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A presidente do FSS 
colinense, Liliana Taha, 
participou de encontro 
de primeiras-damas e 
representantes dos 
Fundos Sociais do 
Noroeste Paul is ta 
ocorrido no último dia 
11, em Nova Granada. 
O encontro reuniu 73 
municípios e contou 
com a presença da 
pr imei ra-dama do 
Estado, Bia Doria, que 
foi homenageada. 

Pág. 3

FSS participou de encontro 
com Bia Doria

Liliana com Bia Doria em encontro regional realizado 
em Nova Granada. 

A praça da Cohab 
3, que fica paralela à 
Avenida das Cohabs, 
tem sido palco de di-
versas contravenções. 
Na madrugada do 
dia 9 foi registrado o 
roubo de celular sob 
ameaça de arma. Já 
no sábado, 12, a PM 
aprendeu êxtase e 
lança-perfume que 
foram comercializados 
na mesma praça. 

Pág. 5 

Êxtase, lança-perfume e 
roubo na praça da Cohab 3

Praça da Cohab 3 tem registrado problemas com furto 
e drogas. 

Sábado tem procissão e missa 
em louvor a São José Pág. 4

Pág. 5

Pág. 7 
Jaborandi comemora 73 anos amanhã

Polícia Militar aumenta efetivo

Uma empresa que presta 
serviço de construção para a 
Coopercitrus registrou o furto de 
um trator, uma patrola e diversos 
equipamentos no canteiro de 
obras, próximo à vicinal “Se-
bastião Piai”, no último dia 11. 
Segundo consta, os bandidos 
saíram com as máquinas pela 
Rodovia Faria Lima. PANORAMA

Furto de trator e patrola 
em canteiro de obras

Modelo semelhante à motoniveladora furtada 
no dia 11.
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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

Notícias da Paróquia
Dia 18 – Sexta - feira
20h – Confissões em Guaíra

Dia 19 – Sábado – dia de SÃO JOSÉ
18h – Procissão e missa na Matriz
19h – FESTA DE SÃO JOSÉ no Lar Paroquial

Dia 20 – Domingo 
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz
Festa de São José somente no período da manhã

Dia 22 – Terça-feira
19h30 – Via - Sacra na Matriz
20h – Confissões em Morro Agudo

Dia 23 – Quarta-feira 
19h30 – Confissões em Colina com a presença de todos os padres

  “VIDA ESTÉRIL”

O risco mais grave que ameaça a todos, é acabar vivendo 
uma vida estéril. Sem dar-nos conta, vamos reduzindo a vida que 
nos parece importante: ganhar dinheiro, não ter problemas, com-
prar coisas, saber divertir-nos. Passados alguns anos, podemos 
encontrar-nos vivendo sem outro horizonte e sem outro projeto. 

É o mais fácil. Pouco a pouco vamos substituindo os 
valores que poderiam alentar nossa vida por pequenos inte-
resses que nos ajudam a “ir levando”. Não é muito, mas nos 
contentamos com “sobreviver” sem maiores aspirações. O 
importante é “sentir-nos bem”. 

Estamos nos instalando numa cultura que os entendidos 
chamam de “cultura da IN- TRANSCENDÊNCIA”. Confundi-
mos o valioso com o útil, o bom com o que nos apetece, a 
felicidade com o bem-estar. Sabemos que isso não é tudo, 
mas procuramos convencer-nos de que nos basta. 

No entanto não é fácil viver assim, repetindo-nos sempre 
de novo, alimentando-nos sempre da mesma coisa, sem 
criatividade nem compromisso algum, com essas sensações 
estranhas de estagnação, incapazes de assumir nossa vida 
de maneira mais responsável. 

Jesus compara a vida estéril de uma pessoa a uma “figueira 
que não produz frutos”. Para que há de ocupar um terreno 
inutilmente? A pergunta de Jesus é inquietante. Que sentido 
tem viver ocupando um lugar no conjunto de criação, se nossa 
vida não contribui para um mundo melhor? Contentamo-nos 
com passar por esta vida sem torná-la um pouco mais humana? 

Criar um filho, construir uma família, cuidar dos pais ido-
sos, cultivar a amizade ou acompanhar de perto uma pessoa 
necessitada, não é “desperdiçar a vida”, mas vivê-la a partir 
de sua verdade mais plena. 

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

VENDE-SE 
Terreno 10x25m de 

área localizado na Rua 
C do Desmembramento 
Park, ótima localização. 
Contato  pelo fone (13) 
99194-4797, c/ Emerson. 

VENDE-SE 
Dois terrenos 10 x 25m 

(cada) no Desmembra-
mento Park, totalizando 
500 m2. Contato (17) 
99619-4799. 

UBATUBA 
Alugo apartamento em 

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

VENDE-SE 
Três terrenos mura-

dos 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.

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Limpeza caixa d’água, 
manutenção válvula 

Hydra, dedetização, de-
sentupimento e detecção 
de vazamento. Tratar 
99708-1300 (Genésio) 
ou 99177-5157 (Otacílio).

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso da 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

e manutenção, podas 
de árvores, plantio de 
grama, comércio de 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, toa-

lhas 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 foto-
gráficas e espelho mágico. 
Contato (17) 99173-4994. 

CACHORRA 
DESAPARECIDA 
Cor preta, focinho e 

patas marrom, pequena, 
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 infor-
mação do seu paradeiro 
entrar em contato pelo fone 
99102-8269, c/ Marina. 

MOTORISTA 
PARTICULAR 

Precisa ir ao médico, 
no shopping, no INSS ou 
fazer compras? Use o 
conforto do seu veículo 
próprio sem se cansar 
dirigindo. Contrate um 
motorista c/ referências 
e mais de 30 anos de 
experiência – fone: (17) 
98820-1566, c/ Júnior.



O COLINENSE Página 3Colina, 17 Março de 2022

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Colina, Liliana Taha, 
acompanhada da coorde-
nadora Loide Fernandes, 
participou do encontro de 
primeiras-damas realizado 
na sexta-feira, dia 11, em 
Nova Granada. 

O evento reuniu 73 mu-
nicípios de toda a região e 
contou com a presença da 
primeira-dama do Estado 
de São Paulo, Bia Doria, 
que foi  homenageada pelo 
reconhecimento de todo o 
seu trabalho voltado aos 
Fundos Sociais do interior 

FSS participou de encontro 
com Bia Doria 

paulista.
O encontro contou com 

a participação da deputada 
estadual Analice Fernan-
des; Fernando Fernandes, 
representando o secretário 
de Desenvolvimento Re-
gional, Marco Vinholi;  a 
prefeita de Nova Granada, 
Tânia Yugar, entre outras 
autoridades. 

Na oportunidade, Bia 
Doria entregou certificados 
e placas para os municípios 
e pessoas que se desta-
caram nos cursos profis-
sionalizantes de manicure, 
pedicure, cabeleireiro e 

pedreiro, proporcionados 
gratuitamente pelo Estado 
por meio do Fundo Social.

 “Foi um encontro 
muito produtivo, onde 
tivemos a oportunidade 
de promover a troca de 
experiências entre os 
Fundos Municipais. Pa-
rabenizo Bia Doria e toda 
sua equipe pelo trabalho 
realizado e reforço o 
bom relacionamento de 
Colina com o Estado, que 
tem sido fundamental 
para as ações do nosso 
Fundo Social de Colina”, 
destacou Liliana. 

Atendendo solicitação 
feita pela ACIC – Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Colina, a Prefeitura 
emitiu decreto autorizando 
a abertura do comércio 
das 9 às 13 horas no 
feriado municipal deste 

Abertura do comércio liberada
sábado, dia do padroeiro 
São José. 

A decisão foi toma-
da para beneficiar os 
consumidores que, na 
maioria das vezes, só tem 
o sábado para fazer as 
compras. O decreto esta-

belece que os preceitos da 
Legislação Federal, que 
regulamentam as relações 
de trabalho e emprego, 
sejam seguidas pelos 
comerciantes. Apesar da 
autorização, a decisão de 
abertura é opcional. 

A pandemia causou 
a redução do número de 
mamografia e papanicolau 
em todo o país. Com a 
ausência da unidade móvel 
do Hospital de Amor, que 
paralisou os atendimentos 
em todos os 17 municípios 
da região, inclusive Colina, 
muitas mulheres deixaram 
de fazer os exames pre-
ventivos, essenciais para 
o rastreamento precoce 
do câncer de mama e de 
colo do útero. 

O assunto foi abor-
dado em matéria deste 
semanário na edição 
do dia 17 de fevereiro. 
A reportagem entrou em 
contato com o Hospital 
de Amor e a enfermeira 
Elaine Xavier, responsável 
pelas unidades móveis, 
informou que este serviço 
é prestado desde 2003 

Atendimentos na carreta do Hospital 
de Amor começam em maio 

pelo hospital barretense. 
MUDANÇA DE DATA 

“O calendário de aten-
dimento é anual, ou seja, 
todos os anos a unidade 
móvel retorna ao município 
no mesmo período. Por 
conta da pandemia houve 
a paralisação por mais de 
dois anos, o que gerou uma 
mudança na periodicidade 
de atendimentos”, explicou 

a enfermeira. 
Ela disse que a retoma-

da dos atendimentos em 
Colina está prevista para 
26 de maio. “Iniciamos 
a divulgação e agenda-
mentos dois meses antes 
dos atendimentos. Desta 
forma, provavelmente, o 
treinamento com o muni-
cípio ocorrerá na última 
semana de março. 

 A praça do Museu Mu-
nicipal ficou movimentada 
na manhã de domingo, 
dia 13, com a exposição 
de carros, verdadeiras 
relíquias, do Clube Antigos 
de Colina que teve a par-
ticipação de colinenses e 
colecionadores de outras 
cidades. 

O clube contou com 
a parceria da prefeitura, 

Público prestigiou exposição de 
carros antigos

por meio da Secretaria de 
Educação/Cultura, para 
organização do evento, 
que teve colaboração 
dos Cavaleiros Sobre 
Rodas e da CTLNet que 
disponibilizou internet 
gratuita ao público que 
também desfrutou de som 
mecânico e das tendas 
instaladas no local. 

O objetivo é melhorar 
cada vez mais os próximos 

eventos com a inclusão 
de mais atrações, como 
som ao vivo, pipoca, etc. 
A exposição dos Antigos 
de Colina é realizada 
sempre no 2º domingo 
do mês, em frente ao 
Museu, a partir das 8h e 
toda quinta-feira no esta-
cionamento do barracão 
da prefeitura, na Avenida 
das Cohabs, com início 
às 19h30.  

Os organizadores do encontro: professor Montanha, 
Kenedy - presidente do Clube de Carros e representantes 
do Motoclube.

Liliana, Bia Doria, Loide, deputada estadual Analice Fernandes e prefeita Tânia Yugar 
(Nova Granada) no encontro regional.

Unidade móvel do Hospital de Amor que estará no mu-
nicípio em maio para realização de exames.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 310, DE 11 DE MARÇO DE 2022

CONVOCA O CANDIDATO CLASSIFICADO E 
APROVADO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018 
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1.º - CONVOCAR, o candidato classificado e 
aprovado do Concurso Público n.º 02/2018, para com-
parecer junto ao Departamento de Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Colina e manifestar interesse 
em assumir a vaga existente do cargo público efetivo, ser 
admitido para o exercício de suas atribuições, no prazo 
máximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de pu-
blicação, respeitando-se a ordem classificatória, confor-
me abaixo relacionado:

I – ENGENHEIRO CIVIL:
a.) MARCELO PARO PIAI – portador do Registro 

Geral n.º 14.433.723, 8.º classificado.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio, devendo o Departamento de Recursos Humanos so-
licitar a documentação pertinente, bem como realizar as 
anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 11 de Março de 2022

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: 2 colunas x 15 cm | Valor:  R$ 208,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
DECRETO Nº 4487, DE 14 DE MARÇO DE 2022

AUTORIZA O COMÉRCIO LOCAL A FUNCIO-
NAR NO FERIADO MUNICIPAL DE 19 DE MARÇO 
DESTE ANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DIAB TAHA, Prefeito do Município de Colina, Es-
tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o requerimento apresentado pela 
Associação Comercial e Industrial de Colina (ACIC), ob-
jeto do Processo Administrativo nº 960/2022;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 
2.426, de 30 de dezembro de 2003, que regulamenta a 
abertura do comércio local e dá outras providências; e

CONSIDERANDO que se trata de medida que obje-
tiva beneficiar, em sua amplitude, todos os consumidores 
que poderão realizar suas compras com maior facilidade,

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado o funcionamento dos estabe-
lecimentos comerciais em geral do Município de Colina/
SP a funcionarem no dia 19 de março do corrente ano, no 
horário das 9:00 às 13:00 horas.

Parágrafo único – O funcionamento disposto no 
caput deste artigo deverá observar os preceitos da Le-
gislação Federal que regulam as relações de trabalho e 
emprego, bem como as convenções e dissídios coletivos 
das respectivas categorias. 

Art. 2º - Havendo o descumprimento total ou parcial 
do disposto no artigo anterior, serão aplicadas ao infrator 
as penalidades previstas no inciso XIII, do Art. 1º, da Lei 
Municipal nº 2.426/03.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
devendo ser realizadas as anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 14 de março de 2022

DIAB TAHA - Prefeito do Município de Colina                                        
Registrado na Secretaria competente e publicado por 

afixação no quadro de avisos desta municipalidade.   
RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR

Secretário Municipal de Governo
Medidas: 2 colunas x 18,5 cm | Valor:  R$ 257,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 314, DE 15 DE MARÇO DE 2022

CONVOCA O CANDIDATO CLASSIFICADO E 
APROVADO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1.º - CONVOCAR, o candidato classificado e 
aprovado do Concurso Público n.º 01/2019, para com-
parecer junto ao Departamento de Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Colina e manifestar interesse 
em assumir a vaga existente do cargo público efetivo, ser 
admitido para o exercício de suas atribuições, no prazo 
máximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de publi-
cação, respeitando-se a ordem classificatória, conforme 
abaixo relacionado:

I – ASSISTENTE EDUCACIONAL:
a.) CAIO DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA    – 

portador do Registro Geral n.º 60.826.265-1, 90.º classi-
ficado.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio, devendo o Departamento de Recursos Humanos so-
licitar a documentação pertinente, bem como realizar as 
anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 15 de Março de 2022

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: 2 colunas x 15,5 cm | Valor:  R$ 215,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
DESPACHO – DEPARTAMENTO DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
AUTO DE INFRAÇÃO

AUTO DE INFRAÇÃO - AIF nº 000488, lavra-
do em 11 de janeiro de 2.022, em desfavor de João 
Herinque Ramos Marchi CPF: 427.986.408-06, 
residente a Alameda E nº 184 – Bairro Jardim do 
Lago. 

A publicação faz-se necessária para conhecimento 
do mesmo, para que este ofereça defesa ou impug-
nação ao Auto de Infração conforme determina o 
artigo 124 – Inciso V, da Lei Estadual 10.083/98 
– Código Sanitário do Estado de São Paulo no 
prazo de 10 dias, contados a partir da publicação, 
conforme legislação sanitária em vigor.

Prefeitura Municipal 
de Colina

Administração 
2021/2024

Medidas: 2 colunas x 10 cm | Valor:  R$ 139,00

A direção da Cargill 
encaminhou respostas 
à redação sobre o 
congestionamento de 
caminhões próximo à 
unidade da empresa 
em Colina, conforme 
matéria veiculada na 
edição anterior. 

Na nota a empresa 
esclarece que: “A Cargill 
tem como propósito ali-
mentar o mundo de forma 
segura, responsável e 
sustentável. Levamos 
esse compromisso muito 
a sério e a relação com 
as comunidades onde 
estamos inseridos, in-
clusive Colina, tem sido 

Safra maior é responsável por 
aumento de caminhões, diz Cargill 

pautada pelo respeito. 
Em nossas instala-

ções na cidade, temos 
capacidade para receber 
cerca de 40 caminhões 
no pátio da unidade por 
dia, o que de maneira 
geral é suficiente para 
atender a movimen-
tação da localidade. 
Este ano, em especial, 
tivemos um aumento 
considerável da safra 
de soja na região, o que 
ocasionou aumento do 
volume transportado e, 
por consequência, maior 
número de caminhões. 

Imed ia tamen te 
adotamos medidas de 

mitigação dos impac-
tos, com ações como 
o gerenciamento do 
número de caminhões 
direcionados para car-
regamento na unidade 
e a utilização de áreas 
disponíveis dentro do 
próprio armazém para 
alocação dos caminhões, 
minimizando as filas no 
lado externo (seja na 
rodovia ou em bairros 
próximos). 

É importante ressaltar 

que não temos registra-
da nenhuma queixa de 
moradores em nossos 
canais de atendimento 
e tomamos ciência 
dessa reclamação por 
meio do Jornal O CO-
LINENSE. Lamentamos 
pelos transtornos even-
tualmente causados e 
seguimos à disposição 
para qualquer dúvida 
ou comentário, por 
meio do nosso Fale 
Conosco”. 

Os ganhadores do 
sorteio do último dia 9 
são: 404 – Luiz Paulo 
e Jair (R$ 7 mil); 366 – 
Fernando O. Campagnon 
(R$ 1,7 mil); 988 – Moisés 
H. Basso (R$ 1,3 mil); 
878 – Marco Antônio de 
Oliveira (R$ 1.100,00) e 
068 – Marcelina Moreira 
Franco (R$ 1 mil). 

Apae entregou prêmios 
SORTEIO 

A campanha “Amigos do 
Esporte”, promovida pelo 
Colina Atlético e Associação 
Dragão Branco, sorteia R$ 
2.850,00 em prêmios na 
próxima quarta-feira, dia 
23. Para concorrer aos 5 
vale-compras mantenha 
o seu carnê em dia. Boa 
sorte! 

Em comemoração 
ao Dia de São José, 
comemorado no feriado 
municipal deste sábado, 
a Paróquia realiza pro-
cissão às 18 horas ao 
redor da igreja matriz 
e na sequência  missa 
em louvor ao santo, 
padroeiro da cidade. 

Padre  San tana 
convida todos os fiéis 
a participar das cele-
brações e desfrutar 

Procissão e missa em 
louvor a São José 

as delícias típicas da 
Festa de São José. O 
evento não é presen-
cial, mas os quitutes 
podem ser adquiridos 
no Lar Paroquial para 
serem degustados em 
casa pelas famílias. 
Os produtos estão à 
venda durante os finais 
de semana, sábado à 
noite e domingo pela 
manhã, até o dia 27 
de março. 
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P A N O R A M A

TRATOR, PATROLA E EQUIPAMENTOS 
FURTADOS EM PÁTIO DA COOPERCITRUS 

P A N O R A M A

Modelo de motoniveladora furtada de empresa que 
presta serviço na Coopercitrus na madrugada do dia 11. 

Uma empresa que presta serviço na construção 
da nova fábrica de ração da Coopercitrus registrou 
boletim de ocorrência, relatando que foram furtadas 
máquinas e equipamentos na madrugada do dia 
11. Os representantes das empresas chegaram 
ao pátio pela manhã e deram falta de um trator 
Valmet 1680 e uma motoniveladora (patrola) 
Caterpiller ano 2007. De dentro de um contêiner 
que foi arrombado foram furtadas também duas 
máquinas inversoras, solda eletrônica, 3 caixas de 
ferramentas, 11 lixadeiras, parafusadeira elétrica, 
furadeira, 4 canetas de maçarico, 6 rolos de fio, 
jogo de cossinete, 2 cabos de solda de 50m, 6 
refletores, 3 extensões de 25m e uma de 80m, 2 
rádios amadores e uniformes. Também foi levada 
a bateria de um caminhão.   A PM esteve no local 
e constatou que os bandidos adentraram o local 
por uma passagem na lateral do pátio, aberta por 
erosão causada pela chuva e que dá acesso ao 
trevo da Rodovia Faria Lima. Os ladrões usaram 
uma carretinha para transportar os equipamentos 
furtados.  O vigia diurno relatou que na troca de 
turno não foi informado do ocorrido pelo colega 
da noite. A Polícia Técnica esteve no local. 

MELIANTES IMOBILIZAM E DOPAM MULHER 
QUE SÓ RECOBRA CONSCIÊNCIA NO HOSPITAL 

Uma moradora da Rua João Pedro Paro, no 
Patrimônio, retornava para casa por volta das 10 
horas do dia 13 quando próximo à praça do bairro 
foi surpreendida pelas costas por dois indivíduos 
que a imobilizaram e doparam, forçando-a a engolir 
um comprimindo tapando sua boca com um pano 
para que não gritasse e nem expelisse a pílula. 
A vítima, de 32 anos, contou a PM que desmaiou 
e antes de perder totalmente a consciência reco-
nheceu a voz de um dos autores que, segundo 
ela, estaria morando numa casa abandonada 
acima da creche do bairro. A mulher só recobrou 
os sentidos no hospital, onde foi submetida a uma 
lavagem estomacal. Ela disse que os meliantes 
levaram dois cartões de crédito e o seu RG. A 
polícia investiga o caso.  

AUXILIAR TEM CELULAR 
ROUBADO POR MULHER 

Por volta de 01h do dia 9, um auxiliar admi-
nistrativo, de 21 anos, caminhava pela praça da 
Cohab 3 em direção a sua residência na Cohab 1 
quando foi abordado por uma mulher de boné, que 
estava numa bicicleta. Ela o ameaçou dizendo que 
tinha uma arma de fogo e estava acompanhada 
por um outro indivíduo e que não machucaria a 
vítima se entregasse o dinheiro e o celular. Como 
não tinha nenhum dinheiro o auxiliar entregou o 
celular e a ladra, de 21 anos, fugiu. A PM efetuou 
patrulhamento durante a noite, mas sem êxito. 

As buscas continuaram pela manhã quando os 
PMs foram até a casa da indiciada, na Pedreira 
e a encontraram dentro do quarto com o celular 
do auxiliar. Ela foi presa e encaminhada à cadeia 
feminina de Viradouro. 
APREENSÃO DE LANÇA-PERFUME E ÊXTASE 

Um Gol, de Monte Azul, foi abordado pela PM 
na Rua Frederico Brait – Pedreira na noite de 
sábado, 12. Com os três ocupantes, dois com 
24 anos e um com 27 anos, nada foi encontrado, 
mas no interior do veículo foi apreendido um in-
vólucro com 4 comprimidos de êxtase, um galão 
com aproximadamente 400ml de lança perfume, 
conhecido popularmente como loló e mais uma 
garrafa com 100ml da mesma substância entorpe-
cente. Os autores, todos de Monte Azul, disseram 
que compraram o lança-perfume por R$ 240,00 e 
cada comprimido de êxtase por R$ 20,00 de um 
indivíduo na praça que margeia a Avenida das 
Cohabs. A ocorrência foi apresentada no plantão 
policial em Barretos onde as drogas foram apre-
endidas e os três indivíduos liberados. 

HOMEM PRESO POR RECEPTAÇÃO 
Um homem teve o cortador de grama furtado 

da caçamba de sua Pampa que estava estacio-
nada no bairro Patrimônio enquanto trabalhava 
na tarde do dia 7. As câmeras de segurança 
próxima ao local gravaram as imagens de dois 
indivíduos se aproximando do veículo quando um 
deles levanta a lona e subtrai a máquina. Os PMs 
iniciaram buscas pelo bairro e no período da noite 
visualizaram os dois meliantes na Rua Júpiter, 
um deles conseguiu fugir e outro, de 33 anos, foi 
capturado em flagrante por furto já que o cortador 
foi encontrado em sua residência. Ele alegou que 
o furto foi cometido pelo colega que guardou a 
ferramenta em sua casa para posterior venda. 
Ele foi conduzido ao plantão policial e não pagou 
a fiança de R$ 1.250,00 permanecendo preso. O 
cortador de grama foi restituído ao proprietário. 

TRAFICANTE PRESO EM FLAGRANTE 
NA VILA GUARNIERI 

Três indivíduos saíram correndo ao avistar a 
viatura que fazia patrulhamento na tarde do dia 9 
no cruzamento das Ruas 8 e 13 da Vila Guarnieri. 
Um deles, de 23 anos, abandonou a sacola que 
carregava antes de adentrar uma plantação de 
soja às margens da Rodovia Renê Vaz de Almeida. 
Os PMs conseguiram capturar o traficante, que já 
possui passagem pela venda de drogas e recupe-
rar a sacola que continha 91 cápsulas de cocaína 
(137g), 14 pedras de crack (2,5g) e 9 papelotes 
de maconha (41g). O indiciado foi apresentado no 
plantão policial onde teve a prisão em flagrante 
ratificada pela autoridade policial. 

Cocaína, maconha, crack e celular apreendidos com 
traficante preso pela PM.

CASA FICA DESTELHADA COM 
FURTO DE FIAÇÃO 

Toda fiação que estava no interior da laje de 
uma casa em construção na Rua Inglaterra – Jar-

dim Universal foi furtada. Quando o proprietário 
chegou na obra na manhã do dia 10 encontrou a 
casa parcialmente destelhada. 

Um trabalhador, de 44 anos, foi até o banco 
na manhã do dia 14 sacar o seguro desemprego 
de R$ 1.212,00 e descobriu que alguém já havia 
retirado o dinheiro em seu lugar. 

NOVE PRISÕES EXECUTADAS 
EM UMA SEMANA 

No período de uma semana, de 6 a 12 deste 
mês, a polícia prendeu 8 pessoas em Colina 
e uma em Jaborandi, que tinham mandado de 
prisão expedido pela justiça local e de Viradouro. 
Um dos foragidos, do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, foi capturado em atendimento a 
ocorrência de lesão corporal. As demais prisões 
foram por receptação, roubo e tráfico. Com um 
dos foragidos foi apreendida uma moto, modelo 
Titan, furtada em Paraíso. 

SAIDINHA TEMPORÁRIA DE 
PRESOS NA REGIÃO 

Como parte do processo de ressocialização, 
a Justiça da região de Rio Preto está liberando 
1.855 presos da região desde a última terça-
feira, dia 15. A maior parte dos detentos da 
saidinha temporária, a primeira do ano, é do 
CPP - Centro de Progressão Penitenciária de 
Rio Preto, mas também estão sendo liberados 
presos das unidades de Paulo de Faria, Icém, 
do CDP e Penitenciária de Riolândia e do Centro 
de Ressocialização Feminina de Rio Preto. Os 
presos vão ficar com os familiares até a próxima 
segunda-feira, dia 21. 

PORTE DE ENTORPECENTES 
Na noite do dia 12, dois indivíduos, de 36 e 

47 anos, foram abordados na Rua 9 do Parque 
Débora Paro. O mais velho portava uma pedra 
de crack (1g) e o mais novo 3 unidades (2g) do 
mesmo entorpecente, apreendido pelos PMs.  

Uma porção de maconha (3g) foi apreendida 
na tarde do dia 9 com dois jovens, ambos com 
20 anos, abordados pela PM na Av. Dr. Moacyr 
Vizzoto.  Eles confessaram que foram juntos ao 
bairro Nosso Teto onde adquiriram a droga por 
R$ 5,00. 

Três novos policiais 
foram incorporados ao 
Grupamento da PM, o 
que tem possibilitado a 
intensificação do policia-
mento tanto na cidade 
como na área rural. 

A primeira a chegar 
foi a cabo Renata que 
auxilia o trabalho no 
setor administrativo. Na 
sequência, vieram os 
cabos Urias e Antunes 
que atuam no patrulha-
mento ostensivo. 

A vinda de novos 
policiais foi solicitada 
pelo sargento Hespa-
nhol ao tenente coronel 
Maurício Jerônimo de 
Melo, que assumiu o 
comando do Batalhão 
em Barretos no final do 

PM tem aumento 
de efetivo

ano passado e esteve 
visitando a unidade da 
PM colinense, quando 
o pedido foi feito e 
prontamente atendido. 

O sargento informou 
que o aumento do 
efetivo tem permitido 
a presença de mais 
policiais e viaturas 
nas ruas diariamente. 
Ele explicou também 
que com a atividade 
delegada, que deve ser 
implantada em breve, 
a segurança em Coli-
na vai melhorar ainda 
mais, inclusive com a 
utilização pelos policiais 
da viatura “Patrulha 
Rural”, recentemente 
entregue ao município 
pelo governo estadual. 
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O Colina Atlético perdeu 
o jogo das quartas de final 
disputado em casa na 
tarde do último domingo 
e está fora da semifinal 
do Amador, promovido 
pela Aper de Monte Azul. 

O mata-mata contra 
a Associação Atlética 
Ibitiúva terminou empa-

O vereador Antônio 
Muniz usou o salário, 
referente ao mês de 
fevereiro, para aquisição 
de cestas básicas e 
distribuição às famílias 
necessitadas que o 
procuram diariamente. 

“A inflação, que tem 
encarecido praticamente 
tudo, tem complicado 
a situação de muitas 
famílias que já estavam 
com dificuldades por 

conta da pandemia. 
Essa ajuda representa 
muito para quem pre-
cisa”, destacou Muniz 
que tem cumprido a 
promessa de “Vereador 
Sem Salário”. Desde que 
assumiu o Legislativo o 
vereador tem utilizado 
todos os vencimentos, 
para ajudar entidades e 
na compra de alimen-
tos e remédios para a 
população carente. 

Pagamento utilizado 
na aquisição de cestas

VEREADOR SEM SALÁRIO

Cheque, referente ao pagamento de fevereiro, utilizado 
na aquisição de cestas distribuídas às famílias mais 
necessitadas.

“Tigre” está fora 
do Amador

tado em 0 x 0 no tempo 
normal e a decisão foi 
para os pênaltis. A equipe 
adversária venceu por 4 
a 2 e o “Tigre do Vale” foi 
eliminado da competição. 
Os jogadores Carlos 
Morano e Vitor Canuto  
marcaram os dois gols 
de pênalti do alvianil. 

O técnico Denis Arruda 
participou na sexta-feira, 
dia 11, em Ribeirão, do 
congresso técnico da 36ª 
edição da Taça EPTV. A 
abertura da competição 
acontece amanhã, dia 
18, em Monte Azul e 
a comissão técnica da 
Secretaria de Esportes e 
jogadores já confirmaram 
a participação. 

Colina juntamente com 
Guaíra e Terra Roxa inte-
gram o Grupo 19 e jogam 
entre si. Os confrontos da 
equipe colinense aconte-
cem no dia 24 contra Terra 
Roxa, em Bebedouro e no 
dia 31 contra Guaíra, em 
Colômbia. Os dois jogos 
estão marcados para às 
20h15. 

TAÇA EPTV 
Definidos adversários 

da 1ª fase
A equipe colinense 

está se preparando para 
a competição desde o 
início de fevereiro, com 
treinos duas vezes por 
semana no Ginásio de 
Esportes. 

COPA FUTSAL 
A equipe da Taça 

EPTV participa também 
da Copa Aper de Futsal, 
promovida pela Aper de 
Monte Azul, como Colina 
Atlético. A estreia da equipe 
na competição acontece 
hoje, dia 17, no Ginásio de 
Esportes, contra Colômbia. 
O jogo está marcado para 
às 21h. Além do Colina 
Atlético, a competição 
tem a participação de 
mais 9 equipes da região 
divididas em dois grupos. 

O barretense Rubinho foi um dos principais no-
mes do Estrelas. Com garra e determinação ajudou 
demais o time na goleada de virada sobre o Bom 
Churrasco. Fez o terceiro gol que, praticamente, 
selou a vitória sobre o rival e demonstrou espírito 
de equipe. Então a saborosa pizza da Florença é 
pra você Rubinho.

O atual campeão, 
Bom Churrasco, não teve 
a estreia que esperava e 
acabou sendo goleado 
pelo Estrelas por 4 a 1 na 
abertura do Campeonato 
Veterano 2022 na manhã de 
domingo no Colina Alético.

O BC começou bem e 
com menos de três minutos 
o atacante Ique abriu o 
placar batendo na saída do 
goleiro Fausto e fazendo 
1 a 0. Com mais volume 
de jogo na primeira etapa, 
o Carvão criou algumas 
oportunidades, mas pecou 
na hora de finalizar e não 
conseguiu ampliar o placar.

Aos 37 minutos, Nivaldo 
empatou para o Estrelas, 
em uma das poucas opor-
tunidades de gol do time 
no 1º tempo.

Depois do intervalo 
as coisas mudaram e o 
Estrelas voltou melhor e 
dominou as ações. Acua-
do o Bom Churrasco não 
conseguia responder e, 
mesmo com as mexidas 
do técnico Anaelson, o 
time não melhorou.

Aos 21 minutos Simão, 
fez o segundo para o Estrelas 
e virou. A equipe seguiu em 
cima e dez minutos depois 
Rubinho marcou mais um 
e deixou o placar em 3 a 1. 
Não demorou para Nivaldo, 
de novo ele, marcar o 4º 
e dar números finais ao 
confronto.

Francis, o técnico do Es-
trelas,  destacou que o time 

Estrelas goleia Bom Churrasco na estreia

A forte equipe do Estrelas começou com tudo. De virada fez 4 a 1 no campeão Bom 
Churrasco e deixou claro que quer o caneco este ano. Em pé: Francis (técnico), Fausto, 
Beto, João, Gustavo, Nivaldo, Dêlo, André, Robertão, Hulck, Márcio, Roni, Daniel, Wi-
lian, Murilo. Agachados: Mariguela, Rodrigo, Mancha, Simão, Jé, Beloti, Paulo, Negão, 
Rogério e Rubinho.

vem forte como sempre, mas 
esse ano a união do grupo 
é o diferencial. Ele também 
explicou que a conversa no 
vestiário foi essencial para 
o bom segundo tempo e a 
vitória com goelada. Já o 
técnico Anaelson lamentou 
as chances perdidas no 1º 
tempo.

PEDREIRA VENCE 
FÁCIL 

A Pedreira venceu com 
tranquilidade o União de 
Amigos por 3 a 0 no jogo 
das 8 horas no Colina 
Atlético.

Contra um adversário 
que se apresentou com 
apenas 10 jogadores, teve 
um machucado ainda no 
primeiro tempo ficando 
com 9, a maior campeã do 
torneio abriu o placar com 
Goiaba aos 13 minutos 
e ampliou com Sinomar 
que balançou a rede duas 
vezes nos minutos finais 

do 2º tempo.
Macarrão, técnico da 

Pedreira, comemorou a 
vitória. Disse que ainda falta 
um  pouco de entrosamento 
já que o time teve apenas 
dois amistosos antes do 
começo do campeonato. 
Para o técnico Delei a 
ausência de jogadores 
prejudicou a equipe. 

AMIGOS DO XIBIL 
GOLEIA

O Amigos do Xibil estreou 
com o mesmo apetite de 
2020 quando dominava 
a tabela no momento em 

que o campeonato foi 
paralisado. No jogo de 
abertura da competição 
na Nova Colina o time não 
tomou conhecimento da 
Vila Guarnieri e fez 5 a 
0. Marcaram: Pelezinho 
(2), Chupeta, Brito e Buiu.

PRÓXIMA RODADA
COLINA ATLÉTICO 
8h – Bom Churrasco x 

Vila Guarnieri; 
10h – Pedreira x Amigos 

do Xibil.
JARDIM PRIMAVERA 

8h – Estrelas x União 
de Amigos.

Oito atletas da Secretaria 
de Esportes participaram 
no domingo, 13, da 1ª Itu-
verava Running que teve 
percursos de 5km e 10km. 
A equipe colinense obteve 
bons resultados na prova 
regional. 

Os corredores Paulo 
Libório, que competiu na 
faixa etária de 41 a 50 anos 
(5º no geral); Jardel Amaral 
(5º 31-40/15º) e Juliano 
Souza (13º 31-40/23º) 
competiram no percurso 
de 5km. 

Nos 10km a classifica-
ção foi a seguinte: Walter 
Nascimento (1º 51-60/14º); 
Jesus Oliveira (2º 61-70/13º); 
Leandro Lenhaverde (3º 
31-40/12º); Maria Cristina 
Almeida (4ª no geral 50-
54) e Cláudia Trivelato (1ª 
55-59/7ª).. Os primeiros 

ATLETISMO 
Equipe esteve em 

Ituverava
colocados no geral não 
entram na classificação 
por faixa etária. A prefeitura 
custeou as despesas com 
inscrição, cedeu o transporte 
e lanche à equipe. 

FLORENÇA PIZZARIA PATROCINA 
O DESTAQUE DA RODADA

Mais uma vez a Florença Pizzaria fechou parceria 
com este Jornal e estará patrocinando uma deliciosa 
pizza para o jogador eleito “Destaque da Rodada”. 
Nosso agradecimento a toda equipe da Florença, em 
especial o proprietário Victor por apoiar esta iniciativa 
que cria expectativa entre os jogadores.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JABORANDI

AVISO DE REABERTURA DE 
LICITAÇÃO N° 02

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022

REABERTO em 08/03/2022; Encerra-
mento: Até às 10:00 horas do dia 22/03/2022; 
Resumo do objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para o Transporte, Fornecimento 
e Instalação de Aparelho de Raio X Digital DR, 
com conjunto registrado pela ANVISA, a ser 
instalado no Centro de Diagnóstico Dr. Pinotti, 
sito a Rua Dr. Amadeu Pagliuso, n° 464 – Cen-
tro, 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 Licitações da Prefeitura, sito 
na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; Informa-
ções pelo telefone (17) 3347- 9999. 

Jaborandi, 08 de Março de 2022 
SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA 

Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES
 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JABORANDI

AVISO DE REABERTURA DE 
LICITAÇÃO N°01

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

REABERTO em 14/03/2022; Encerramen-
to: Até às 10:00 horas do dia 28/03/2022; Resu-
mo do objeto: REGISTRO DE PREÇOS para 
a Aquisição parcelada de Oxigênio Medicinal 
e Locação de Torpedos de Oxigênio, incluindo 
entrega de no mínimo 02 vezes por semana nas 
unidades de saúde da rede municipal e também 
nas residências de pacientes conforme demanda 
apresentada pela Secretaria Municipal de Saú-
de de Jaborandi, por um período de 12 (doze) 
meses. O edital está disponível, podendo ser re-
tirado no Setor de Compras e Licitações da Pre-
feitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; 
Informações pelo telefone (17) 3347- 9999. 

Jaborandi, 14 de Março de 2022 

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA 
Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES 
Pregoeiro

O prefeito Silvinho, 
acompanhado do vere-
ador André Junqueira, 
assinou no último dia 10 
convênio com a Secretaria 
de Habitação para implan-
tação do programa “Casa 
dos Meus Sonhos”, que 
prevê a construção de 19 
moradias para famílias de 
baixa renda em terrenos 
doados pelo município e 
já dotados de 100% de 
infraestrutura urbana. 

O ineditismo do projeto 
idealizado pela Administração 

Jaborand conquista 19 moradias do programa 
“Casa dos Meus Sonhos”

Programa, idealizado pelo prefeito Silvinho, será utilizado pelo Estado, afirmou Secretário 
Municipal foi elogiado pelo 
secretário estadual Flávio 
Amary pela otimização de 
custos do empreendimen-
to, que utilizará lotes em 
áreas dotadas de toda 
infraestrutura que irão 
contemplar famílias de 
baixa renda que não teriam 
condições de arcar com 
os custos e exigências de 
financiamento habitacional. 

“O projeto Casa dos 
Meus Sonhos criado em 
Jaborandi será adotado 
como referência para todos 

os municípios paulistas 
pela redução de custos 
e atendimento às popu-
lações mais vulneráveis 
que não se enquadram 
nas exigências previstas 
no Sistema Financeiro da 
Habitação”, declarou o 
secretário Amary. 

“Fico muito feliz em 
realizar o sonho da casa 
própria de muitas famí-
lias jaborandienses, que 
serão beneficiadas com 
esse programa que será 

adotado pela Secretaria 
de Habitação para ser 
replicado em outros 
municípios”, destacou o 
prefeito Silvinho. 

O convênio prevê o 
repasse de R$ 750 mil 
para construção das 19 
moradias populares em 
terrenos remanescentes 
do patrimônio municipal. 
A lei específica para esta 
finalidade será encami-
nhada para aprovação 
da Câmara. Flávio Amary e Silvinho na assinatura do convênio na 

Secretaria de Habitação. 

Neste mês de março, o 
setor educacional recebe 
importantes investimentos  
para implementação de 
atividades extracurricu-
lares, que enriquecerão 
ainda mais o conteúdo 
dos estudantes. 

No último dia 9, o 
prefeito Silvinho entre-
gou o novo palyground 
e a brinquedoteca na 
EMEF “Olinto Junqueira 
de Oliveira”. Participaram 
da inauguração a diretora 
Camila Sales, secretários 
Sílvia Junqueira Franco 
(Educação), Rodrigo Vaz 
de Almeida (Governo), 
vereador André Junqueira 
que representou o Legis-
lativo e equipe escolar 
composta de servidores, 
pais e alunos. 

“Este é o 1º lote de 
investimentos executado 
com recursos próprios do 
município, no valor superior 
a R$ 350 mil, entregue à 
unidade escolar que ganhou 
laboratório de informática, 

Amanhã, dia 18, é 
aniversário da “Boa Terra” 
Jaborandi que completa 
73 anos de história e a 
comemoração terá ativi-
dades esportivas e muito 
lazer para a criançada e 
toda população que irá 
se divertir com a pro-
gramação festiva, que 
prossegue pelo final de 
semana. 

“Convidamos toda 
população para partici-
par das comemorações 
festivas, que não são 
realizadas há 2 anos 
devido à pandemia. Te-
mos muito motivos para 
celebrar os 73 anos da 
nossa querida cidade. 
Venha fazer parte desta 
festa”, declarou o prefeito 
Silvinho. A prefeitura, por 
meio da Diretoria  de Es-
portes, Lazer e Cultura, 
preparou uma programação 
especial para celebrar o 
aniversário. 

Esporte, lazer e bolo para 
o aniversário da cidade

PROGRAMAÇÃO 
As atrações têm início 

nesta sexta-feira com 
o Festival Esportivo no 
campo municipal das 7 às 
11h. A noite, a partir das 
19h, a programação será 
realizada na praça central 
com passeio de trenzinho, 
brincadeiras, distribuição de 
pipoca, cachorro-quente, 
doces e um super bolo de 
aniversário. 

No sábado acontece a 
final do torneio de futsal no 
Ginásio “Benedito Francisco 
dos Santos” (Ditão) a partir 
das 19h. No domingo, às 
8h30, tem a Corrida 20 de 
Março com saída do Lago. 
Os atletas de Jaborandi 
não pagam a taxa de ins-
crição. Os competidores 
de outras localidades 
devem se inscrever pelo 
site www.ticketando.com.
br/event/2795372544 onde 
constam mais informações 
do evento. 

“Olinto” ganha playground e brinquedoteca 

playground e brinquedoteca 
dotados com o que há de 
mais moderno em estrutura 
educacional para estimular 
a vocação e aptidão dos 
alunos nas mais diversas 
áreas”, declarou Silvinho 
que informou que, até o 
segundo semestre deste 
ano, a escola também terá 
um complexo esportivo 
dotado de piscina semio-
límpica, pista de atletismo 
e quadra poliesportiva 
totalmente remodelada. 

EDUCAÇÃO 
TRANSFORMADORA 

“A escola ganha uma 
estrutura única na região 
para oferecer aos alunos  
diversas atividades ex-
tracurriculares no contra-
turno escolar, incluindo 
tarefas lúdicas, trabalhos 
manuais, brincadeiras, 
robótica, informática com 
foco em programação, 
além da prática esportiva 
supervisionada por edu-
cadores físicos”, explicou 

a diretora Camila que res-
saltou o compromisso da 
equipe escolar e o apoio 
da atual administração 
na construção de uma 
educação transforma-
dora. “A escola ganha 
infraestrutura e equipa-
mentos para despertar 
as potencialidades dos 
alunos e complemen-
tar, através da prática, 
o ensino-aprendizado, 
desenvolvendo nas 
crianças a criatividade, 
interação, imaginação e 
até mesmo a superação 
dos seus limites”. 
MAIS INAUGURAÇÕES 

Hoje, dia 17, acontece 
a inauguração do novo 
Fab lab no CIEB – Centro 
Integrado de Educação 
Básica e no próximo dia 
22 a entrega do laboratório 
de informática na EMEF 
“Arcanjo Gabriel”. 

Um dos novos ambientes da Escola Olinto, que recebeu 
uma estrutura moderna para oferecer o que há de melhor 
à classe estudantil. 
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gócios e de seu trabalho. Haverá colaboração por parte dos superiores 
e amigos fiéis. Aplique sua capacidade sem descuido e negligência.

Horóscopo da semana de 17 a 23/03

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Faça de tudo para 
aumentar seu círculo de relações e de amigos. Sucesso 
no trato com pessoas idosas e crianças, patrões ou 

empregados e lucros nos negócios relacionados com líquidos. Lance 
mão de toda a sua criatividade para alcançar os seu objetivos.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Bom ganho de 
dinheiro proporcionado pelo esforço em seu 
trabalho ou negócios iniciados há tempos. Tome 

cuidado com perigos de acidentes provocados por produtos 
inflamáveis. Você estará procurando uma expressão maior de 
beleza e um senso de expressão mais direta.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Ótimo dia 
para tratar com pessoas de alta posição, com 
políticos e personalidades governamentais e 
administrativas. Lucrará nos negócios relacionados 

com navegação, no comércio de atacado ou em grande escala.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Os aspectos astrais 
indicam relações harmoniosas com o cônjuge, 
pessoas amigas, vizinhos e familiares. O êxito 

financeiro, profissional e social, também será evidente. O dia é 
bom para fazer algum programa diferente.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Muito bom 
aspecto astral para lucrar em negócios que há 
muito iniciou e para ser bem sucedido profissional 
e financeiramente através de influência de 

conhecidos. Sucesso romântico e poderá ceder às sutilezas da 
pessoa amada. Hoje, tudo passa a fluir de forma mais tranquila.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Dia indicado 
para resolver questões financeiras. Em relação 
à saúde, procure fazer caminhadas matinais. 
Atividades mentais muito bem influenciados pelos 

planetas. É hora também de colocar em dia os investimentos 
mesmo que você não disponha de grandes recursos.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Ótima oportunidade 
no setor comercial, com probabilidade de lucros. 
Bom também, para assuntos familiares e 
sentimentais. Sua saúde será bastante boa, o 

que deverá dar-lhe maior disposição no trabalho.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Melhores ideias nesta 
fase em que o planeta Júpiter está ajudando. Todavia, 
deverá evitar atritos e discussões e tudo que possa 
de uma forma, prejudicá-lo, física e mentalmente. 

Alguns assuntos ligados ao lar podem ficar ainda pendentes.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 A influência 
da lua promete-lhe bons ganhos e lucros em 
negócios rápidos e especulações razoáveis. Dê 
mais atenção aos assuntos domésticos e tudo 

o que lhe dê mais estabilidade. Entre em contato com pessoas 
importantes, que poderão favorecer sua vida profissional.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Você 
deve utilizar a energia positiva que os astros 
lhe enviam, para acertar sua vida profissional. 
Tudo indica que você será inclinado a fazer uma 

viagem, se é que ainda não viajou. Acontecimentos, notícias e 
circunstâncias felizes, farão deste dia, um dia de plena satisfação.

PEIXES - de 20/02 a 20/03  No amor, tudo vai 
parecer muito incerto nesta noite. Dia em que terá 
probabilidade e habilidade para tirar proveito dos ne-

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Tendência aos 
excessos de prazer, aos amores extraconjugais. 
Evite tais coisas para não ser prejudicado de um 
momento para o outro. Elevação de personalidade 

e das chances gerais. Canalize suas energias, no sentido de maior 
refinamento e modificação no ambiente em que vive.

Amanhã 
Gustavo Henrique Paro 

Ricardo 
Dia 19 

Benedito José Paro 
Ingrid de Salvi Coutinho 

Lígia Helena R. Petri 
Áurea Maria de S. Silva 
Fernando José Jardim 

Duarte 
Maria Eduarda Possidonio 

de Souza 
Adriana Piai Paro Polizelli 

Fábia Helena Drubi 
Santiago

Eneida José Jorge Drubi 
Ana Luiza Brunozi 

Dia 20
Lázaro Pereira Silva 

Lara Junqueira Pinto Neto 
Dia 21 

José Baltazar dos Santos
Cecília Aparecida Cândido 
Isadora Rodrigues Bueno 

Dia 22 
Fabiana H. Zanette 

Camargo Bizarri 
Maria Paula de S. Faleiros 

Lucas Henrique Pedro 
Alexandre 

José Baltazar dos Santos (Jaborandi) celebra 71 anos 
de vida no próximo dia 21, curtindo a família, amigos, 
a neta Maria Clara e esposa Elza Maria. 

Os noivos Denise Polizeli e Rafael Paro no casamento 
ocorrido sábado no Rancho Bico do Pavão, no Parque 
do Peão em Barretos. O churrasco especial para fami-
liares e amigos foi assinado pelo próprio noivo. 

Rodolfo/Gláucia na comemoração do 6º aniversário da 
filhinha Larissa no dia 7. Após o jantar no Restaurante 
da Elvira aconteceu o pique-pique com tema da perso-
nagem infantil Ariel. 

Lúcia e Licinho com o neto Luiz Henrique aproveita-
ram a manhã de domingo para passear e prestigiaram 
o evento realizado na praça do Museu Municipal. 

Neste domingo a família do Lazinho celebra, com 
muita alegria, seus 86 anos de vida. Ele recebe todo 
carinho do mundo dos filhos Luiz Cláudio (Ribeirão 
Preto), Fernando (São Paulo) e da esposa Luzia.

Sábado é dia 
de muitos “parabéns” 
para a Maria Eduarda 

de Souza que 
comemora 23 anos 

de vida com a 
família e a turma 

de amigos. Ela cursa 
medicina na 

Universidade de 
Araraquara (UNIARA). 


