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A Sicredi (Sistema 
de Crédito Cooperativo) 
informou que vai instalar 
uma agência em Colina. 
Presente em vários es-
tados e diversas cidades 
da região, a instituição 
financeira cooperativa 

Colina terá agência da Sicredi
possui mais de 2 mil 
agências e supera os 4 
milhões de associados.

Segundo o diretor 
executivo, Fernando 
Fenner, “a Sicredi es-
colheu Colina porque 
acredita no potencial da 

cidade. Vamos propor-
cionar oportunidades de 
emprego e crescimento 
profissional. Estamos 
ansiosos para nossa 
inauguração e desde 
já agradecemos  a 
boa receptividade dos 
colinenses”.

INVESTIDOR 
COLINENSE

O empresário Assad 
Sammour é o parceiro 
empreendedor da Sicredi 
em Colina. Baseado no 
projeto arquitetônico da 
instituição ele vai construir 
a nova agência no imóvel 
de sua propriedade, que 
fica na esquina da Rua 
7 com Av. Dr. Manoel 
P. Fernandes (antiga 
CPFL). Ele revelou que 

fez de tudo para trazer a 
Sicredi a Colina no longo 
período de negociação, 
que durou cerca de 2 
anos. “A pandemia aca-
bou atrasando a vinda 
que se concretizou para 
o progresso da cidade. É 
mais uma opção para o 

cidadão colinense”, disse 
Sammour. 

“Acreditamos em Colina 
e no seu potencial. Para 
tanto buscamos parcerias 
para viabilizar nossos 
empreendimentos, que 
valorizam o comércio 
e fixa o consumidor em 

nossa cidade”, destacou 
Assad que é proprietário 
dos prédios do Magazine 
Luiza e Tome Leve Aqui.

Ele informou que o início 
das obras está previsto 
para final deste mês e o 
término deve ocorrer em 
novembro.                        

Layout da nova e moderna agência da Sicredi.

Empresário Assad Sammour é o responsável pela cons-
trução do prédio.

O produtor rural 
Marcelo de Felicio re-
clamou das erosões que 
surgiram às margens 
da Rodovia Renê Vaz 
de Almeida (Colina/
Monte Azul) após o 
início das obras de 
recapeamento. O pro-
blema tem prejudicado 
os proprietários rurais.                  

                  Pág. 3 

Produtor reclama de 
serviços na rodovia 

Marcelo mostra erosão no acostamento da rodovia. 
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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, 10x25m 

(cada) na Rua C do 
Desmembramento Park, 
ótima localização. Con-
tato (13) 99194-4797, c/ 
Emerson. 

UBATUBA 
Alugo apartamento 

em Ubatuba com 2 
quartos e 2 banheiros 
na praia de Perequê 
Açu, a 300m do mar. 
Instalado em condo-
mínio c/ 4 piscinas, 
playground, campo de 
futebol, churrasqueira 
na sacada, TV por as-
sinatura e wifi. Tratar 
99789-3958, c/ Tcharlim. 

VENDE-SE 
Três terrenos murados 

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

m2. Tratar 99112-9651, 
c/ Zé Verdureiro. 

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.

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso 

da cidade c/ muitas 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 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 codi-
ficadas. 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 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

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). 

VENDE-SE 
Mesas de MDF, to-

alhas de mesa (grande 
e pequena), talheres, 
geladeira, travessas inox 
e colorex, picador de 
legumes, marmita c/ 5 
divisões, bandejas plás-
tico açougue 30x50cm e 
30x30cm, plástico 50 litros, 
panela pressão 7,5 litros 
sem tampa, etc. Tratar (17) 
3341-1627 ou Restaurante 
Toca da Raposa.

LT CLEAN 
Higienização de esto-

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

ENDER LATARO 
Estrutura para eventos: 

casamentos, 15 anos, 

formaturas, cabines 
fotográficas e espelho 
mágico. Contato (17) 
99173-4994. 

CACHORRA 
DESAPARECIDA 
Cor preta, focinho e 

patas marrom, peque-
na, vira-lata, arisca e 
que atende pelo nome 
de Café. A cachorra 
sumiu no último dia 16, 
próximo ao Restaurante 
da Elvira. Quem tiver 
alguma informação do 
seu paradeiro entrar 
em contato pelo fone 
99102-8269, c/ Marina. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
DECRETO Nº 4.478, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPAR-
TIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA QUE ES-
PECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DIAB TAHA, Prefeito Municipal da Comarca de 
Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, edita o seguinte Decreto:

Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas repar-
tições públicas municipais relativo aos dias mencionados 
abaixo, no exercício de 2.022:

I - 28 de fevereiro (segunda-feira) – carnaval;
II- 1º de março (terça-feira) – carnaval;

Art. 2º - O expediente nas repartições públicas muni-
cipais no dia 02 de março, quarta-feira - Cinzas, terá seu 
início às 13:00 (treze horas).

Art. 3º - Ficam excetuados os serviços de limpeza pú-
blica, coleta de lixo, serviços de saúde através do Pronto 
Atendimento de Colina e plantão do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Colina. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
realizando-se as anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 07 de fevereiro de 2022

DIAB TAHA - Prefeito do Município de Colina

Registrada na Secretaria competente e publicada por 
afixação no quadro de avisos desta municipalidade.

LUANA NAYARA BARRERA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo - (Substituta) 

Medidas: 2 colunas x 14 cm | Valor:  R$ 194,60

INSTINTO ANIMAL 
Tudo para seu animal: 

pet shop, banho/tosa e 
toda linha de rações e 
medicamentos na Ave-
nida das Cohabs, 546. 
Entregas pelo WhatsDog: 
(17) 3341-2046 e (17) 
99114-1410. 

VENDE-SE 
Fiat Strada Working, 

cabine estendida, 
2016/2016, branca, 
completa. Apenas venda! 
Tratar (17) 99201-2194. 

Notícias da Paróquia
Dia 18 – Sexta-feira
19h30 – Ordenação de dois padres de nossa diocese em 
Morro Agudo

Dia 19 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 20 – Domingo 
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 23 – Quarta-feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz  
20h – Reunião dos coordenadores das comunidades na 
Igreja Matriz

“SEDE MISERICORDIOSOS”

Na lógica do mundo em que vivemos, não responder 
a uma atitude hostil ou violenta é sinal de fraqueza, 
medo, covardia e passividade. Desafiar um inimigo e 
pagar com a mesma moeda, é visto como virtude, cora-
gem e fortaleza. Muitos assumem posições radicais na 
sociedade defendendo suas opiniões com extremismo. 
Tais princípios, muitas vezes, têm contribuído para 
polarizações destrutivas, que não apenas impedem o 
diálogo, mas também provocam profundas divisões entre 
grupos, pessoas, famílias e membros das comunidades. 
Atitudes como considerar o outro como inimigo, como 
oponente, podem desencadear muitos conflitos e levar 
as pessoas a praticar ações desumanas. Para um cris-
tão, é possível acreditar que a dinâmica do confronto 
nos faz mais livres e felizes? O que se conquista com 
a destruição dos inimigos?

Segundo a proposta de Jesus, nossa força e coragem 
se manifestam precisamente por meio da capacidade 
de inverter a lógica da hostilidade, da rejeição e da 
violência, e estender a mão até a quem nos ofendeu, 
caso precise de nossa ajuda. Quem não segue Jesus 
não pode adotar uma postura agressiva ou violenta para 
resolver uma situação de injustiça. O que caracteriza 
o cristão é a disposição para dialogar, para dar o pri-
meiro passo em vista do reencontro, da reconciliação 
e do perdão. Isso não significa esquecer ou ignorar o 
mal, e sim tomar uma atitude positiva, não violenta, 
diante dos conflitos, proporcionando caminhos para a 
construção da paz.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 
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Colina e Jaborandi estão 
entre os municípios da 
região de Rio Preto onde 
a CPFL detectou ligações 
elétricas clandestinas, 
os populares “gatos”, 
praticados para o furto 
de energia diretamente 
da rede sem a medição 
do consumo. As fraudes 
e furtos de energia são 
considerados crimes com 
penas que podem chegar 
até 4 anos de prisão. 

Para constatar essas 
fraudes a concessionária 
inspeciona constantemente 
a rede elétrica. Em Colina 
das 270 inspeções reali-
zadas no ano passado 
28 eram irregulares Em 
Jaborandi foram 11 cons-
tatações para um total de 
59 inspeções no mesmo 
período. 

Colina está em 19º 
no ranking e Jaborandi 
em 34º de um total de 43 
municípios da região de 
Rio Preto atendidos pela 
distribuidora que, no ano 
passado, realizou 25,3 mil 
inspeções e identificou 
3.478 irregularidades. São 
José do Rio Preto lidera a 
lista com 7.927 inspeções 

CPFL identificou 28 
“gatos” no ano passado 

Prisão por furto de energia pode chegar até 4 anos

e 924 fraudes, seguido de 
Barretos (3.167 / 428); 3º 
Olímpia (1.440 / 308), 4º 
Bebedouro (2.390 / 274) e 
7º Monte Azul  (622 / 139). 

A assessoria de imprensa 
da CPFL informou que as 
inspeções contra fraudes 
e furtos de energia, reali-
zadas pela distribuidora no 
ano passado, resultaram 
em 34 GWh de energia 
recuperada na região de 
Rio Preto, onde ficam 
as cidades de Colina e 
Jaborandi, o suficiente 
para abastecer mais de 
15 mil residências por um 
ano. “Infelizmente, a cada 

ano, vemos que a prática 
das ligações irregulares de 
energia continua. Nosso 
papel, como distribuidora, é 
realizar as inspeções para 
combater essa prática”, 
salientou a assessoria da 
companhia que tem na 
tecnologia uma aliada. “A 
tecnologia de ponta tem 
nos permitido aumentar as 
constatações de irregula-
ridades em determinados 
clientes, o que nos alerta 
sobre a prática do gato. 
Assim, as inspeções são 
cada vez mais efetivas. A 
pessoa que for flagrada 
cometendo a irregularidade 
terá cobrado os valores 
referentes ao período em 
que deixou de pagar pelo 
fornecimento”. 

Nos municípios a empresa 
recebe apoio da Polícia 
Civil na identificação de 
ligações irregulares. Os 
clientes da CPFL também 
podem contribuir, de for-
ma sigilosa, por meio de 
denúncia que pode ser 
feita pelo site (www.cpfl.
com.br/fraude), e-mail 
(denunciafraude@cpfl.
com.br) ou pelo aplicativo 
“CPFL Energia”. 

O produtor rural Marcelo 
Almeida de Felicio, que 
usa a Rodovia Renê Vaz 
de Almeida (Colina/Monte 
Azul) diariamente, reclama 
dos serviços realizados no 
acostamento da estrada 
que suprimiu a grama e 
tem causado erosões no 
trajeto. 

Segundo Marcelo, as 
obras de recuperação 
da rodovia começaram a 
cerca de 30 dias e o pri-
meiro serviço foi a retirada 
da grama que ficava no 
acostamento. “Não sou 
especialista em estrada, 
porém sou engenheiro 
agrônomo e tenho uma 
posição muito crítica 
com relação à erosões e 
serviços que não visam 
a conservação do solo e 
meio ambiente, portanto 
o trabalho começou de 
forma equivocada. Re-
fundou o acostamento, 
deixando o solo friável, 
sem compactação para 
plantio novamente de 1 
metro de faixa de grama, 
que no declive foi arrastada 
pela chuva. Estamos em 
plena época de chuvas 
e arrancar a grama às 
margens da rodovia é abrir 
a porteira para a erosão. 
A água da chuva lavou o 
acostamento e provocou 
perigosos buracos por 
toda extensão. Conse-
quentemente os córregos 
passaram a receber um 
grande volume de terra, 
causando o assoreamen-
to”, declarou Marcelo que 
acrescentou: “Sabemos que 
o recapeamento da rodovia 
é muito bem-vindo pra todos 
nós, porém começou de 
uma forma equivocada, 
trazendo muito perigo aos 
usuários e prejudicando o 
meio ambiente”. 

Outros produtores rurais 
também reclamaram da 
erosão no acostamento, 
inclusive os que utilizam 
a estrada municipal de 
acesso ao Monte Belo. A 
interligação com a rodovia 
ficou inacessível no auge 
das chuvas. 

MUITA CHUVA 
O colinense Abdo 

Ramadan é o proprietário 
da empresa responsável 
pelo serviços de reca-
peamento da vicinal. O 
Grupo Ramadan venceu a 
licitação junto ao Governo 
Estadual para execução 
do recape nos 24 km da 
estrada ao preço de R$ 
14.131.617,76. As obras 
iniciaram-se em novembro 

Produtor reclama de 
serviços na rodovia 

e têm 1 ano de prazo para 
conclusão. 

“Estamos executando 
os serviços de acordo com 
a planilha. No contrato 
estabelece que temos que 
fazer a drenagem da água 
que corre sobre a pista 
para evitar acidentes por 
conta da aquaplanagem e 
também para que o pavi-
mento tenha durabilidade. 
Então fomos obrigados a 
rebaixar o acostamento. O 
fato é que choveu demais, 
acima da média e provocou 
algumas erosões. Porém 
isso será corrigido no pe-
ríodo da seca”, declarou 
Abdo. 

Ele também informou 
que aguarda uma estia-
gem maior para iniciar os 
remendos e, em seguida, 
a capa asfáltica. “Temos 
total conhecimento que 
a estrada é de extrema 
importância para Colina 
e para os agricultores. 

Estamos abertos ao diálogo 
para fazer o melhor para 
nossa cidade e região”, 
finalizou o empresário. 

DER FAZ 
ACOMPANHAMENTO 

O diretor do DER, regional 
Barretos, Miguel Pentino, 
informou  que os serviços 
são supervisionados pelo 
órgão. Disse que a obra é 
de recuperação da estrada 
com reparos na base, 
instalação de uma capa 
asfáltica no leito carroçá-
vel e sinalização de solo. 
Não estão relacionadas 
obras no acostamento, 
apenas obras pontuais de 
retirada de água da pista 
para maior durabilidade 
da pavimentação. 

Sobre a reclamação dos 
produtores ele informou que 
a equipe de fiscalização 
está acompanhando o tra-
balho de perto e se houver 
necessidade a empresa 
poderá ser notificada. 

Ligação clandestina detec-
tada pela distribuidora  no 
poste de energia de dezenas 
de residências.

Marcelo de Felício mostra as erosões abertas no acosta-
mento da vicinal, que liga Colina a Monte Azul.

Placa da obra de recuperação da pavimentação asfáltica 
fixada em trecho da estrada.  

Conforme tem sido 
adotado em todo o 
país e também pelos 
municípios da região, 
a prefeitura também 
decidiu não realizar o 
tradicional carnaval de rua 
neste ano em virtude da 
variante Ômicron, mais 
transmissível e que tem 
registrado alta no número 
de casos de Covid. 

Carnaval não será realizado
O prefeito Dieb disse que 

o momento é de cautela 
e a preocupação é com 
a saúde e segurança da 
população, portanto a 
decisão pela não reali-
zação da festa popular 
atende recomendações 
dos órgãos de saúde nas 
esferas federal, estadual 
e municipal.  Ele decre-
tou ponto facultativo na 

segunda e terça-feira de 
Carnaval, dias 28 e 1º. Na 
quarta-feira de Cinzas o 
expediente nas repartições 
públicas municipais tem 
início às 13h, conforme 
estabelece o decreto 
4.478, publicado à página 
2. A “ponte” também será 
mantida em todo o Estado, 
conforme decreto emitido 
pelo governador Doria.
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.213 LIVRO D-19 
FLS.087

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

ANDERSON EDUARDO DA SILVA e 
STEAFFANY LOURRANIS MARTINS RIBEIRO

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 03 de Julho de 
1.996, operador de colhedora, solteiro, residente e domi-
ciliado na cidade de Colina-SP, à Rua E, nº 135, jardim 
Califórnia, filho de Marco Aurelio da Silva e Sonia Oliveira 
da Silva.

Ela, natural de Colinas-TO, nascida aos 15 de Julho 
de 1.996, alimentador de linha de produção, solteira, re-
sidente e domiciliada na cidade de Colina-SP, à Rua E, 
nº 135, jardim Califórnia, filha de Verissimo Martins de 
Sousa e de Iolanda Ribeiro do Espirito Santo.

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Senhora Sadia Daher Rodrigues Ferreira, Secretária 
da Saúde do Município de Colina, Estado de São Paulo, faz 
saber que, em atendimento ao disposto no artigo 12, da Lei 
Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993, c/c com as instru-
ções TCESP nº 01/01, aprovadas pela Resolução nº 05, de 
04 de julho de 2001 e de acordo com a Lei Complementar nº 
141, de 13 de janeiro de 2.012, promoverá audiência pública 
para apresentação ao Conselho Municipal de Saúde, do re-
latório sobre o montante e a origem dos recursos aplicados, 
bem como a oferta e a produção dos serviços na rede de 
saúde durante o 3º Quadrimestre de 2021.

Ficam convidados, portanto, todos os seguimentos da 
sociedade colinense a assistirem a transmissão da Audi-
ência Pública que, em virtude das medidas de enfrenta-
mento da pandemia causada pelo novo coronavírus e da 
necessidade de restringir a aglomeração de pessoas, será 
transmitida ao vivo pelo canal da Secretaria Municipal 
de Saúde no Youtube no próximo dia 25 de fevereiro do 
corrente, sexta-feira, com início previsto para às 10:00 
horas. O link estará disponível na página da Prefeitura 
Municipal de Colina (www.colina.sp.gov.br) 

Dr.ª SADIA DAHER RODRIGUES FERREIRA 
Secretária Municipal da Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 
Medidas: 2 colunas x 12,5 cm | Valor:  R$ 173,75

O Dia Nacional da 
Mamografia, comemorado 
em 5 de fevereiro, foi 
um alerta para a queda 
no número dos exames 
realizados em todo o 

Ausência de carreta reduz número de mamografia e papanicolau
Rastreamento precoce e periódico aumenta chances de cura

país. A pandemia é um 
dos fatores apontados 
pelos especialistas que 
contribuíram para esta 
redução. Em Colina 
não foi só o número 

de mamografias que 
sofreu queda, mas 
também os exames 
de papanicolau.  

Acostumadas com 
a carreta do Hospital 
de Amor, que não está 
vindo mais para a cidade 
por causa da pande-
mia, muitas mulheres 
deixaram de fazer os 
exames preventivos que 
são essenciais para o 
rastreamento precoce 
do câncer de mama e 
colo do útero. 

A última vez que 
a unidade móvel do 
hospital barretense 
esteve em Colina foi 
há 2 anos, nos meses 
de novembro e dezem-
bro de 2019. A carreta 
atendia um grande 
número de mulheres 
nas unidades de saúde 
onde ficava estacionada 
para facilitar o acesso 
das moradoras dos 
diferentes bairros, que 
agendavam os exames 
previamente no local 
mais perto de casa, 
onde também eram 
realizados.  

A reportagem pro-

curou a Secretaria de 
Saúde que não divulgou 
os números, mas con-
firmou que a ausência 
da carreta do hospital 
barretense contribuiu 
para a diminuição dos 
exames entre o público 
feminino. “A carreta não 
está vindo por causa 
da pandemia, mas o 
papanicolau continua 
sendo realizado nor-
malmente em todas as 
Estratégias de Saúde 
da Família (ESF). Para 
a mamografia é preciso 
passar por consulta com 
o ginecologista que fará 
o pedido”, informou 
Ana Lívia R. Bianchini 

Terribas, coordenadora 
da Secretaria de Saú-
de. Ela disse também 
que o atendimento na 
carreta já começou na 
região e Colina tem 
previsão de vinda para 
final de abril ou maio, 
mas a confirmação pelo 
Hospital de Amor será 
feita em março. 

Diversos estudos 
mostram que a partir 
do rastreamento ma-
mográfico, desde que 
realizado periodicamente, 
a mortalidade por cân-
cer de mama pode ter 
um impacto de 25% a 
40%. Outra vantagem 
é que quando a doença 

é descoberta cedo os 
tratamentos podem ser 
menos agressivos, além 
de terem uma maior 
chance de sucesso. 
A boa notícia é que 
95% dos diagnósticos 
precoces têm chances 
de cura, sendo possível 
encontrar lesões em 
estágios iniciais e barrar 
que o câncer avance 
com o tratamento. 
Segundo dados do 
Instituto Nacional de 
Câncer (INCA) estima-
se que durante o triênio 
2020/2022 cerca de 
66.280 novos casos de 
câncer de mama sejam 
identificados no país. 

Muitas mulheres deixaram de fazer os exames desde que a carreta deixou de vir ao 
município há 2 anos, por causa da pandemia. 
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P A N O R A M A

A Secretaria de Saú-
de divulgou na última 
semana o balanço da 
vacinação infantil contra 
a Covid, que teve início 
no dia 26 de janeiro. Até 
a última segunda-feira, 
dia 14, foram vacinadas 
949 crianças de 5 a 11 
anos, chegando a 50,42% 
do total a ser imunizado 
com a 1ª dose nesta faixa 

Mais da metade das 
crianças vacinadas

etária. A vacina continua 
disponível na Unidade 
de Saúde da Vila Fabri. 

A 1ª, 2ª e dose de 
reforço para os demais 
públicos continua dis-
ponível de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 
11h e das 13 às 16h30, 
no posto de vacinação 
ao lado da Biblioteca 
Municipal. 

A Câmara rejeitou 
projeto de lei, de autoria 
do Executivo, encami-
nhado com pedido de 
urgência em setembro 
do ano passado, au-
torizando a prefeitura  
a retomar o terreno 
dado em doação pelo 
município à Associação 
dos Funcionários e 
Aposentados do Ban-
co do Estado de São 
Paulo, o “Banespinha”, 
situado na Cohab 2, 
que por longos anos foi 
usado para realização 
de festas  e eventos. 
O município somente 
faria a aquisição das 
benfeitorias existentes 
no imóvel pelo valor de 
R$ 385 mil. 

O objetivo da prefei-
tura era transformar o 
imóvel nas instalações 
dos setores administra-
tivos da Secretaria de 
Saúde e departamentos 
vinculados, como de 
Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica, Se-
tor de Agendamento, 
Farmácia, Estoque, 
Arquivos, etc. O valor 
de R$ 385 mil seria 
pago em 10 parcelas 
fixas de R$ 38.500,00 

Câmara rejeita projeto do Executivo para 
compra do “Banespinha”

com o primeiro paga-
mento no dia 10 do 
mês subsequente ao 
da escritura pública de 
transferência do bem 
ao município. 

O projeto foi votado 
no último dia 7, na 1ª 
reunião ordinária do 
ano do Legislativo após 
o retorno do recesso. 
Os vereadores Muniz, 
Evonei, Limão e Mon-
tanha foram favoráveis, 
mas a maioria contra 
(Rafael Cury, Valdir, 
Marco Moralles, João 
Amadeu e Fátima). 
O vereador Zé Afon-
so estava ausente. 
O presidente Rafael 
Maringá não vota. Na 
reunião extraordinária 
do dia 20 de janeiro o 
projeto foi apreciado, 
mas João Amadeu fez 
pedido de vista por 10 
dias. 

“Fui favorável à com-
pra do imóvel porque 
representa um ótimo 
negócio para o muni-
cípio. O preço pedido 
está baixo do valor de 
mercado. É um ponto 
muito bem localizado. 
O município deixaria 
de pagar aluguel, hoje 

em um prédio que não 
atende plenamente as 
necessidades e ainda 
não pode receber me-
lhorias por parte da 
prefeitura. Respeito 
os colegas mas, no 
meu ponto de vista, 
faltou visão de futuro, 
de economicidade e 
sobretudo bom sen-
so”, disse o vereador 
Antônio Muniz.

“Vo te i  con t ra  o 
projeto de lei, pois o 
mesmo apresentava 
contradições graves, 
no meu modo de ver, 
respeitando quem pensa 
de modo contrário. Pedi 
vista justamente para 

poder estudar e debater 
o projeto com juristas. 
Sem arroubos autoritá-
rios. Como operador do 
direito, entendo que o 
projeto não encontrava 
fundamento jurídico e 
de legalidade nem na 
Lei que fez a doação 
na década de 80; nem 
no Código Civil; nem 
no Estatuto do Clube; 
nem na Constituição 
Federal de 1988; e, 
menos ainda no próprio 
parecer do jurídico da 
assessoria da Câmara 
Municipal. Deste modo, 
penso que cumpri meu 
papel de fiscalizador 
e de criador de lei, na 

condição de legislador. 
Por fim, a votação re-
flete que a legalidade 
deve sempre prevalecer 
acima das vontades. 
Ganha toda a cidade 
que teve a possibilidade 
de debater o tema e 
ver a Câmara de Vere-
adores atuar de forma 
colegiada”, justificou o 
vereador João Amadeu 
Giacchetto Filho. 

DESPESAS 
MENORES E MAIS 

ESPAÇO PARA 
A SAÚDE 

Consta na exposição 
de motivos enviada 
pelo Executivo que a 
retomada do terreno 

seria sem nenhum 
ônus ao município que 
apenas adquiriria as 
benfeitorias já cons-
truídas no imóvel. Na 
estrutura existente, 
com algumas adapta-
ções, seria instalada a 
sede administrativa da 
Secretaria de Saúde e 
demais departamentos. 
“Atualmente o prédio 
onde se encontram 
instalados os referi-
dos órgãos públicos é 
alugado e não possui 
espaço suficiente para 
determinadas atividades 
dos profissionais, como 
o descarte correto de 
materiais utilizados na 
pulverização de venenos 
e outros produtos em 
ações de combate a 
agentes transmissores 
de doenças, atendimen-
to, castração e outros 
serviços prestados. 
Além de desempenhar 
melhor as funções 
públicas as despesas 
seriam bem menores 
do que o pagamento 
de aluguel do prédio 
atual ou locação de 
novos espaços”, cita 
o prefeito. 

A profissionalização 
no futebol é um sonho 
acalentado por muitos 
garotos colinenses que 
têm chegado lá com a 
contratação por clubes 
paulistas. Como é o 
caso de Ruan Henrique 
da Silva Bolpeti, de 14 
anos, que foi contratado 
no ano passado pelo 
Novorizonto para atuar 
na categoria sub-15 do 
clube.  

A reportagem fez 
um bate-bola com o 
meia-atacante e ponta-
direita que com 5 anos 
começou a frequentar 
a escolinha de base 
no Colina Atlético. Ele 
teve como treinadores 
Marcela Silva Piccelli 
e Denis Arruda. 

Antes da contratação 
Ruan participou de pe-
neiras no Corinthians, 
Fluminense e no Palmei-
ras, que foi sua primeira 
experiência em 2018. Ele 
contou que a contratação 

Colinense é contratado pelo Nororizontino

aconteceu quando jogou 
pela Escolinha Camisa 
10, de Sertãozinho, contra 
o Novorizontino. 

“A equipe técnica do 
Novorizontino gostou da 
minha atuação e disse-
ram que me queriam 
jogando no time. Assinei 
contrato remunerado 
pelo período de 3 anos 
com o clube, que tem 
uma estrutura muito 
boa. Como tem treino 

todo dia, no período da 
manhã, estou morando 
em Novo Horizonte. 
Quero aproveitar essa 
oportunidade e fazer 
carreira no futebol”, 
disse Ruan que é filho 

do casal Ricardo Bolpeti/
Tatiane, que apoia o filho 
no sonho de se tornar 
jogador profissional de 
futebol. A equipe de 
Ruan disputa neste ano 
a Copa Paulista sub-15. 

O objetivo da prefeitura era transformar as instalações do “Banespinha” na sede 
administrava da Secretaria de Saúde e demais departamentos.

Ruan que assinou contra-
to de 3 anos com o clube 
paulista.
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CARRO DE PROFESSORA 
ENCONTRADO DEPENADO  

Uma professora estacionou o Uno Mille EX, 
branco, ano 1999, defronte à escola da Cohab 2 às 
12h10 do dia 9. Quando saiu do estabelecimento 
de ensino, por volta das 17h30, constatou o furto 
do veículo que foi encontrado abandonado na 
tarde do dia seguinte no interior de uma fazenda 
que margeia a Rodovia Brigadeiro Faria Lima. O 
carro estava sem as 4 rodas, bancos dianteiros, 
retrovisores e bateria. 

FURTOS DE LÁTEX EM FAZENDAS 
Um seringal da Rodovia Renê Vaz de Almeida 

foi alvo de furto no dia 29. Quando os seringueiros 
chegaram ao local para colher o látex constataram 
que uma parte da produção, que estava ainda nos 
copos, tinha sido levada pelos ladrões que furtaram 
aproximadamente 400 kg de borracha de 26 filas 
de seringueira com cerca de 20 pés cada uma. 

Na manhã do dia 15, um produtor rural chegou à 
propriedade na Rodovia José Marcelino de Almei-
da, que liga Colina/Severínia e constatou o furto 
de aproximadamente 2 mil quilos de borracha que 
estavam nas canecas. 

Mais um furto foi registrado em propriedade rural 
da Rodovia Renê Vaz de Almeida na tarde do dia 1º 
quando um funcionário encontrou o transformador 
no chão todo danificado, sem os cabos elétricos 
no poste e na casa de bomba. 

MAIS FURTOS 
Na noite do dia 4, ladrões escalaram o muro de 

uma residência na Av. Cel. José Venâncio de onde 
furtaram um videogame com controles e 12 jogos, 
iphone e carregador, caixa de som e parafusadeira 
elétrica. 

Um reboque estava estacionado na Alameda 
3 do Jardim Andorinha e durante a madrugada o 
proprietário escutou um barulho e saiu de casa para 
checar, mas não percebeu nada de anormal. Pela 
manhã deu falta de 9 réguas de alumínio fixadas 
nas tampas da carroceria que são utilizadas para 
amarrar as lonas. 

Acredite se quiser, na maior ousadia ladrões 
furtaram 56 m² de laje já montada, os suportes e 
tijolos de uma construção da Rua F do Jardim Cali-
fórnia na manhã do dia 10. Testemunha presenciou 
o momento que um caminhão estacionou defronte 
à construção e retirou toda a laje. 

PICHAÇÃO E FURTO NO MUSEU 
Ao chegar ao Museu Municipal na manhã do 

dia 8, a servidora que trabalha no local deparou 
com o portão que dá acesso à plataforma picha-
do, bem como a parede próxima aos sanitários e 
a placa da área externa. Todos os refletores da 
plataforma de embarque também foram levados 
pelos meliantes. No ano passado, quando do furto 
da placa de inauguração do Museu, também foi 
furtada a placa da Ponte Alice Dias da Av. Cel. 
José Venâncio. Para que a placa histórica com 
o nome da ponte, fixada na Av. Ângelo Martins 
Tristão, não tivesse o mesmo fim a mesma foi 
retirada e será fixada na área interna quando 
as melhorias executadas no local estiverem 
concluídas. 
MAIS UMA TENTATIVA DE FURTO EM POMAR 

Ladrões tentaram novamente furtar laranjas de 
propriedade rural da Rodovia Renê Vaz de Almeida, 
que liga Colina a Monte Azul. Na manhã do dia 
6, um funcionário avistou um indivíduo colhendo 
laranjas, que fugiu pulando a cerca em direção ao 
canavial próximo dali. A PM foi acionada e abordou 
um homem na estrada que não foi reconhecido pelo 
funcionário. As laranjas colhidas foram recolhidas 
e encaminhadas até a administração da fazenda. 

P A N O R A M A

Os ganhadores do 
sorteio do último dia 9 
são: 992 – João Dias da 
Silva Filho (R$ 25 mil); 
569 – Maria Eulália L. 
Poleto (R$ 1,7 mil); 270 
– Fabiana e Gisele (R$ 
1,3 mil), 796 – Maria A. 
B. Oliveira (R$ 1.100,00) 
e 298 – Juliana M. Lima 
(R$ 1 mil).  

Apae entregou prêmios
MAIS PRÊMIOS 
O Asilo São José e 

Colina Atlético/Associação 
Dragão Branco sorteiam 
na próxima quarta-feira, dia 
23, os vale-compras das 
campanhas que juntas vão 
entregar R$ 16.950,00. 
Mantenha seu carnê em 
dia para concorrer a estes 
super prêmios. Boa sorte! 

O Colina Atlético 
perdeu em casa do 
Palmeirinha (Matão) 
por 4 a 1 na rodada do 
último domingo, 13, do 
Amador. O gol da equipe 
colinense foi do jogador 
Ary, que continua como 
artilheiro da competição 
com 11 gols. 

Os Muleks da Dirce 
foram para Pirangi e per-
deram dos anfitriões por 
3 a 0. O “Tigre do Vale” 
continua em 2º no Grupo 

AMADOR
“Tigre” perde em casa 

no Amador
B com 18 pontos. Com 
a derrota de domingo os 
Muleks ficaram com 12 
pontos e caíram para 4ª 
colocação. 

Na rodada deste do-
mingo, dia 20, o alvianil 
enfrenta o Terra Roxa 
que tem a vantagem 
de jogar em casa. Os 
Muleks pegam o Pal-
meirinha, de Matão, 
que vem a Colina. O 
jogo acontece às 10h, 
no Colina Atlético. 

O Tribunal Regional 
Eleitoral manteve a 
suspensão do atendi-
mento presencial em 
todos os cartórios do 
Estado até o próximo 
dia 25 de fevereiro 
devido ao quadro atual 
da pandemia. O eleitor 
deve ficar atento ao 
prazo para solicitação 
de serviços, que es-
tão sendo feitos pela 
internet. 

O alistamento (primei-
ro título), transferência 
do domicílio, revisão, 
entre outros serviços 
devem ser feitos até 
o dia 4 de maio para 
o eleitor votar nas 
eleições gerais do dia 
2 de outubro. 

“Após esse prazo 
o cadastro é fechado 
para que a Justiça 
Eleitoral tenha o retrato 
do eleitorado. Somente 
é permitida a emissão 
da 2ª via do título até 
10 dias antes do pleito 
para as solicitações 

Eleitor tem até maio para solicitar 
1º título, transferência e revisão 

O sócio-proprietário 
da 3M, Murilo de Felício, 
registrou boletim de 
ocorrência pelo abate 
clandestino de uma vaca 
Senepol puro origem, 
registrada no criatório 
3M que fica na Fazenda 
São José. 

Na manhã do dia 3, 
Murilo percebeu que o 
animal não estava junto 
ao rebanho e passou a 
procurar. Em uma área 
de seringueira encontrou 
uma poça de sangue e 
rastro de um veículo. 
Mais adiante encontrou 
um cartucho de arma no 
chão. Ele informou que 

Bandidos abatem vaca  
Área rural necessita de mais fiscalização, diz agropecuarista

a vaca era uma doadora 
de embriões. 

AJUDA 
O agropecuarista disse 

que a zona rural neces-
sita de mais fiscalização. 
“São constantes os furtos 
e roubos na zona rural. 

Até quando isso vai se 
repetir? Não podemos 
aceitar essa situação. 
Precisamos nos unir e 
buscar soluções, afinal 
o agro é a grande mola 
propulsora da economia 
com emprego e renda. 
Quero aproveitar e pa-
rabenizar o município 
pela conquista de uma 
caminhonete para a 
ronda na zona rural. 
Pedir as autoridades 
para que coloquem o 
veículo em atividade 
para tentar inibir o 
vandalismo que estão 
fazendo com o produtor 
rural”, declarou Murilo. 

Vaca Senepol do criatório 3M, semelhante a que foi 
abatida por ladrões. 

no domicílio eleitoral 
do solicitante. Se o 
eleitor estiver fora de 
onde vota o pedido 
pode ser efetuado 
em qualquer Cartório 
Eleitoral até 60 dias 
antes da eleição”, ex-
plicou Carlos Humberto 
Campos Júnior, chefe 
do Cartório Eleitoral, 
que ressaltou a impor-
tância do eleitor estar 
quite com a Justiça 
Eleitoral, sem débitos 
ou multas, antes de 
solicitar qualquer ser-
viço. Essa verificação 
deve ser feita pelo site 
do Tribunal Superior 
Eleitoral: (https://www.
tse.jus.br/eleitor/titulo
-e-local-de-votação/
copy_of_consulta-por-
nome). 

Campos Júnior disse 
que para solicitar os 
serviços o eleitor deve  
acessar a opção “Título 
net” no site do TRE, 
selecionar o Estado e 
preencher os dados 

pessoais. Para tirar o 
1º título o eleitor tem 
que acessar o site 
www.tre-sp.jus.br, clicar 
no menu atendimento 
online e seguir o passo 
a passo. 

Por  enquanto o 
atendimento no Car-
tório está sendo feito 
somente pelo  WhatsApp 
(3341-2060) e através 
do e-mail: ze178@
tre-sp.jus.br

Justiça Eleitoral se prepara para as eleições gerais de 
outubro que vão levar milhões de brasileiros às urnas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022

Aberto em 09/02/2022; Encerramento: Até às 10:00 ho-
ras do dia 23/02/2022; Resumo do objeto: Contratação de 
Empresa Especializada para o Transporte, Fornecimento 
e Instalação de Aparelho de Raio X Digital DR, com con-
junto registrado pela ANVISA, a ser instalado no Centro de 
Diagnóstico Dr. Pinotti, sito a Rua Dr. Amadeu Pagliuso, n° 
464 – Centro, munícipio de Jaborandi – SP. Garantia Total do 
Equipamento de no mínimo 12 (doze) meses. O edital está 
disponível, podendo ser retirado no Setor de Compras e Lici-
tações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; 
Informações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 09 de Fevereiro de 2022
SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atri-
buições legais e de acordo com o disposto no artigo 48  
da   Lei Complementar nº 101/2000  e Incisos I, II e III 
e Parágrafo § 5º do artigo 36 da Lei Complementar  nº  
141,  de  13 de Janeiro de 2012,   TORNA  PÚBLICO  e  
CONVOCA  a  População  do  Município  de Jaborandi, 
o Legislativo Municipal, as autoridades jaborandienses e 
o Conselho Municipal de Saúde, para participar da Au-
diência Pública da Saúde, referente ao 3º QUADRI-
MESTRE DE 2021 a realizar-se no dia 24 de Fevereiro 
de 2022, às 19:00 horas, na sede da Câmara Municipal, 
sito à Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, nº 694, nesta 
cidade de Jaborandi – SP.                                                    

Jaborandi – SP, 11 de fevereiro de 2022

JOICE APARECIDA DA SILVA 
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022

Aberto em 14/02/2022; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 25/02/2022; Resumo do objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS para a aquisição de concreto usinado. O edi-
tal está disponível, podendo ser retirado no Setor de Com-
pras e Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 
466, Centro; Informações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 14 de Fevereiro de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal 

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

Os jaborandienses não 
precisarão mais se deslocar 
a Barretos e cidades vizi-
nhas para realização de 
exames de imagem. Está 
em processo de licitação 
pela prefeitura a aquisição 
de um moderno aparelho 
de Raio X Digital DR, que 
será instalado no Centro 
de Diagnóstico Dr. Pinotti. 

Os investimentos na 
ordem de R$ 416.250,00 
são provenientes de 
emenda parlamentar de 
R$ 200 mil indicada pelo 
deputado estadual Rafael 
Silva (PSB) em atendimento 
à demanda do vereador 
Eduardo Atavila dos Santos, 
através de projeto e estudo 

Moderno aparelho de raio x vai terminar com fila de espera
técnico coordenado pelo 
prefeito Silvinho. O saldo 
remanescente será custeado 
com recursos próprios do 
município. 

“Este investimento 
representa um marco na 
saúde jaborandiense, co-
locando fim a uma espera 
de 33 anos que remonta à 
inauguração do Hospital Dr. 
Amadeu Pagliuso no final da 
década de 1980”, destacou 
Silvinho que ressaltou: “Com 
esta conquista traremos 
precisão diagnóstica que os 
médicos necessitam para 
o tratamento de pacientes 
do hospital, tanto internos 
como externos, que não 
precisão se deslocar para 

Barretos ou outras unidades 
de referência da região para 
a realização dos exames”. 

DEMANDA SERÁ 
ZERADA 

“O equipamento repre-
senta agilidade na realização 

de exames, permitindo 
que a demanda reprimida 
seja zerada. Atualmente 
temos 200 pacientes na 
fila de espera aguardando 
a disponibilidade de vaga 
nas unidades de referência 

Modelo do aparelho de raio x digital que será adquirido 
pela prefeitura após o término do processo licitatório. 

por exames de raio x. O 
moderno equipamento 
contribuirá e muito para a 
precisão dos diagnósticos 
médicos, auxiliando os 
profissionais nas condu-
tas e terapias adotadas 
na unidade hospitalar”, 
enfatizou a secretária de 
Saúde, Joice Silva, que 
também é enfermeira. 

“A equipe médica e de 
enfermagem de toda Rede 
Municipal de Saúde é grata 
ao prefeito Sílvio, vereador 
Eduardo, deputado Rafael 
Silva e ao Poder Legislativo 
de Jaborandi. O aparelho a 
ser adquirido tem especifi-
cações técnicas e recursos 
compatíveis com o que 

existe de mais moderno 
no mercado brasileiro, 
permitindo que o médico 
plantonista presencial e 
o radiologista que atuará 
a distância acessem as 
imagens em tempo real”, 
destacou Paula Brunhe-
ra Kinoshita, diretora do 
hospital. 
AMPLIAÇÃO CENTRO 

DIAGNÓSTICO
Para a instalação do 

aparelho o Centro de Diag-
nóstico será ampliado em 
35 m2 com a construção de 
2 novas salas e sanitários. 
Também será instalada 
uma entrada de energia 
com transformador próprio 
para alta tensão. 

Um grande público 
participou da abertura do 
Campeonato Municipal de 
Futsal no Ginásio Benedito 
Francisco dos Santos, que 
foi revitalizado. Três jogos 
iniciaram a competição 
no sábado, dia 12, entre 
Chulesão 10 x 7 Bárbaros, 
Irmandade 2 x 1 Baile de 
Munique e Geração 5 x 2 
Botecão. 

Além do prefeito Silvinho 
participaram do início do 
campeonato o diretor de 
Esportes, Cultura e Turismo 
Mário Antônio Constantino 
Júnior e vereador André 
Junqueira, que representou 
o Poder Legislativo. 

“O esporte amador é 
uma das prioridades da 
atual administração, pois 
incentiva nossas crianças e 
jovens à prática de hábitos 
saudáveis, estimula a inte-
gração e o convívio, além 
de oferecer lazer não só aos 
participantes, mas a toda 
comunidade que prestigia 
intensamente todas edições 
deste campeonato”, disse 
Silvinho que agradeceu o 

Futsal começa com entrega 
de melhorias em Ginásio

empenho de toda equipe 
da Diretoria de Esporte, 
Cultura e Turismo na 
pessoa do educador físico 
Mário Antônio, aos atletas 
amadores e ao público. 

Silvinho também elencou 
uma série de investimentos 
na infraestrutura esportiva 
do município. “Apesar 
da pandemia sabíamos 
que era preciso pensar 
num cenário pós-pandê-
mico. Arregaçamos as 
mangas, implantamos 
importantes melhorias em 
equipamentos esportivos 
como a recuperação e 
modernização das quadras 
poliesportivas do Centro 
de Lazer ‘Carlos Oscar 
Vaz de Almeida’ que não 
recebiam investimentos 
há cerca de 26 anos. A 

pista de atletismo também 
será totalmente reformada 
com piso próprio homolo-
gado pela Federação de 
Atletismo. Paralelo a isso 
estamos implantando um 
novo complexo esportivo 
em anexo à EMEF ‘Olinto 
Junqueira de Oliveira’ com 
a construção de uma pisci-
na semiolímpica, pista de 
atletismo, completa reforma 
da quadra poliesportiva 
coberta, além de novos 
vestiários e instalações 
complementares de apoio”, 
ressaltou o prefeito. 

O campeonato, que tem 
6 equipes participantres, 
prossegue até o dia 19 de 
março quando acontece 
a grande final durante as 
comemorações do 73º 
aniversário de Jaborandi. 

A revitalização da Central 
de Alimentos, iniciada na 
última semana, vai muito 
além do aspecto físico. O 
espaço, inaugurado há 
30 anos, será a sede de 
novos cursos, palestras, 
treinamentos e eventos 
educativos de combate ao 
desperdício, à manipulação 
adequada dos alimentos 
e o aproveitamento das 

Central de Alimentos está 
sendo revitalizada 

partes não convencionais. 
O prefeito Silvinho e 

o diretor de Obras, André 
Mansine, têm acompanhado 
o andamento dos serviços 
executados pelo município, 
que investirá cerca de R$ 
50 mil nas melhorias. Os 
recursos são provenientes 
do programa Cozinhali-
mento, desenvolvido em 
parceria com a Secretaria 

de Agricultura. 
“Os recursos serão 

aplicados na recuperação 
do prédio e equipamentos, 
aquisição de novos uten-
sílios para o aprendizado 
e capacitação de agentes 
multiplicadores das ações 
de segurança alimentar, 
práticas nutricionais sus-
tentáveis, de promoção da 
educação e conscientização”, 
explicou o prefeito Silvinho. 
Ele destacou a qualificação 
profissional para a geração 
de emprego e renda à po-
pulação. “Oferecer novas 
oportunidades é um dos 
nossos compromissos para 
capacitar, despertar talentos 
e o empreendedorismo nos 
jaborandienses”, frisou o 
prefeito. 

O projeto será desen-
volvido de forma multidis-
ciplinar através das várias 
secretarias municipais, 
tendo como público alvo 
os estudantes da Rede 
Municipal de Ensino que 
frequentarão o espaço no 
contraturno escolar. 

Além da produção da merenda diária, o espaço também 
será utilizado para a qualificação profissional da população. 

Silvinho, vereador André, diretor Mário Antônio, jogadores 
e representantes das equipes na abertura do Campeonato 
de Futsal no Ginásio recém-reformado.
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Evite atritos com pessoas desconhecidas seja qual for o motivo. 
Dia regular para o romance e bom para os negócios. Dia proveitoso 
para viagens a negócios.

Horóscopo da semana de 17 a 23/02

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Melhor disposição 
para o trabalho, aos negócios e a vida social, 
está previsto para hoje. Haverá alegria e muita 

felicidade proporcionadas pelos amigos e familiares e pela pessoa 
amada. Coloque em prática as novas ideias.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Aproveite uma 
oportunidade que surgirá para fazer passeios se as 
circunstâncias favorecem. Evite atritos no período 

da manhã. Um presente ou uma visita o agradará bastante. Na esfera 
amorosa, a tendência será de muita alegria interior, transferindo para 
a pessoa amada todo o seu bom humor e otimismo.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Boa influência para 
cuidar dos seus interesses pessoais e assuntos 
sentimentais. Pessoas amigas e conhecidas 
procurarão favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, 

jogos, esportes e loteria sob excelente influxo. Pode viajar.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Demonstre firmeza, 
convicção e mais confiança em si, que conseguirá, 
neste dia, influenciar pessoas importantes ao seu 

progresso e prosperidade profissional e material. Contudo, evite 
precipitações em seu lar.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Este dia, 
deverá favorecê-lo nos assuntos familiares e 
questões financeiras ligadas aos colegas de trabalho 
ou pessoas conhecidas. Procure ser previdente 

quanto aos demais assuntos porque o passado pode trazer alguma 
coisa que o aborrecerá.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Não será 
conveniente aventurar-se em novos negócios. 
Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em 
suas atividades rotineiras e muito benefício receberá 

em breve. Influência benéfica para a saúde. Procure aprender mais 
com as pessoas amigas. Não tenha medo de se arriscar, tome a 
iniciativa de procurar essas pessoas.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Procure compreender 
o seu valor profissional, relacionando-o ao bem que 
poderá causar ao seu semelhante no futuro. Leia 
mais penetre nas coisas para realmente melhorar 

e valorizar o seu intelecto e sua personalidade. Você está sujeito 
a aceitar com muita facilidade, opiniões e sugestões de terceiros.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Você terá vantajosas 
e reais oportunidades, já que seu signo é pleno de 
chances e oportunidades. Favorável a compras e 
vendas lucrativas. O período da noite poderá ser 

aproveitado em recreação. Excelente fluxo para o amor. Dinheiro 
ganho inesperadamente.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Dia em que 
poderá obter lucros, no comércio de produtos 
químicos e líquidos, de um modo geral. Tratar de 
assuntos relacionados com sua melhoria financeira 

e pedir favores. Felicidade amorosa e conjugal. Extraia da sua vida 
tudo o que não faz parte da sua natureza

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Pessoas 
nascidas sob este signo, terão possibilidades de 
sucesso de algum modo. As influências dos luminares 
lua e sol prometem êxito. Boa indicação para a vida 

sentimental. Viverá uma boa fase astral no próximo período.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Faça de tudo para 
aumentar seu círculo de relações e de amigos neste 
dia.Tudo dependerá de suas próprias ações hoje. 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Um feliz 
encontro pode marcar o início de uma amizade 
mais proveitosa e duradoura. Há prenúncios de 
notícias agradáveis. Romance favorecido. Não 

deixe que o desânimo torne as coisas mais difíceis para você. 
Notícias agradáveis depois do meio dia.

Amanhã 
Luiz Fernando Felici 

Hellen Cristina Pereira
Fernanda Ângelo de Souza 

Dia 19 
José Henrique Ferreira 
Dalva Sadoco Marqueti 
Araceli Santos Andrade 
Isadora P. Maganhato 

Leandro Lopes 
João Pedro T. Duarte 

Dia 20 
Aparecida Fátima Piai 

Ramadan 
Jorge Fonzar Filho 

Pedro Paulo Palmieri 
Pedroso 

Adrieli Aparecida Batista 
Macedo 

Fábio Oliveira Campagnon 
Dia 21 

Regina Aparecida Juliani 
de Carvalho 

Gabriela Silva A. Miranda 
Sílvia Helena G. Moralles 
Lívia Alves Machado de 

Souza Lima 
André Daher Domingues 

Dia 22 
Raul Antônio Pinto Neto 

A exemplar cultura de soja desenvolvida pelo produtor rural Moisés Basso esteve em 
destaque na última quinta-feira, 10, quando aconteceu um Dia de Campo em parceria 
com a Safra Rica. Na foto, Moisés e o filho Pedro com a equipe Safra Rica (Juliane, 
Alessandra, Danilo e Renato).

O casamento é uma parceria para Fernando “Quati” e a 
esposa Edna que completam 19 anos de união (bodas 
de água-marinha) no próximo dia 22.

Amanhã o dia será de muitos “parabéns” para Luiz Fer-
nando “Paçoca” que celebra mais um ano de vida ao 
lado da esposa Geni, familiares e amigos. 

A família de
 Lorena Bach Frangiosi 

(Jaborandi) e avó 
Miralda estão muito 
contentes, pois ela 

começou o curso de 
Medicina na

 Universidade de 
Franca (Unifran). 
Será mais uma 

médica na família. 

O aniversário de Araceli Andrade e os 11 anos do filho 

O aconchego 
da família e do

 marido Yassin será 
o melhor presente 

para Fátima Ramadan, 
que faz aniversário

 neste domingo. 

Joys Rodrigues Figueira 
Marcos Antônio Teixeira 

Fernando Oliveira
Guilherme Jardim Duarte 

Dia 23 
Luzia Aparecida Maia 

Marco Aurélio dos Santos 
Fogaça 

Aniversários de casamento 
Dia 21 

Luiz Alberto de Souza 
Barbarotto/Marta 

Dia 22 
Fernando Zanola Zeitum/

Edna 

Os noivos Diogo Ferreira e Isabela Camargo, que ani-
versaria hoje, retornaram recentemente de passeio em 
Maceió, capital alagoana.  Além das belezas naturais 
o casal fez muitos registros da viagem, tá aí um deles. 

Raul Antônio Pinto Neto recebe muitos beijos e abraços 
da esposa Ana Paula, dos filhos Heloísa e Lorenzo no 
próximo dia 22, data do seu aniversário. 

A cidade da Filadélfia é repleta de histórias da indepen-
dência norte-americana e é lá que o colinense Guilherme 
Duarte reside e cursa o seu PhD.  Ele passa o aniversário 
dia 22 longe da esposa Luciana e filhinha Cecília, que 
estão em Colina matando saudades da família. 

Henry serão comemorados 
juntos, já que ela completa 
idade nova dia 19 e o filho 
no dia 21. 


