
feira livre
está de volta 

TRAGA TODA SUA fAMÍLIA 
E VENHA PRESTIGIAR!
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Segurança alimentar:
- Produtos fresquinhos ;

Frutas , verduras , legumes,
 hortaliças, pães. 

plantas ornamentais, produtos 
artesanais, pimentas e molhos. 

ATIVIDADESATIVIDADES
- Pula pula para as crianças;
- Apresentações musicais;
- Exposição de carros antigos;   23

em novo local. 
Av. Cel. Antenor Junqueira Franco

 em frente ao Lago, no Parque Débora Paro. 
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Medidas: 3 colunas x 8,5 cm | Valor:  R$ 351,13 

Depois de aproxi-
madamente um ano e 
meio sem a feira livre 
por conta da pandemia, 
o tradicional evento 
retorna neste sábado 
em novo local e com 
novidades.

O novo endereço da 
feira livre é o final da 

Sábado é dia de feira 

Avenida Cel. Antenor 
J. Franco, na região 
do Parque Débora 
Paro. “Aproveitamos 
este recesso para en-
contrar o melhor lugar, 
dia e horário para que 
toda população possa 
participar”, disse Renê 
Sasaki, secretário de 

Indústria e Comércio, 
que convida os coli-
nenses a participarem 
desta nova proposta que 
além de comercializar 
produtos vai ter expo-
sições, apresentações 
artísticas e brinquedos 
para as crianças. 

Pág. 5 

Av. Cel. Antenor J. Franco recebeu demarcações para as barracas da feira livre 
neste sábado. 

Lançado no último 
dia 14 em São José do 
Rio Preto pelo governa-
dor Doria, o programa 
“Melhor Caminho” é 
dedicado à recupe-
ração e conservação 
das estradas rurais. 

O prefei to Dieb 
participou do evento 
quando aconteceu a 
assinatura do convê-
nio para recuperação 
da estrada municipal 
CLN 050. 

Pág. 3

Colina integra o programa 
“Melhor Caminho”

Prefeito Dieb ao lado do secretário de Agricultura, Itamar 
Borges e do deputado federal Geninho Zuliani. 

O panorama policial 
registrou durante os úl-
timos dias um aumento 
dos furtos pela cidade. 
No sábado, dia 16, em 
plena luz do dia, foi 
furtada uma camionete 
Hilux no centro. Também 

Polícia registra furtos de 
veículos, residências e fazenda

no sábado os meliantes 
furtaram um Corsa no 
Jardim Simões. 

Duas residências 
também foram alvos dos 
bandidos que levaram 
eletrônicos, máquina 
fotográfica e utensílios 

Jaborandi desenvolve plano diretor de turismo
Pág. 7

de uma casa na Av. Rui 
Barbosa e Rua Ernesto 
H. Paro. Uma fazenda 
entre Colina/Monte Azul 
teve cabos elétricos e 
peças do painel de poços 
artesianos furtados. 

Pág. 4 
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Notícias da Paróquia
Dia 23 – Sábado 
19h – Missa na matriz 

Dia 24 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 27 – Quarta-feira – São Judas Tadeu antecipado 
19h30 – Missa com novena na Matriz e comemoração a São 
Judas Tadeu

“A DOCE E RECONFORTANTE ALEGRIA DE EVANGELIZAR” 
Mc 10,46-52

Sentado à beira do caminho: Jesus está no caminho, 
seus discípulos e as multidões também estão no caminho, 
mas alguém está à margem do caminho. É interessante 
notar porque Bartimeu está fora do caminho e as reações 
das pessoas que este evangelho nos narra. Bartimeu está 
cego e sua condição é de penúria, tudo o que possui é um 
manto provavelmente era o pano que o cego estendia para 
receber suas esmolas. Todos caminham, mas Bartimeu está 
parado. Ele não enxerga, mas escuta e por isso sabe que é 
Jesus que está ali.

Bartimeu: Significa “o filho de Timeu”. O cego não tem 
nome, ele é conhecido pelo nome do pai dele. Isso demons-
tra a real exclusão deste homem: é cego, mendigo, não tem 
nome, vive à beira do caminho. Tem compaixão de mim: 
Bartimeu grita pedindo compaixão e faz sua profissão de fé. 
Jesus está indo para Jerusalém, mas está atento ao clamor 
dos que precisam da sua ajuda, por isso para conversar com 
o cego, põe-se à disposição para ajudá-lo. Por outro lado, no 
caminho também estão aqueles que se incomodam com os 
menos favorecidos e nem se importam com seus problemas, 
ao contrário, querem silenciar seu grito.

Coragem! Ele te chama. Levanta-te. É preciso ter fé em 
Jesus para voltar a enxergar. O cego pede para Jesus que o 
cure, quer ver novamente. É preciso ser ousado na fé quando 
não se tem clareza nas situações da vida, quando tudo está 
escuro e parece que não tem mais jeito. Deus escuta o grito 
dos oprimidos e cura a cegueira de quem já não consegue 
ver mais nada porque perdeu a razão de viver.

Hoje também somos encorajados a seguir Jesus pelo 
caminho. Nesta certeza de caminhar com ele está a fonte 
da coragem e a semente da vitória sobre a cruz. Pois a cruz 
não é uma fatalidade, nem uma exigência de Deus. A cruz 
é a consequência do compromisso assumido com Deus de 
servir aos irmãos e de recusar o privilégio. Mas na estrada de 
Jesus todos podem caminhar. Ninguém pode ficar para trás.

 
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 
Terreno com aproximada-

mente 700 m2, em frente à 
horta da Dona Otávia. Tratar 
(17) 99103-4170. 

VENDE-SE 
Três terrenos murados 

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

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 comercial 4 x 10m 
na Av. Rui Barbosa, 936 com 
porta blindex, 2 banheiros, 
cozinha e área de serviço. 
Tratar 99163-2222 (n). 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos seus 

pés c/ a podóloga Daniela – 
unhas encravadas, 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. Or-
çamento 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 pequena), 
talheres, geladeira, travessas 
inox e colorex, picador de le-
gumes, 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 Restaurante 
Toca da Raposa.

CHURRASQUEIRO 
Faço churrasco para 

eventos em geral (aniversário, 
casamento, confraternização, 
etc). Experiência e tradição. 
Tratar fone 99172-6634, c/ 
Oséias. 

LT CLEAN 
Higienização de estofados, 

carpetes, carros, pisos, cor-
tinas e colchões. Retiramos 
manchas de chicletes, slime e 
canetas. Faça um orçamento 
sem compromisso. Tratar 

(17) 99246-7246. 
ENDER LATARO 

Estrutura para eventos: 
casamentos, 15 anos, forma-
turas, cabines fotográficas 
e espelho mágico. Contato 
(17) 99173-4994. 

DOAÇÃO 
Doa-se filhotes de cães 

(machos e fêmeas) com 40 
dias. Contato 99247-8942, 
c/ Pintado. 

VENDO 
Sofá de tecido, 3 e 2 lugares, 

seminovo – valor: R$ 400,00. 
Tratar (17) 98841-3970.
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Lançado no último 
dia 14 em São José do 
Rio Preto pelo governa-
dor Doria, o programa 
“Melhor Caminho” é 
dedicado à recupera-
ção e conservação das 
estradas rurais. 

O prefeito Dieb, 
acompanhado do se-
cretário de Indústria, 
Comércio e Agricultura, 
Renê Sasaki de Souza, 
participou do evento 
quando aconteceu a 
assinatura do convênio 
para recuperação da 
estrada municipal CLN 
050 em um trecho de 
7,83km. 

Presente ao evento 
o secretário estadual de 
Agricultura, Itamar Borges, 

Colina integra programa para 
recuperação de estradas rurais

ressaltou: “O programa 
‘Melhor Caminho’ busca 
o desenvolvimento da 
zona rural, simplificando 
a vida do agricultor ao 

favorecer o escoamento 
da produção agropecu-
ária, além de diminuir 
a erosão do solo e o 
assoreamento dos rios”. 

“Esse programa é 
importante, pois não 
apenas Colina, mas toda 
a nossa região depen-
de muito das estradas 
rurais, principalmente 
para o escoamento da 
produção agroindustrial. 
Assinei o convênio 
e segundo a equipe 
técnica da Secretaria 
de Estado, neste mês 
se inicia os trabalhos”, 
af i rmou o prefei to 
Dieb que agradeceu 
o governador Doria, 
vice Rodrigo Garcia e 
os secretários Itamar 
Borges (Agricultura), 
Marco Vinholi (Desen-
volvimento Regional) 
e o deputado Geninho 
Zuliani. 

A le i tura é uma 
viagem que nos apro-
xima de personagens 
da literatura e nos faz 
viajar pela imaginação. 
Esse é o principal 
objetivo do Programa 
“Viagem Literária” que 
retornou a Colina na 
última terça-feira, dia 
19, com a contadora 
de histór ias Heidi 
Monezzi. 

O programa, que é 
mantido pela Secretaria 
Estadual de Cultura 
e Economia Criativa 
e desenvolvido em 
parceria com as prefei-
turas, trouxe a Colina 
o Módulo Contação 
de Histórias “Contos 
Populares”. 

 D i f e ren te  das 
edições anteriores 
realizadas na Praça 

Contação de histórias foi uma 
“Viagem Literária” para alunos

“Prefeito Fernando 
Pereira Viana”, ao lado 
da Biblioteca Municipal, 
o evento desta vez 
aconteceu na ETAM 
“São Francisco de As-
sis” devido à limitação 
de presença por conta 
da pandemia. 

“O programa pos-
sibilita o acesso dos 
alunos à histórias e 
personagens que fazem 
parte da literatura, dá 

visibilidade e incentiva 
à prática da leitura 

em toda comunidade 
escolar, aproximando 
autores de renome 
e alunos”, disse a 
professora Elizabete 
Neme, responsável 
pela Secretaria de Edu-
cação que agradeceu 
à equipe do “Viagem 
Literária” por, mais 
uma vez, incluir Colina 
na lista de municípios 
beneficiados com o 
programa. 

Vinte alunos da Escola 
Kavalu participaram de 
13 a 17 deste mês da CS 
Agromen, prova realizada 
em Orlândia que teve 
recorde de inscrições. 
Os representantes da 
escola de equitação co-
linense competiram em 
5 categorias. 

O professor Roberto 
Silva informou que as 
competições tiveram 
início com a inspeção 
veterinária e três dias 
intensos de provas. “Na 
final de domingo tivemos 
um saldo positivo com 
uma campeã e várias 

Aluna é campeã 
em Orlândia

HIPISMO 

medalhas individuais”. 
O destaque foi Joana 

J. Franco Marino que na 
somatória dos três dias foi 
a grande campeã geral na 
Agromen e Antônio H. Paro 
Marques vice-campeão 
no 2º dia da competição. 

Também se classifi-
caram entre os primeiros 
colocados: 4º lugar no 3º 
dia de prova Thaís Shimizu 
(1m); 5º lugar julgamento 
técnico Helena  J. V. de 
Queiroz (0,60m); 5º colo-
cado no 3º dia Matheus 
Kfuri  Marino (1,10m) e 6ª 
posição no 1º dia Laura 
Bonfá  da Luz (1m). 

Robertinho com os alunos medalhistas da competição. 

Diretora Silvania, secretária Bete, servidores Gilberto e 
Gustavo com a contadora Heidi (ao centro).

Estudantes da Escola Agrícola formaram a plateia do 
evento.

Prefeito Dieb no lançamento do programa estadual em 
Rio Preto.
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para você. Continue sendo cauteloso com seu dinheiro, com sua 
saúde e com a sua moral.

Horóscopo da semana de 21 a 27/10

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Todo cuidado 
será pouco hoje. Tome cuidado com o fogo, com 
a eletricidade e com o excesso de velocidade, ao 

dirigir veículos, e não confie demais em pessoas que não conhece. 
Cuide da sua saúde.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Desde as primeiras 
horas do dia, procure evitar atritos com pessoas 
de temperamento forte. Mais compreensão e 

inteligência para aproveitar dos benefícios deste dia. Este é o 
seu melhor período do ano. Sucesso nas questões financeiras.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Evite a 
falta de persistência e de continuidade nos 
empreendimentos ou negócios, que conseguirá 
bons resultados hoje. Bom para tratar com 

pessoas importantes ao seu progresso. Pode amar.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Será muito bem 
sucedido nas próximas horas, pois os astros irão 
favorecê-lo em trabalhos de toda ordem. Cuidado 

com o amor à primeira vista. Confie em si e fará associações que 
trarão bons resultados.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Alegre 
disposição mental, às novas amizades e para 
tratar de assuntos íntimos. Melhora profissional, 
financeira e bastante êxito social, também estão 

previstos. Ótimo para os passeios.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Tudo o que disser 
respeito ao interesse pessoal e romântico, estará 
sob a influência benéfica do posicionamento dos 
planetas. Mantenha-se na mira do desenrolar dos 

acontecimentos e espere sucesso em muitos setores.

TOURO - de 21/04 a 20/05  Dia propício 
ao sucesso na investigação de todo e qualquer 
assunto oculto e místico. Bom para as relações 
com pessoas mais velhas que você. Excelente 

saúde e êxito em viagens.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Neste dia, o setor 
mais favorecido de sua vida será o amoroso, 
principalmente se você for casado. Há grande 
favorabilidade para aventuras, mas não abuse. 

Procure viajar a passeio.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Dia muito 
bom para você que vai se entender perfeitamente 
com a família, com seus superiores e colegas 
de trabalho e lucrará bastante se poupar o seu 

dinheiro. Pode realizar negócios pois será bem sucedido.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Você 
tem inclinação para as pesquisas profundas, a 
medicina, a filosofia, e a ciência. Procure convergir 
tudo isto para o terreno prático, sólido, rendoso. 

Não fique no mundo dos sonhos.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Nem tudo sairá 
conforme seus planos hoje. Mas não se aborreça, 
pois tudo, dentro em breve, mudará para melhor 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07  Notícias e 
novidades do seu interesse devem ser esperadas 
para o período da tarde. Favorabilidade em 
questões de dinheiro, inventário ou herança. Bons 

lucros através de parentes ou propriedades agrícolas. 

A Câmara Municipal de Colina CONVIDA toda 
a comunidade e seus representantes para participarem 
da AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do Proje-
to de Lei nº 101/2021, de 29 de setembro de 2021, de 
autoria do Executivo Municipal, que “Estima a receita 
e fixa a despesa do Município de Colina, Estado de 
São Paulo, para o exercício de 2022”, que será reali-
zada em 28 de outubro de 2021, às 19h:00m, na sede 
da Câmara Municipal sito à Rua Salvador Campag-
non, nº 36, Colina/SP. A audiência pública será pre-
sencial, respeitando-se as restrições para prevenção à 
infecção e propagação da COVID-19, bem como será 
transmitida nos mesmos ambientes virtuais utilizados 
para as sessões plenárias (https://www.camaracolina.
sp.gov.br/tvcamara e https://www.youtube.com/Câ-
mara Municipal de Colina/SP). Os cidadãos e demais 
interessados poderão realizar perguntas e comentários 
diretamente relacionados ao tema da audiência públi-
ca, inclusive através de contato telefônico (3341-1071 
e 3341-3912), e-mail (contato@camaracolina.sp.gov.
br) ou nas transmissões oficiais via internet.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE COLINA

Medidas: 2 colunas x 12 cm | Valor:  R$ 220,32

FURTOS DE VEÍCULOS NO FINAL DE SEMANA 
Uma caminhonete Hilux, cinza, que estava estacio-

nada na Av. Rui Barbosa, foi furtada por volta das 10h50 
de sábado, dia 16. Segundo consta, os dois indivíduos 
desceram na contramão a Rua Tiradentes e estaciona-
ram o veículo em que estavam nesta mesma rua, mais 
abaixo da avenida. Os ladrões subiram a rua a pé e, 
após abrirem a camionete, um deles deu ré na Hilux até 
a esquina da Rua Tiradentes, onde fugiu com o veiculo. 
As imagens de câmera de segurança mostra que um dos 
bandidos desceu a rua, provavelmente para conduzir o 
veículo em que chegaram para cometer o furto. 

Na madrugada de sábado, dia 16, também foi regis-
trado o furto de um Corsa branco na Rua 4 do Jardim 
Simões. O carro foi deixado estacionado no local às 
03h e quando amanheceu o proprietário não encontrou 
o veículo, que tinha sido furtado. 

FURTOS EM RESIDÊNCIA
Ladrões aproveitaram a ausência dos moradores 

de uma residência na Av. Rui Barbosa e, mediante o 
arrombamento da porta de entrada, invadiram o imóvel 
furtando diversas garrafas de bebidas, máquina foto-
gráfica, óculos de sol, balança de precisão, toalhas de 
banho e produtos de higiene. Após o furto os meliantes 
pularam o muro dos fundos que dá acesso a uma casa 
abandonada. A vítima acionou a PM na manhã do dia 
8 para registrar a ocorrência. 

Um morador da Rua Ernesto Henrique Paro – Jardim 
Santa Lúcia saiu de casa na manhã do dia 6 e quando 
retornou no período da tarde encontrou a porta arrom-
bada, constatando o furto de uma TV 20’, conversor de 
canais, roupas de cama, cobertores, panelas, talheres,  
roupas, etc. 

Na tarde do dia 9, o condutor de uma moto estacionou 
o veículo em frente à residência na Rua José Fabri – Vila 
Fabri e deixou o capacete no guidão, que foi furtado. 

FURTOS EM FAZENDA E EMPRESA 
Na noite do dia 2 meliantes derrubaram dois postes 

de uma propriedade rural entre Colina/Monte Azul e fur-
taram cerca de 30 metros de cabos e também peças do 
painel elétrico que liga os poços artesianos da fazenda. 

Durante a madrugada do dia 8 foram furtadas da caixa 
de hidrante de uma empresa, que margeia a Rodovia 
Antônio Bruno, dez pontas de metal das mangueiras de 
combate a incêndio, 10 chaves, 10 bicos e 5 adaptadores. 

Quatro baterias foram furtadas durante a madrugada 
do dia 18 de caminhões que estavam estacionados em 
terreno à Alameda 3, no bairro CDHU 1, próximo a uma 
oficina mecânica. 

MOTORISTA AUTUADO POR EMBRIAGUEZ 
Os PMs flagraram na noite do dia 9 uma CG 150 Titan 

ES trafegando em alta velocidade e na contramão pela 
Av. Taufi Neme. O motorista, de 37 anos, caiu da moto 
e sofreu alguns ferimentos sendo socorrido pelo Samu. 
O condutor, que apresentava sinais de embriaguez, 
recusou-se a ser submetido ao teste do bafômetro e 
foi autuado pelas infrações. 

ATROPELAMENTO NA RODOVIA 
Um homem, de 40 anos, trafegava com a bicicleta 

na noite do dia 14 pela Rodovia Faria Lima quando foi 
atropelado por um veículo, que fugiu antes que pudesse 
identificar o modelo e a placa do carro. A vítima quebrou 
o tornozelo e ficou em observação no Pronto Socorro. 

ATAQUE DE CÃES EM SÍTIO 
Os moradores de um sítio acionaram a PM na manhã 

do dia 10 relatando que três cachorros da raça Pit bull 
entraram na propriedade. Um deles logo foi embora, mas 
dois cães atacaram os animais, matando três galinhas 
e machucando um porco. A PM entrou em contato com 
a prefeitura e o Corpo de Bombeiros que informaram 
não ter meios para capturar e nem local para abrigar os 
animais. Um dos cães foi mantido preso na propriedade 
e o sitiante orientado a aguardar a identificação do dono 
dos cachorros. 

TRAFICANTES PRESOS PELA PM 
Os PMs abordaram um homem na Rua Antônio 

Spechoto Primo – Jardim Santa Lúcia na tarde do dia 16 
encontrando em seu poder dezesseis pedras de crack 
(5g), a quantia de R$ 106,00 e um cartão bancário em 
nome de outra pessoa. O autor, de 34 anos e morador 
em Jaborandi, alegou que estava levando a droga para 
uma mulher que, por sua vez, entregaria para o titular 
do cartão. No plantão policial em Barretos o indiciado 
disse que foi comprar a droga para o dono do cartão 
e que em troca ganharia um pedra de crack porque é 
usuário. Ele foi recolhido em cela anexa da Seccional 
até ser reencaminhado à cadeia de Colina, onde per-
maneceu à disposição da justiça. 

No dia 17, às 23h40, a PM efetuava patrulhamento na 
Vila Hípica quando avistou dois indivíduos que fugiram, 
um deles correu para dentro do imóvel sendo impedido 
pelos policiais que o revistaram. Ele portava R$ 15,00 e 
dentro do imóvel foi apreendida a quantia de R$ 213,00, 
sete cápsulas de cocaína (9,2g), 7 pedras de crack 
(0,8g) e um papelote de maconha (1,3g). O indiciado foi 
apresentado no plantão policial em Barretos onde ficou 
preso até a transferência para a cadeia local. 

CAMINHÃO PROVOCA QUEDA DE FIAÇÃO 
Era por volta das 11h50 de sábado, 16, quando um 

caminhão de bebidas adentrou um posto de combustíveis 
da Av. Luiz Lemos de Toledo e o baú resvalou no poste 
de energia elétrica, ocasionando a queda da fiação. Toda 
área foi sinalizada e a companhia de energia acionada 
para reparação dos danos.  

APREENSÃO DE DROGA 
Em patrulhamento pela Vila Guarnieri na tarde do 

dia 13, a PM avistou dois indivíduos no cruzamento das 
Ruas 7 e 15 da Vila Guarnieri que fugiram. Durante a 
perseguição um deles deixou para trás um estojo es-
colar que foi apreendido, contendo em seu interior 20 
microtubos de cocaína (33g), um papelote de maconha 
(1g) e 3 microtubos de crack (1g). 

P A N O R A M A
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P A N O R A M A

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA 
DE BARRETOS/SP 

Delegacia de Polícia do Município de Colina/SP 
EDITAL 02/2.021

RAFAEL FARIA DOMINGOS, Delegado de Polícia Res-
ponsável pelo Expediente da Delegacia de Polícia do Municí-
pio de Colina e Diretor da Cadeia Pública, no uso de suas atri-
buições legais, etc... 

Faz saber a todos os que o presente Edital vierem ou dele 
tiverem conhecimento, que nos termos do Decreto nº 44.448, 
de 24/11/1999, combinado com a Resolução SSP-46, de 
21/12/1970, o Exmo. Sr. Dr. Delegado Seccional de Polícia 
de Barretos/SP, procederá Correição Ordinária Periódica cor-
respondente ao corrente ano, no dia 21/10/2021, das 09:00 às 
11:00 horas, na Delegacia de Polícia Civil do Município de Co-
lina e Cadeia Pública, durante o qual concederá audiência pú-
blica para apresentação de queixas, reclamações ou sugestões 
quanto aos serviços policiais e administrativos. 

Ficam convocados todos os funcionários 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Colina/SP, 14 de outubro de 2.021 
RAFAEL FARIA DOMINGOS - Delegado de Polícia 

A feira livre não é re-
alizada desde o início da 
pandemia e a prefeitura 
aproveitou esse período 
para dar um novo formato 
ao evento, que poderá até 
se tornar em um atrativo 
turístico do município. 

Esse é o objetivo 
com a remodelação da 
feira que retorna neste 
sábado, dia 23, das 6h 
às 13h, em novo lugar: 
na parte superior da Av. 
Cel. Antenor Junqueira 
Franco, em frente ao 
Parque Débora Paro. As 
demarcações no asfalto 
já foram feitas para os 
feirantes montarem as 
barracas que venderão 
hortifrutigranjeiros e 
produtos artesanais, 

Feira livre retorna em novo dia, local e com novidades
como pães, bolos, doces, 
roupas, ervas, queijo, etc. 
A ETAM “São Francisco 
de Assis” também estará 
comercializando seus 
produtos. 

“Nessa nova proposta 
será explorada a comer-
cialização de produtos 
naturais, que são mais 
saudáveis e nutritivos. 
É claro que o pastel e o 
caldo de cana não podem 
faltar em qualquer feira e 
estarão à disposição do 
público todos os sábados”, 
explicou o secretário de 
Indústria e Comércio, 
Renê Ângelo Sasaki, que 
ressaltou: “Aproveitamos 
este tempo de recesso 
para encontrar o me-
lhor lugar, dia e horário 

mais viáveis para que 
toda população tenha 
condição de participar. 
Só não iniciamos antes 
porque aguardávamos 
o momento em que a 
pandemia estivesse mais 
controlada. O local mais 
amplo e com vista para o 
lago também possibilita 
a expansão da feira para 
a via paralela, que terá 
o tráfego de veículos 
impedido. A realização na 
avenida não vai atrapalhar 
as pessoas que se exer-
citam no Parque Débora 
que poderão fazer suas 
compras após o esporte”. 

Outra novidade será 
a inclusão de atrações 
ao público enquanto a 
feira acontece, inclusive 

com a disponibilização de 
sanitários para o público. 
“Fizemos convite para o 
clube recém-criado na 
cidade para exposição 
de antigomobilismo, aos 
ciclistas colinenses e 
de outras cidades para 

visitarem a feira que terá 
apresentação de crianças 
e adolescentes do projeto 
A Rede e contratação de 
brinquedo para que a ga-
rotada se divirta enquanto 
os pais fazem compras”, 
contou o secretário. 
FEIRA PARA TODOS 

Renê esclareceu que 
existem vários feirantes 
interessados em partici-
par da feira e que está 
sendo dada prioridade 
aos colinenses. “A feira 
também está aberta para os 
comerciantes de fora que 
precisam se cadastrar. O 
Departamento da Receita 
e Vigilância Sanitária, com 
as respectivas equipes, 
estão organizando esta 
parte e os pontos onde 
cada feirante irá montar 

as barracas. A feira é 
gratuita e está aberta a 
todos”, salientou Sasaki. 

Em maio deste ano 
o prefeito Dieb esteve 
reunido com os feirantes 
de Colina e região anun-
ciando a reestruturação 
da feira e comunicando a 
mudança de dia e local. 
“Por meio de pesquisa a 
população solicitou que 
a feira fosse realizada 
aos sábados, indicando 
inclusive que a avenida 
do Parque Débora seria 
o melhor lugar para a 
realização deste evento, 
que oferece produtos 
frescos, de qualidade 
e representa mais uma 
opção de compra para 
os colinenses”, declarou 
o prefeito. 

Secretário Renê está otimista 
com a nova feira livre. 

O Motoclube “Ca-
valeiros Sobre Rodas” 
entregou ao Asilo São 
José cerca de 600 qui-
los de alimentos não 
perecíveis arrecadados 
pelos integrantes durante 
campanha realizada nas 
três lojas do Tome Leve. 

Motoclube doa 
alimentos ao Asilo

A entrega à entidade 
aconteceu no sábado, 
16 (foto). A direção do 
motoclube, que completa 
12 anos de existência 
neste ano, agradeceu a 
colaboração dos clientes 
do Tome Leve que são 
sempre solidários. 

Os ganhadores do 
sorteio do último dia 13 
são: 131 – Sofia M. V. 
Santana (R$ 7 mil); 559 
– Ali Ramadan (R$ 1,7 
mil); 654 (R$ 1,3 mil) – 
inadimplente; 825 – Linda 
A. Alves Passarela (R$ 
1.100,00) e 071 – Marcelo 
F. Silva (R$ 1 mil). O 3º 

Apae entregou prêmios
prêmio foi novamente 
sorteado ontem, dia 20. 
“ADOTE UM IDOSO” 

Na próxima quarta-feira, 
dia 27, acontece o sorteio 
dos cinco vale-compras da 
campanha do Asilo São 
José. Mantenha o carnê 
em dia para concorrer aos 
R$ 13.600,00 em prêmios. 

O vice-governador 
Rodrigo Garcia participou 
na última sexta-feira de 
vários eventos na região 
durante a abertura do 
“Retoma SP”. 

O prefeito Dieb e o 
vice Campanholi (foto) 

Prefeito e vice acompanham 
visita de Rodrigo Garcia

acompanharam as visi-
tas e aproveitaram para 
agradecer o governador, 
o vice Rodrigo e o secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, 
por atenderem as reivin-
dicações de Colina. 
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Os 85 anos de 
Nair Rodrigues 

serão festejados 
no próximo dia 26 

pela família, que vai 
enchê-la de muito 

carinho pela 
data festiva. 

A noite de sexta foi de 
felicidade para Rebeca 

Cury Piai que recebeu as 
amigas para seu chá de 

panela, realizado na casa 
dos avós Salomão/Ana. 

O casamento com Felipe 
Guerreiro está marcado 
para 10 de dezembro. 

Amanhã é o 
aniversário da Eliane 

que retornou, 
recentemente, 
da viagem que 
fez com marido 

Fernando Melo a
Itacaré/BA, terra de 

muitos encantos 
e belezas naturais 

encantadoras. 

Aniversário de casamento chegando para Rogério 
“Turcãõ”/Elisângela que completa 3 anos de união no 
próximo dia 27.  

Amanhã é dia de muita 
alegria para a família de 
Joaquim de Brito, que 

celebra seus 90 anos de 
vida. O aniversariante é 
assinante do jornal há 
muitos anos e, apesar 

da idade, faz questão de 
vir à redação renovar a 
assinatura semestral. 

O seu aniversário é uma data especial do calendário 
para o esposo Geraldo, filhos, família e amigos de Cida 
Bezerra, que celebra mais um ano de vida no dia 25. 

O 4º aniversário de união foi de alegria para Luiz Ro-
dolfo “Dodô” e sua Marilene, que comemoraram a data 
no dia 19. 

Os netos João Antônio e Rafaela com a vovó Maria Rita, 
que completa no dia de hoje mais um ano de vida na 
companhia da família e esposo Crispim.

A Jaine adora fazer aniversário. A data cai neste domingo, 
um motivo a mais para a comemoração com a família, 
amigos e namorado Matheus. 

O domingo foi de festa para Maria Clara Fonseca Daher, 
filha de Ronaldo e Márcia. O Rotary Club se transformou 
no “Jardim da Princesa Fada” para receber familiares em 
comemoração ao seu primeiro aninho. 

CL Produções
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Os membros do 
COMTUR – Conselho 
Municipal de Turismo 
participaram na manhã 
de segunda-feira, 18, 
de reunião realizada 
na Fazenda Haras 53, 
em Jaborandi, que 
teve a participação do 
prefeito Silvinho.  O 
convite foi feito pelo 
produtor rural Carlos 
Junqueira, um dos 
maiores criadores de 
manga larga marchador 
puro sangue do Brasil. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021 

Aberto em 15/10/2021; Encerramento: Até às 10:00 ho-
ras do dia 28/10/2021; Resumo do objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
O FORNECIMEMENTO PARCELADO NO PRAZO DE 12 
(DOZE) MESES DE TIRAS REAGENTES PARA DETEC-
ÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DETERMINAÇÃO POR 
QUIMÍCA ENZIMÁTICA E LEITURA POR FOTOMETRIA 
OU AMPEROMETRIA, ÁREA DE GLICOSE ENTRE 20 A 
600MG/DL, PODENDO APRESENTAR VALORES INFE-
RIORES A 20MG/DL, E SUPERIORES A 600MG/DL, ÁREA 
DE BILIRRUBINA NÃO, ÁREA DE DENSIDADE NÃO, 
ÁREA DE PH NÃO, ÁREA DE SANGUE NÃO, ÁREA DE 
PROTEÍNA NÃO, ÁREA DE LEUCÓCITOS NÃO, ACON-
DICIONADO EM CAIXA - RÓTULO COM NR. DE LOTE, 
DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA. 
ALÉM DO FORNECIMENTO GRATUITO DE 140 (CENTO 
E QUARENTA), APARELHOS COMPATÍVEIS PARA ME-
DIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR”, COMPATÍVEIS COM A 
DESCRIÇÃO SUPRACITADA DAS TIRAS REAGENTES. O 
edital está disponível, podendo ser retirado no Setor de Compras 
e Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Cen-
tro; Informações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 15 de Outubro de 2021

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES - Pregoeiro

Comtur discute potencial turístico do município
JABORANDI

A o f i c i n a  t e v e 
mediação do pro-

fessor Fernando de 
Figueiredo  que atua 
como consultor para 
construção do Plano 
Diretor de Turismo, 
peça chave e funda-
mental para enqua-
drar Jaborandi como 
MIT – Município de 
Interesse Turístico. 

Silvinho explicou 
que o Sebrae, através 
de seus consultores, 
a tua rão  jun to  ao 
desenvolvimento do 
projeto,  apoiando 
os novos e antigos 
empreendedores do 

turismo para atrair 
e  impu ls ionar  as 
atrações e poten-
cialidades turísticas 
do município. “Eu 
acredito muito no tu-
rismo, especialmente 
fomentando a pesca 
sustentável, o pesque 
e solte. O turismo é 
um dos pi lares da 
administração para 
o desenvolvimento 
de Jaborandi,  por 
me io  da  geração 
de oportunidades, 
emprego e renda”, 
destacou o prefeito. 

Silvinho explana as potencialidades do município para constar no projeto que será 
desenvolvido pelo Sebrae. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 

Aberto em 18/10/2021; Encerramento: Até às 10:00 horas do 
dia 03/11/2021; Resumo do objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA a Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços médicos pelo período de 12 (doze) meses para execução 
contratual no Pronto Atendimento Municipal (PAM) e Hospital 
Municipal Dr. Amadeu Pagliuso em Jaborandi – SP. O edital está 
disponível, podendo ser retirado no Setor de Compras e Licita-
ções da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; In-
formações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 18 de Outubro de 2021 

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA   - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES  - Pregoeiro
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Se ENCANTE com a magia do Natal na 
Thaís Helena Casa e Natal.

Estamos em novo endereço, com ambiente 
climatizado, cheio de detalhes e um Papai 
Noel gigante especialmente para você e sua 
família!

Venham nos fazer uma visita e deixar a 
sua casa incrível, cheia de luz, amor e 
magia!

É tempo de AGRADECER e RECOMEÇAR!

Avenida Luís Lemos de Toledo, 853
Thaís Helena Casa e Natal


