341-1552, c/ Rita. 

MOTO EXPRESSO 
ADRIANO  

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

CANBRAN 
ENGENHARIA 

Projetos, construções, 
reformas e gerenciamento 
de obras – engenheiro 
Patrique Brandt. Contato 
fones (17) 99614-7374 / 
99621-4114 ou patrique-
brandt@yahoo.com.br 

VENDE-SE 
Freezer, pista fria, 

mesas de MDF, toa-

lhas de mesa (grande 
e pequena), talheres, 
geladeira, travessas inox 
e colorex, picador de 
legumes, guarda-roupa 
de madeira antigo, sofá 
couro 5 lugares antigo, 
marmita 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 Restau-
rante Toca da Raposa.

CARRO E SOFÁ 
LIMPO BARRETOS

Higienização e imper-
meabilização de estofa-
dos, 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). 

RANCHO DAS 
PLANTAS

Vendo mudas de 
Azaléias, Bromélias, 
Palmeiras diversas, Patas 
de Elefante, Rosas do 
Deserto, Suculentas e 
etc. Tratar (17) 99104 
5052 (n) – Davi Lopes.

VENDE-SE
Peugeot Passion XR 

1.4, flex, 2011/12, preto, 
87 mil km – valor: R$ 23 
mil. Tratar 98130-2923, 
c/ Reginaldo. 
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A primeira da minha vida, até por uma questão 
natural, foi minha mãe. Minha mais remota lembrança 
dela é de quando se debruçava sobre o meu berço 
com a mamadeira à noite, ao deitar-se. Mamadeira 
improvisada, uma garrafa de algum refrigerante 
com um bico borrachudo avermelhado. Enquanto 
sugava o leite quentinho, podia sentir sua mão 
áspera afagando meus cabelos. Só mais crescido 
fui entender aquela aspereza, pude valorizar cada 
gesto daquelas mãos afetadas pela soda do sabão 
na lavação de roupas “para fora”. Ainda hoje sin-
to um misto de angústia e felicidade com aquela 
imagem da minha mãe atravessando a praça da 
cidade, lépida, altiva, com uma imensa trouxa de 
roupas a ser entregue a alguém e voltando para 
casa com o dinheiro do pão de cada dia, certa de 
que fazia o melhor para ver seus filhos crescerem 
com dignidade e um naco de esperança. Fregue-
sas não faltavam. Da dona Rute, da empresa de 
ônibus à professora Carmelita, todas requisitavam 
o serviço da “Maria lavadeira”. 

Na escola, os primeiros riscos, as primeiras 
“bolinhas” com perninhas para cima ou para baixo, 
que me permitiam identificar se falava de homem ou 
de mulher, me foram ensinados por uma professora 
de gestos serenos e decisões firmes. Não tolerava 
indisciplina, mas o seu carinho nos confortava. 
Séria, sempre; mau humorada, nunca. Ainda hoje 
posso vê-la em sua mesa, com os óculos de lei-
tura disfarçando o olhar mirando a classe. Era eu 
o menino traquinas em sua lente que, depois da 
bronca, caprichava na lição e ganhava um sorriso 
alvo e sincero dona Maria Arruda Pastana.  

Ao longo da história, o filho de Deus, por sinal, 
foi privilegiado. Não bastava à sua mãe ser linda, 
fraterna e dedicada, tinha também de se chamar 
Maria. Foi por ela que o mundo se encheu de 
Marias. Mulheres que conheço, mulheres que não 
conheço, mulheres que falam e fazem, mulheres 
que falam mais do que fazem, mulheres com mil 
motivos para chorar, mulheres que choram sem 
motivo algum, mulheres que riem à toa. Mulheres 
que geram filhos e educam, mulheres que educam 
filhos de outras mulheres, mulheres que nem 
geram nem educam filho nenhum. Mulheres que 
amam como a si mesmas, mulheres que odeiam 
como se outra fossem. Marias que aprendem, 
Marias que ensinam, Marias que rezam, Marias 
que compreendem, Marias incompreendidas. Ma-
rias que zelam, Marias que torcem, que sofrem, 
que esperam.

Maria que virou erva santa, que cura tudo: 
quebranto, mau olhado, desencanto. Maria que 
acredita, que luta, labuta, cobra, ajuda, nada fala, 
tudo escuta. Maria que pensa, age, faz acontecer. 
Maria que escreve, diz alto o que quer dizer. Maria 
que é chefe sem amiga deixar de ser. Maria que 
tem sua marca, seu próprio jeito de ser. Maria que 
quando vai, tem jeito de não querer. Maria que faz 
no tempo, saudade sobreviver. 

À professora Maria Pastana, pelos seus 90 anos de vida 
e de contribuição ao saber. 

Publicada originalmente no Jornal Tribuna Impressa, de 
Araraquara, em março de 2004. 

Essas mulheres

Carlos Corrêa nasceu 
em Jaborandi e cresceu 
em Colina. Aqui estudou 
no Grupo Escolar “Cel. 
José Venâncios Dias” e 
no Colégio “Lamounier de 
Andrade”. Atuou como re-
pórter em diversos veículos 
de comunicação, entre os 
quais EPTV Ribeirão e Sul 
de Minas e Folha de São 
Paulo. Atualmente reside 
em Araraquara.

A comemoração pelo 
feriado de 7 de Setembro, 
Dia da Pátria, aconteceu 
na manhã de terça-feira 
na entrada da Secretaria 
de Educação. 

O evento teve início 
com a execução dos 
hinos do Brasil, Pátria 
e Municipal enquanto 
era realizado o haste-
amento das bandeiras 
do Brasil, Municipal e 
Paulista pelos alunos da 
rede municipal: Vitória 
M. Inocêncio (EMEF 
Prof.ª Suzel Polizelli 
Milani), Brayann H. B. 
de Souza (EMEF Cel. 
José Venâncio Dias) e 
Nicole O. de Mesquita 
(EMEF Henrique Ernesto 
Paro).

Na sequência acon-
teceu a declamação dos 
poemas “Brasil Real” 
e da “Independência”  
pelas estudantes Maria 
Fernanda S. Souza (EMEF 
Ananias do Nascimento) 
e Manuella C. dos Santos 
(EMEF Antonio Daher). 

Hinos e poemas na Independência do Brasil 
Em seguida o prefeito 

Dieb saudou o feriado 
e a professora Bete 
Neme, responsável pela 

secretaria de Educação, 
destacou a importância 
do civismo. Também par-
ticiparam da solenidade 

o vice Campanholi, a 
presidente do FSS Liliana, 
professores e diretoras 
da rede municipal. 

 Prefeito/esposa, vice, diretoras, professores e alunos na comemoração de 7 de Setembro. 

O vereador Antônio Muniz e mais um grupo de 
colinenses (foto) participaram das manifestações pró 
Bolsonaro que aconteceram na Avenida Paulista, 
na capital, no último dia 7 de Setembro. “A Paulista 
ficou pequena pra tanta gente”, destacou Muniz. 

Colinenses participaram 
de manifestação em SP 

As alunas Maria Fernanda e Manuella declamaram os poemas “Brasil Real” e “Inde-
pendência”.

Os hasteamentos dos pavilhões, ao som dos respecti-
vos hinos, foi feito pelos estudantes da rede municipal: 
Vitória, Brayann e Nicole. 
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inclinação para as pesquisas profundas, a medicina, a ciência. 
Procure convergir tudo isto para o terreno prático e rendoso.

Horóscopo da semana de 09 a 15/09

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Conte consigo 
mesmo em todas as empresas, por mais árduas 
que possam parecer. Os outros irão notar sua 

tenacidade e persistência, podendo lhe tributar o dobro de crédito 
a partir deste dia. No amor, aja com sinceridade.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Alguém de sua família 
ou de sua amizade poderá perturbá-lo, no período 
da manhã. Mas não estrague o seu dia. Pense 

positivamente, pois muitas serão suas chances de sucesso 
profissional, financeiro e social.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Melhores 
oportunidades de soluções em assuntos jurídicos. 
O dia indica é favorável para consultas a médico 
ou dentista. Não discuta nem brigue com ninguém. 

Planetas importantes na casa oito do seu horóscopo solar dão 
indicações de um melhor planejamento de trabalho.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 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 dia no qual deverá evitar acidentes.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 O 
relacionamento com as pessoas queridas poderá 
ajudá-lo a se organizar interiormente, completando 
assim a transformação da sua personalidade. Tudo 

o que você fizer, será feito de um modo ordeiro e com muita garra. 
Não se iluda com que a pessoa amada possa lhe dizer.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Possibilidade de 
tornar o ambiente em que você vive em algo mais de 
acordo com o seu gosto e necessidade. Florescimento 
das relações familiares e maior contato com suas 

origens e com emoções importantes do seu passado.

TOURO - de 21/04 a 20/05  A construção, 
sem estabilidade de qualquer assunto, pode 
trazer aborrecimentos imediatos. Pense, haja e 
fale de modo mais agressivo para conseguir o 

que pretende. O melhor que tem a fazer é recolher-se e ponderar 
sobre o que está errado, se de fato houver alguma coisa errada.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Hoje é um dia que 
terá, certamente, algumas perturbações, inclusive 
o cônjuge estará descontente com você. Tome 
cuidado se realizar negócios e se lidar com fogo 

e eletricidade. Amanhã será um dia melhor.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Melhoria das 
condições financeiras, graças ao apoio de outras 
pessoas e de conquistas suas diante do mundo. 
Sintonia com os aspectos mais desconhecidos da 

mente e do psiquismo humano. Você deve intensificar as suas 
atividades profissionais.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Apesar 
dos relacionamentos estarem ocupando a maior 
parte do seu tempo, você passará a se interessar 
mais pelos assuntos financeiros. Tendência a se 

apegar mais às coisas materiais, enquanto por outro lado, existe 
a tendência de você aceitar outros desafios.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Procure associar 
seus pensamentos ao seu idealismo e sonhos 
que conseguirá realizar o que pretende. Você tem 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Procure ser 
otimista e os resultados serão satisfatórios ao final 
deste dia. Busque a harmonia junto às pessoas 
mais próximas, pois isto o deixará mais contente e 

mais disposto para a realização de outras tarefas, principalmente 
melhorar o seu desempenho no trabalho.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.177 LIVRO D-19 
FLS.051

Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram documentos exigidos pelo artigo 1.525, 
incs. I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

NADSON CAETANO DE CAMPOS e 
BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA

Ele, natural de Arcoverde-PE, nascido aos 27 
de Setembro de 1992, auxiliar de produção, di-
vorciado, residente e domiciliado na cidade de 
Colina-SP, à Alameda 3, nº 280, Nova Colina, 
filho de Milson Campos dos Santos e de Andrecy 
Caetano da Silva.

Ela, natural de Guariba-SP, nascida aos 21 de 
Dezembro de 1998, auxiliar de produção, solteira, 
residente e domiciliada na cidade de Colina-SP, à 
Rua Sete, nº 711, Vila Guarnieri, filha de Paulo Fa-
biano de Oliveira e de Regiane Ribeiro de Oliveira.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.178 LIVRO D-19 
FLS.052

Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram documentos exigidos pelo artigo 1.525, 
incs. I, II, III e IV do Código Civil Brasileiro.

LUIZ FERNANDO DE SOUSA DAMICO e 
LETÍCIA CONSTANTIN DA SILVA

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 11 de 
Dezembro de 2.002, repositor, solteiro, residente 
e domiciliado na cidade de Colina-SP, à Alameda 
E, nº 201, Vila Hípica, filho de Messias Aparecido 
Damico e de Gislandia de Sousa.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 24 
de Dezembro de 2003, estudante, solteira, re-
sidente e domiciliada na cidade de Colina-SP, à 
Alameda C, nº 427, Vila Hípica, filha de Renato 
Rodrigues da Silva e de Fabiana de Paula Cons-
tantin da Silva.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.179 LIVRO D-19 
FLS.053

Faço saber que pretendem se casar por con-
versão de união estável artigo  1.525, incs. I, III e 
IV do Código Civil Brasileiro.

CELIO RIBEIRO e 
CARLA APARECIDA MORELI CAVALCANTI
Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 13 de 

Abril de 1988, pedreiro, solteiro, residente e do-
miciliado na cidade de Colina-SP, à Rua Fuzinato 
Bertazi nº 249, Bairro Patrimônio, filho de Luiz Car-
los Ribeiro e de Maria de Lourdes Vitorio Ribeiro.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 16 de 
Dezembro de 1981, do lar, solteira, residente e do-
miciliada na cidade de Colina-SP, à Rua Fuzinato 
Bertazi nº 249, Bairro Patrimônio, filha de Amadeu 
da Silva Cavalcanti e de Elizabete Moreli.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.180 LIVRO D-19 
FLS.054

Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram documentos exigidos pelo artigo 1.525, 
incs. I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

FELIPE ANTONIO DE OLIVEIRA GARCIA e 
GIOVANNA FELICIANO DE OLIVEIRA

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 18 de 
Novembro de 1.991, biomédico, solteiro, residente 
e domiciliado na cidade de Colina-SP, à Avenida 
Rui Barbosa, nº 1.150, Centro, filho de Antonio 
Carlos Ribeiro Garcia e de Raquel Madalena de 
Oliveira Garcia.

Ela, natural de São Bernardo do Campo-SP, 
nascida aos 08 de Março de 1.996, terapeuta ocu-
pacional, solteira, residente e domiciliada na cida-
de de Santo André-SP, à Travessa Nina Rodrigues, 
nº 00045, Jardim Bom Pastor, filha de Fernando 
Elias de Oliveira e de Itamar Feliciano de Oliveira.

Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o na forma da lei. 

Priscila Ribeiro Perussolo Cury   
Oficial Designada

O Asilo São José 
entregou os prêmios 
do último sorteio da 
campanha “Adote um 
Idoso” e o ganhador 
do 1º prêmio, Riad Alli 
Sammour, fez a doação 

Ganhador doa prêmio
do vale-compras de 
R$ 8,5 mil à entidade. 
O Asilo agradeceu o 
nobre gesto que vai 
aux i l ia r  em mui to 
na assistência aos 
idosos. 
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P A N O R A M A

A campanha “Setem-
bro Amarelo” é reali-
zada neste mês já que 
amanhã, 10, é o “Dia 
Mundial de Prevenção 
ao Suicídio”.  A taxa 
de pessoas que tiram 
a própria vida cresceu 
assustadoramente no 
país, principalmente 
durante a pandemia 
que obrigou as famílias 
a se isolarem em casa. 

O  a s s u n t o  f o i 
abordado em oficina 
com os adolescentes 
aprendizes da Arco 
na tarde de sábado, 
dia 4, que aderiram à 

Valorização da vida é tema 
de oficina na Arco 

campanha. A psicóloga 
Bruna Borges orientou 
os participantes sobre 

Adolescentes da Arco na oficina de apoio à campanha de 
prevenção ao suicídio ministrada por psicóloga. 

a importância da “Va-
lorização da Vida”, que 
está acima de tudo. 

Durante a visita do 
governador  Doria, a 
Barretos no últ imo 
dia 2, o diretor do 
Grupo GR, Gustavo 
Rezende, confirmou 
investimento da ordem 
de R$ 250 milhões 
no Barretos Country 
Thermas Park, visando 

Barretos Country anuncia 
investimentos de R$ 250 milhões 

dobrar a capacidade 
da hospedagem no 
empreendimento de 
Barretos. De acordo 
com Gustavo, a em-
presa observou que 
devido à proximidade 
entre as cidades de 
Barretos e Olímpia, viu 
a necessidade de se 
transformar em polo 
de destino conjunto. 
“Estamos anunciando 
que iremos fazer um 
invest imento para 
dobrar a nossa capa-
cidade hoteleira que 
hoje é de 250 para 500 
leitos e iremos fazer 
a ampliação do Par-
que Temático Country 
com um investimento 
de R$ 250 milhões. 
Acreditamos muito em 

Barretos, estamos aqui 
com todo o coração”, 
afirmou Gustavo.

O empresário dis-
se que a expectativa 
é que a indústria do 
turismo cresça muito 
nos próximos anos, 
com toda a população 
vacinada.

Vice-prefeito Campanholi com o governador no Barretos 
Country. 

Gustavo Rezende durante 
discurso na visita do go-
vernador a Barretos.
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O governador João 
Doria regulamentou, 
por meio de decreto 
publicado dia 26, a 
instituição dos Distritos 
Turísticos no Estado 
de São Paulo. O texto 
detalha as condições 
para que uma região 
submeta-se ao pro-
cesso de avaliação e 
se candidate ao posto 
de Distrito Turístico. 

Os distritos podem ter 
área menor do que um 
município ou avançar 
por regiões vizinhas. 
Há inúmeras regiões 
de grande potencial 
para se tornar Distritos 
Turísticos no Estado, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 447, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021

DESIGNA E CREDENCIA A EQUIPE DO GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE COLINA PARA DESENVOLVIMENTO DAS 
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ACORDO COM A LEI 019/98, MODIFI-
CADA PELA LEI 2114/99 E DECRETO 1869/99.

DIAB TAHA, Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, edita a seguinte portaria.

Considerando o artigo 5° da Lei Municipal 019/98, de 06 de abril de 1998, modifi-
cada pela Lei Municipal n° 2114, de 22 de fevereiro de 1999;

Considerando o artigo 3° e seus parágrafos do decreto n° 1869, de 23 de fevereiro de 1999;

RESOLVE:

ARTIGO 1°- Ficam designados os servidores, profissionais da equipe de Vigilância 
Sanitária, nas respectivas funções:

Nome: Débora Silva Paro Rosa
RG. N° 40.981.085-X
Formação: Engenheira de Alimentos
Funções: Fiscalização
N° da credencial – 08

ARTIGO 2°- Nenhuma autoridade sanitária poderá exercer as atribuições de sua 
função sem exibir a credencial de identificação fiscal, devidamente autenticada pela 
autoridade competente.

ARTIGO 3° - A credencial de que trata o artigo anterior, deve ser emitida, distribu-
ída e ter seu uso controlado sistematicamente pela autoridade competente.

ARTIGO 4° - A credencial de identificação dos Profissionais da Equipe de Vigilân-
cia Sanitária terá o seguinte modelo: 

ARTIGO 5° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Colina, 03 de setembro de 2021

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

Registrada na Secretaria competente e publicada por afixação no quadro de avisos 
da Municipalidade.

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - Secretário Municipal de Governo
Medidas: 3 colunas x 22 cm | Valor:  R$ 458,70 

Olímpia será o primeiro Distrito 
Turístico do Estado

entre elas Olímpia, 
com seus parques de 
águas; Serra Azul com 
os centros de compras 
e parques temáticos; 
além do Vale do Ribeira 
e da região central de 
São Paulo.

No último dia 2, du-
rante visita a Olímpia 
o governador inau-
gurou o maior resort 
multipropriedade do 
Brasil com mais de 
mil unidades habita-
cionais, ocasião que 
também oficializou 
uma parte do muni-
cípio como primeiro 
Distrito Turístico do 
Estado de São Paulo. 

FUTUROS 
DISTRITOS 

Para isso é neces-
sário comprovar fluxo 
turístico e potencial 
de expansão, atestar 
atributos naturais, 
relevância histórica, 
presença de complexos 
de lazer, de parques 
temáticos ou orlas 
marítimas. “O gover-
no de SP assumiu 
como política pública 
o desafio de apostar 
no desenvolvimento 
turístico como motor 
de economia”, afirma o 
secretário de Turismo 
e Viagens, Vinícius 
Lummertz. 

P A N O R A M A
TIROS DISPARADOS EM 

RESIDÊNCIA 
Três disparos de arma de 

fogo atingiram o portão de uma 
residência, danificando também 
dois veículos que estavam na 
garagem, uma moto e um Fus-
ca. Os fatos aconteceram na 
madrugada de sábado, dia 4, 
quando o morador acionou a 
PM, que compareceu no local. 
Também foi  apreendido um 
projétil encontrado próximo ao 
portão da casa. Ninguém se feriu 
e a polícia, que não divulgou o 
endereço, investiga o caso. 

ROUBO EM COMÉRCIO 
DE AVENIDA 

Após abrir o estabelecimento 
na manhã do dia 3, uma comer-
ciante da Av. Luiz Lemos de 
Toledo foi surpreendida por um 
homem que mostrou a arma que 
estava na cintura e anunciou o 
assalto, roubando R$ 120,00 do 
caixa. O ladrão fugiu na bicicleta 
descendo a Rua Jaime de Melo 
Nogueira. A vítima declarou que 
desconfia que a arma seja de 
brinquedo. 

CAPTURA DE 
PROCURADOS 

Em cumprimento a manda-
dos de prisão, a Polícia Militar 

capturou nos dias 30 e 31 dois 
foragidos de 29 e 34 anos que 
foram recolhidos na cadeia local, 
onde permaneceram à disposição 
da justiça.  

FURTO EM RESIDÊNCIA 
Mediante o arrombamento 

do vitrô da cozinha, meliantes 
invadiram uma residência na 
Rua B do Desmembramento 
Park no início da noite do dia 
31 e furtaram uma TV 36’. 

ACIDENTE EM 
CRUZAMENTO DE AVENIDA 

O condutor de uma bicicleta 
elétrica, de 65 anos, ficou ferido 
em acidente ocorrido na tarde 
do dia 30 no cruzamento de 
duas avenidas. O ciclista dis-
se que parou a bike na Av. Pio 
de Melo Nogueira quando um 
Gol, que trafegava na Av. Cel. 
Antenor J. Franco, adentrou a 
avenida em que estava. Ele de-
clarou à polícia que para evitar 
o acidente acelerou a bicicleta, 
perdeu o controle dos freios e 
chocou-se contra uma mini pick 
up estacionada do outro lado da 
avenida. A vítima foi socorrida 
pelo Samu ao Pronto Socorro, 
onde após os procedimentos 
médicos permaneceu em ob-
servação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021; Aberto em 
02 de Setembro de 2021; Encerramento até às 10h00 
do dia 20/09/2021. Resumo do objeto: REFORMA DO 
COMPLEXO ESPORTIVO do Centro de Lazer Carlos 
Oscar Vaz de Almeida. O edital completo está disponível, 
podendo ser retirado pelos interessados no Departamen-
to de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de 
Jaborandi/ SP, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro. 
Mais informações pelo tel. (17) 3347- 9999. 

Jaborandi, 02 de Setembro de 2021

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA, Prefeito Municipal 
de Jaborandi, no uso de suas atribuições legais, vem 
pelo presente, cumprindo o previsto no item 12.1 
do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simpli-
ficado 03/2021, CONVOCAR a candidata abaixo 
relacionada, aprovada no Processo Seletivo Externo 
nº 03/2021, homologado em 06/08/2021, a se apre-
sentar no Departamento de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Jaborandi, sito à Rua Antônio Bruno 
nº 466, centro, Jaborandi-SP, munido(a) dos docu-
mentos exigidos no Edital de abertura para tratar da 
nomeação para ocupar o cargo.

O prazo para comparecimento é de 05 (Cinco) 
dias úteis a contar do dia útil imediatamente poste-
rior ao da publicação deste edital no Diário Oficial 
do Município de Jaborandi-SP.

O não comparecimento, a não apresentação dos 
documentos exigidos ou a falta de comprovação dos 
requisitos previstos no Edital de Abertura acarreta-
rão na perda da vaga.

Jaborandi, 03 de setembro de 2021

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

O público prestigiou 
na noite de sexta-feira, 
dia 3, a inauguração 
da moderna sala de 
cinema instalada no 
CIEB – Centro Integrado 
de Educação Básica  
Após  a solenidade, 
com descerramento 
da placa inaugural, 
foi exibido o f i lme 
“Viúva Negra”, da 
Marvel. 

Os jaborandienses 
aprovaram a novidade 
que representa uma 
opção de entreteni-
mento à população, 
que também teve 
diversão gratuita até 
o feriado de terça-
feira com a exibição 
de mais filmes. Além 
do prefeito Silvinho, 
esposa Heloísa e vice 
Fernando, o evento 
contou com a partici-
pação dos vereado-
res André, Marcelo, 
Júlio, Antônio Luiz, 
André e Eduardo, 
secretários Rodrigo 
Vaz de Almeida (Go-
verno), Steffan Ver-
nillo (Comunicação), 
Ana Cristina Cháboli 
(Desenvolvimento 
Social), Joice Silva 

Cinema vai estimular cultura e promover entretenimento
JABORANDI

(Saúde) e ex-prefeito 
Jorge Chabrour.  

“O  c inema é  a 
concretização de um 
sonho dos jaboran-
dienses e fruto de um 
trabalho em parceria 
com a Câmara. O 
comprometimento 
dos vereadores é 
mui to  impor tan te 
para a retomada da 
cultura no município”, 
destacou Silvinho que 
no discurso ressaltou 
os projetos já entre-
gues à população e 
outros que estão em 
andamento, como o 
Almoxarifado, Hos-
pital, Laboratório de 
Robótica “FabLab”, 
Centro de Logística 
e Controle Municipal 
(Almoxarifado II). 

Para a instalação 
da sala de cinema o 
CIEB foi totalmente 
reformado pela atual 
administração, que 
também adquiriu um 
projetor de alta tec-
nologia para garantir 
a qualidade das ses-
sões de cinema, que 
respeitam todos os 
protocolos sanitários 
contra a  Covid. 

Público prestigiou solenidade inaugural e se encantou com a nova roupagem do CIEB – Centro Integrado de Edu-
cação Básica que além do cinema com anfiteatro terá, em breve, uma cafeteria permanente. 

O vereador André Junqueira, presidente da Câmara, res-
saltou a parceria do Executivo com o Legislativo sempre 
voltado para o bem estar da população. 

Logo após a inauguração o público começa a ocupar 
as poltronas para o início do filme “Viúva Negra”, com 
direito a pipoca e guaraná. 

Os candidatos apro-
vados em processo 
seletivo participaram 
na manhã do último 
dia 1º de integração 
organizada pelo enfer-
meiro Samuel Marques 
da Silva, responsável 
técnico do ESF-02/USF 
“Omar Pinto Neto”. 

O evento, supervi-
sionado pela secretária 
Joice da Silva (Saúde), 
deu boas-vindas à nova 
equipe que ingressou 

Saúde recepcionou novos funcionários
no setor, composta por 
enfermeiro supervisor, 
3 técnicos de enfer-
magem e 2 agentes 
comunitários de saúde. 

A integração abordou 
diversos temas rela-
cionados aos serviços 
prestados, níveis de 
atendimento e lideran-
ças que compõem a 
estrutura funcional da 
Secretaria Municipal 
de Saúde. Os novos 
colaboradores, que 

desempenharão as 
funções pelo período 
de 12 meses, também 

Funcionários recepcionaram os novos integrantes da 
equipe municipal de saúde. 

tiraram dúvidas e per-
correram as Unidades 
de Saúde do município. 
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Apoio:

Hoje 
Matheus Parra Passarela 
Sadia Daher Rodrigues 

Ferreira 
Amanhã 

Jorge Assad Chabrour 
Dia 11 

Hellen Cristina Oliveira 
Rodrigues 

Sônia Maria Paro Ribeiro 
Ana Paula Ricoldo 

Dia 12 
Daniele Cristina da Silva 

França 
Lucas Henrique Santana 

Dia 13 
Letícia Gomes Honorato 

Sebastiana Crispim 
Oliveira Silva

Ladaerte A. Carvalho Silva 
Abdo Ramadan Neto 

Dia 14 
Isabel Cristina Alexandre 

Ardengui 
Sidnei de Brito 

Dia 15 
Fábio Yochiniko Ikuma
Renata Martins Daher

Andrea Polizelli Moreira 
João de Souza 

Andréia Scarmato Mariano 
Ikuma 

Lucas Alberto Barbosa 
Aniversários de 

casamento 
Dia 11 

Valcir Renato Dalpim/
Maria Amélia 

Dia 14 
José Luiz Basílio/Maria 

Olívia 
Luiz Fernando Felici/Geni 

Encha seu dia de 
sabor com os 

nossos deliciosos
 

PÃES DE MEL:
Brigadeiro, Beijinho 
e Doce de Leite

A felicidade de Pedro Palmieri que ficou rodeado pela 
família na celebração dos seus 91 anos de vida, ocorrida 
no sábado. 

Vovó Ladaerte e o netinho Bernardo que completou 2 aninhos 
no sábado. Ela celebra os 72 anos de vida na companhia 
da família e do esposo Claudião no próximo dia 13.

Sadia Daher recebe muitos “parabéns” no dia de hoje 
pela passagem do aniversário, comemorado na com-
panhia da família, amigos e esposo Pedro. 

Este sábado será de muita alegria para Valcir Dalpim/Maria 
Amélia com a missa e jantar em celebração às bodas de ouro. 

Luiz Fernando “Paçoca” e sua Geni comemoram no 
próximo dia 14 mais um ano de casados brindando a 
dom supremo da vida. 

O aniversário de casamento é sempre uma data mais 
que especial para João Augusto Brait Filho/Jamile, que 
completou 41 anos de união (bodas de seda) no dia 6.

A netinha Olívia é a alegria dos avós José Mário 
Pezzim/Aparecida, que  completou 39 anos de casa-
mento (bodas de mármore) no dia 4. A vovó também 
completou mais um ano de vida no dia 1º. 

O filho João Antônio é um presente na vida de Andrea 
Moreira, que faz aniversário no dia 15. Felicidades pra você! 

A família e o marido Eduardo celebram neste sábado o 
aniversário de Sônia Maria Paro Ribeiro. O casal é assi-
nante d’O COLINENSE e recebe o jornal semanalmente 
em Araçatuba, onde reside. 

CINEMA EM JABORANDI 
A inauguração da sala de cinema em Jaborandi na noite de 
sexta-feira, dia 3, atraiu a atenção do público que prestigiou 
o evento e assistiu à exibição de filme. A iniciativa representa 
uma nova opção de entretenimento e a retomada do setor 
cultural no município. 

A vida social praticamente não existiu na pandemia para 
o ex-prefeito Jorge Chabrour, que fez questão de sair 
de casa para prestigiar a inauguração na companhia 
da filha Carine e genro Ender. 

O dinamismo do prefeito Silvinho tem revolucionado a 
cidade vizinha com projetos inovadores. Ele e a esposa 
Heloísa foram anfitriões na solenidade que de entrega 
da sala de cinema à população. 

O vice Fernando e a esposa Ana Cristina também recep-
cionaram o público que tomou todas as cadeiras na sala 
de projeção para a sessão de cinema gratuita à população. 

Além da competência as funcionárias Jéssica e Ana 
Helena, que trabalham no gabinete, exibiram beleza na 
produção especial para o evento da noite de sexta-feira. 


