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AGRADECIMENTO 

A Família de 
ALLI DRUBI 

“Joãozinho do Salomão”  
Agradece a demonstração de solidariedade 

e carinho da família e amigos que nos confor-
tou nesse momento de profunda dor e tristeza 
com a sua partida, ocorrida no último dia 13. 

Queremos agradecer a dedicação e aten-
ção de todos os membros da equipe de 

plantão do Pronto Atendimento Municipal, que estava de serviço na 
noite do dia 2 de março. 

Manifestamos nossa gratidão ao prefeito Dieb/Liliana, vice-prefeito Sérgio 
Campanholi/Eliana e ao �lho Dr. João Pedro Campanholi, que é médico e ao 
padre Santana por toda ajuda que nos dispensaram. Externamos também 
nossos agradecimentos a todos os colinenses que nos confortaram. 

Deus abençoe e recompense a todos por cada gesto, palavra e olhar de 
consolo!

Em busca de cobre 
e bronze os ladrões 
não respeitaram nem 
mesmo os túmulos do 
Cemitério Municipal, 
que foi invadido na 
madrugada do dia 19. 
A direção constatou o 
furto de várias imagens, 
vaso e outros objetos. 

PANORAMA 

Bandidos furtam imagens 
no cemitério 

Túmulo sem a imagem que decorava a parte superior. 

 Um trator e uma mo-
toniveladora, furtados 
no último dia 11 no 
canteiro de obras da 
Coopercitrus, foram 
encontrados abando-
nados nas proximida-
des da Fazenda São 
Joaquim. A polícia 
investiga o caso que 
coloca Colina na rota 
dos bandidos de má-
quinas agrícolas. 

PANORAMA 

Máquinas são encontradas 
em fazenda

As máquinas estavam atoladas e tiveram que ser guin-
chadas da mata. 

O prefeito Dieb consi-
derou como “lamentável” 

Pediatra falta ao trabalho e 
prejudica população 

o não comparecimento, 
sem justificativa, da 

médica pediatra nas 
Unidades Básicas de 
Saúde do CDHU II e 
São Sebastião no último 
dia 17. O fato prejudicou 
as mães que tinham 
consultas agendadas. O 
prefeito disse que, “vai 
buscar, se necessário, 
as sanções jurídicas 
para punir essa atitude”. 
Afirmou também que 
está contratando outros 
profissionais dispostos a 
trabalhar com responsa-
bilidade.            Pág. 3 

Unidade Básica de Saúde do bairro São Sebastião que 
ficou sem atendimento pediátrico devido ao não com-
parecimento da médica. 

Prefeitura flexibiliza uso de máscara 

Mais uma apreensão de droga sintética 
na praça da Cohab 3 Pág. 7

Pág. 3
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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 24 – Quinta-feira
20h – Confissões na Paróquia de Santa Ana e São Joaquim – Barretos

Dia 25 – Sexta-feira 
20h – Confissões na capela MADRE PAULINA - Barretos

Dia 26 – Sábado 
19h – Missa na Matriz

Dia 27 – Domingo 
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 29 – Terça-feira
19h30 – Via - Sacra na Matriz
20h – Confissões em Jaborandi

Dia 30 – Quarta-feira 
19h30 – Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na matriz
20h – Confissões na Paróquia de Santo Antônio - Barretos

“A PARÁBOLA DO PAI MISERICORDIOSO”

Essa parábola é tão rica em sinais e símbolos que teríamos que 
colocá-la em todo um processo. Um exegeta americano se deu ao 
luxo de estudar a Bíblia como se o Antigo Testamento fosse uma 
grande peça de teatro. Sendo especialista em Shakespeare, ele 
estuda e analisa a personagem chamada Javé – Deus. Faz uma 
análise como se fosse uma obra literária e mostra como a imagem de 
Javé, já no Antigo Testamento começa a mudar. Primeiro Ele aparece 
soltando fogo pelo nariz, jogando tempestades, raios, trovões. Todo 
mundo podia dizer: “Não queremos ver a Deus, porque se O virmos 
vamos morrer, ninguém que viu Deus saiu vivo”. Então era o terror, o 
verdadeiro pavor. O único que podia entrar no templo, onde estava 
– não Deus, mas a Lei – era o sumo- sacerdote, uma vez por ano. 
Vamos imaginar que o sacrário fosse coberto com um véu e vocês 
nunca pudessem vê-lo, nem entrar aqui. Só o vigário uma vez por 
ano e sozinho. Ver e falar com Deus. Então esse personagem vai 
dizendo quando Israel invade aquelas tribos lá da Palestina: “Mate a 
todos, mulheres e crianças. Que não fique ninguém, só fique o povo 
de Israel.” Lembro-me de um escritor que disse a Dom Serafim, ter 
ficado escandalizado com tanta morte, tanta violência descrita no 
Antigo Testamento. Ele perguntava: “Por que isso?”. Não era Deus, 
era a cabeça, o imaginário judaico da época. Então, lentamente, a 
mentalidade do povo judeu vai evoluindo até que aparece Jesus. E 
é nesse mundo que Ele fala. Imaginem então, o escândalo dessa 
parábola...Coisa chocante! Jesus também tem frases fortes. Fala 
de ranger de dentes, de fogo. Mas de repente Ele se esqueceu de 
tudo que falou e, parece que do seu coração saiu a experiência 
mais profunda que tinha de Deus Pai. E contou essa parábola, do 
Pai Misericordioso. É importante notarem o sentimento do Pai em 
relação ao filho que vai embora: a tolerância. Ele não disse nada, não 
foi atrás, não proibiu. Tolerou. O filho saiu, gastou o dinheiro, viveu 
uma vida devassa. O pai tolerou. Não passivamente, mas esperando. 
Vamos imaginar toda tarde ele olhando a janela, lá no horizonte, se 
por acaso alguma poeirinha denunciava o filho que voltava, como 
uma certeza interior, assim como muitos pais têm quando um filho se 
debanda. Esperam sempre que de repente alguma coisa aconteça e 
o filho volte. Agora aprendam, pais e mães, quando tiverem um caso 
desses na sua família. Aprendam a esperança e paciência de Deus. 
Não disse uma frase, não jogou nada no rosto do filho. Só disse da 
alegria por ele estar vivo: “Alegremos! Festejemos! Matemos um 
cabrito ou uma ovelha gorda, para que haja uma festa. Muito vinho, 
muita alegria”. Já o filho mais velho representa a nossa pequenez, a 
nossa visão. Isso é bem nós: nossa dificuldade em perdoar. Guarda-
mos ódio, guardamos rancores. Ficamos magoados. Meses, meses, 
meses, anos magoados. Não há irmãos que não se falam dentro 
dessa cidade, dentro da nossa igreja? Irmãos que não conversam 
entre si?...Olhem para essa parábola e vejam  Aquele que não cobra 
nada. Só quer a vida de todos nós, em qualquer circunstância, em 
qualquer situação. Não há nenhuma situação perdida. E aí fica a 
última frase: “Para quem tem fé, todo fim é um começo!”. Amém.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

COMUNICADO 
O Diretor Técnico de Departamento, da Apta Regional, da Agência 

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Subsecretaria da Agricultura 
e Abastecimento, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, faz saber que será realizada à alienação de 14 (Quatorze) 
animais equídeos, às 09h00m, do dia 12/04/2022, na Unidade Regional de 
Pesquisa e Desenvolvimento de Colina, sito na Avenida Rui Barbosa s/n - 
Cidade: Colina/SP. Maiores informações: (17) (17) 9 9604-7156 ou srmacha-
do@sp.gov.br. Havendo mais de um interessado, o critério de desempate 
será o de melhor oferta. Processo SAA-PRC-2022/02669.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.214 LIVRO D-19 
FLS.088

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

EDMILSON APARECIDO MACHADO e 
MARIANA APARECIDA DA SILVA

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 03 de 
Novembro de 1.987, montador de eletromecânica, 
solteiro, residente e domiciliado na cidade de Colina
-SP, à Rua C, nº 100, Jardim Califórnia, filho de Luiz 
Roberto Machado e Sonia Maria Cinque Machado.

Ela, natural de Jaborandi-SP, nascida aos 14 de 
Fevereiro de 1.990, do lar, solteira, residente e do-
miciliada na cidade de Colina-SP, à Rua C, nº 100, 
Jardim Califórnia, filha de Jorgina Maria da Silva.

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

VENDE-SE 
Terreno 10x25m de 

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

Três terrenos murados 
com portão grande e 
calçada no bairro Patri-
mônio, próximo à horta 
do Zé Verdureiro. Vendo 
juntos e separados – me-
tragem total 1.565 m2. 
Tratar 99112-9651, c/ Zé 
Verdureiro. 

VENDE-SE 
Dois terrenos no Jardim 

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

VENDE-SE
Uma casa no Jardim 

Primavera com área 
construída de 175m², 4 
quartos, 2 banheiros, sala, 
cozinha, área de serviço 
e garagem coberta para 3 
carros. Casa construída 
em terreno de 323m². 

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

em piscinas residenciais. 
Contato 99171-2420 (Stan-
ley) ou 99120-1948 (Dil).

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Limpeza caixa d’água, 
manutenção válvula 
Hydra, dedetização, 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 encrava-
das, calosidades, olho de 
peixe, etc. Contato Av. Rui 

Barbosa nº 572 - Centro - 
99156-1535 e 98201-5722. 

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e codifica-
das. Confecção de carim-
bos – 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 al-
pendre. 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, toalhas 

de mesa (grande e peque-
na), talheres, geladeira, 
travessas inox e colorex, 
picador de legumes, 
marmita c/ 5 divisões, 
bandejas plástico açou-
gue 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. 

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. 

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, da Apta Regional, da Agência Pau-

lista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo, faz saber que será realizado o abate 
de 18 (Dezoito) animais bovinos no dia 20/04/2022, em frigorífico comercial 
para avaliação de carcaça e qualidade da carne (análises físico químicas) 
conforme justificativa técnica nos autos. Estes animais pertencem a Unida-
de Regional de Pesquisa e Desenvolvimento de Colina, sito na Avenida Rui 
Barbosa s/n, Caixa Postal n. 35, Colina/SP. O frigorífico que fará o abate 
será o FRIGORIFICO MINERVA S/A - CNPJ: 67.620.377/0001-14, situado 
no Bairro Rural, Cidade: Barretos/SP. SAA-PRC-2022/02347.

Tratar c/ Rita pelo fone 
99168-9667 somente 
para interessados.  
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Foi um alívio para muitas 
pessoas a flexibilização do 
uso de máscaras em todos 
os ambientes (abertos e 
fechados) anunciada pelo 
governo estadual no último 
dia  17, com exceção do 
transporte público, hospitais 
e unidades de saúde em 
que a proteção continua 
sendo obrigatória. 

Mas mesmo depois 
da “liberação” muitas 
pessoas ainda se sentem 
mais seguras usando a 
máscara, que se tornou 
item obrigatório há exatos 
2 anos quando a pandemia 
começou. 

Prefeitura segue decreto estadual e flexibiliza uso de máscara 
A prefeitura seguiu 

decreto do Estado e na 
sexta-feira, dia 18, emitiu 
dois novos decretos (4.489 
e 4.490), publicados à 
página 6 , que altera de-
cretos anteriores e dispõe 
sobre o funcionamento 
dos estabelecimentos 
comerciais. 

No município, a máscara 
continua sendo exigida 
em locais destinados à 
prestação de serviços de 
saúde e meios de transporte 
coletivo de passageiros. 
O uso é facultativo pelos 
funcionários, alunos e 
pessoas que adentram 

os estabelecimentos de 
ensino. A unidade escolar 
deve continuar disponibili-
zando álcool, higienizando 
os ambientes, materiais e 

equipamentos utilizados, 
aferindo a temperatura e 

evitando aglomerações. 
Os estabelecimentos 

comerciais podem funcionar 
com 100% da capacidade. 
A realização de festas, 
eventos e competições 
esportivas coletivas, de 
iniciativa pública ou pri-
vada, em locais abertos 
ou fechados, só poderão 
ser realizadas mediante 
prévia autorização da 
prefeitura. 
MÁSCARA MANTIDA 

O bispo diocesano 
Milton Kenan Júnior re-

comenda que o uso de 
máscara nos ambientes 
internos dos templos e nas 
atividades eclesiais seja 
mantido em toda Diocese 
de Barretos, bem como 
os cuidados preventivos. 

O bispo justifica a re-
comendação dizendo que 
nem todas as pessoas estão 
com a vacinação completa 
contra a Covid. Ele também 
argumenta a posição de 
muitos especialistas que 
julgam prematura a dispensa 
da máscara. 

A Secretaria Munici-
pal de Saúde informou 
que no último dia 17 a 
médica pediatra con-
tratada para prestar 
serviço nas Unidades 
Básicas de Saúde do 
CDHU II e São Sebas-
tião não compareceu 
para trabalhar sem 
nenhuma justificati-
va prévia, causando 
prejuízo às mães e 

Pediatra falta ao trabalho e prejudica 
atendimento à população 

filhos que aguardavam 
atendimento. 

O incidente foi con-
siderado “lamentável” 
pelo prefeito Dieb. 
“Infelizmente, falta 
responsabilidade para 
algumas pessoas. Não 
podemos chamar de 
profissionais, justamente 
porque falta profissio-
nalismo, seriedade e 
compromisso. Temos 

uma grande dificuldade 
para contratar médicos 
pediatras, pois esta 
especialidade falta no 
mercado de trabalho em 
todo país e a deman-
da é grande. Porém, 
quando contratamos, 
alguns só querem 
saber dos direitos 
e se esquecem dos 
deveres. É lamentável  
esse tipo de comporta-
mento, considerando 
que o município paga 
bem, em dia e oferece 
boas condições de 
trabalho. Vamos bus-
car, se necessário, as 
sanções jurídicas para 
punir essas atitudes. 
Estamos contratando 
outros profissionais 
que realmente estejam 
dispostos a trabalhar 
com respeito e digni-
dade, fazendo valer 
o sagrado juramento 
médico”, esclareceu 
o prefeito. 

O Asilo São José 
sorteia R$ 14.100,00 em 
vale-compras na próxi-
ma quarta-feira, dia 30. 
Mantenha o carnê em 
dia e concorra a estes 
super prêmios, boa sorte! 

Quarta tem 
sorteio

A Secretaria de Saúde 
está promovendo desde 
o último dia 14 a 1ª fase 
da Campanha de Intensi-
ficação e Busca Ativa de 
Casos de Tuberculose, que 
prossegue até a próxima 
segunda-feira, 28, em todas 
as Unidades Básicas de 
Saúde e também durante 
as visitas domiciliares das 
agentes de saúde. 

Campanha para detecção da 
tuberculose 

O objetivo é a detecção 
precoce da doença para 
o início do tratamento 
oferecido pelo SUS. Se 
você apresenta tosse há 
mais de duas semanas, 
febre baixa geralmente à 
tarde, suor noturno, tosse, 

falta de apetite, perda de 
peso, cansaço ou dor no 
peito são sinais de alerta 
para a tuberculose.  Vá 
até a UBS mais próxima 
de casa e faça o exame 
que é rápido, simples e 
gratuito. 

A chuva que caiu na 
cidade no final da tarde 
de sábado, feriado do 
padroeiro São José, im-
possibilitou a realização 
da procissão e atrasou em 
alguns minutos o início 
da missa, mas foi vista 
como uma bênção pelos 
católicos que acreditam 
que a precipitação no 
dia do santo é um “bom 
sinal” e significa que não 
irá faltar chuva, principal-
mente para a agricultura, 
durante a estiagem. 

Padre Santana disse 
que a chuva impediu 
que os fiéis chegassem 
à igreja matriz para a 
missa, que começou 
alguns minutos depois 
do horário marcado. 
“Com a chuva a pro-

Chuva no Dia de São José 
é sinal de bênção 

cissão foi cancelada, 
mas não atrapalhou a 
celebração em louvor 
ao padroeiro já que o 
público compareceu 
em peso e lotou a igreja 
matriz”, disse o pároco. 

FESTA SÃO JOSÉ 
Este final de sema-

na, dias 26 e 27, será 
o último da realização 
da Festa de São José. 
As delícias do even-
to estarão à venda 
no sábado à noite e 
domingo de manhã 
para retirada no Lar 
Paroquial. 

A igreja matriz ficou lotada na missa em louvor ao pa-
droeiro na noite de sábado. 
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Diante dos questio-
namentos de alguns 
munícipes sobre o corte 
dos eucaliptos que fica-
vam na área da Escola 
Municipal “Lamounier 
de Andrade”, o prefeito 
Dieb apresentou as 
explicações. 

“É preciso consi-
derar que o plantio de 
eucaliptos da variedade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 
PORTARIA Nº 337, DE 18 DE MARÇO DE 2022

CONVOCA A CANDIDATA CLASSIFICADA E 
APROVADA DO CONCURSO PÚBLICO N.º 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, a candidata classificada e 
aprovada 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 
admitida 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 – COSTUREIRO:
a.) ELISANGELA VOIGT – portadora do Registro 

Geral n.º 43.088.300-6, 3.ª classificada.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, de-
vendo o Departamento de Recursos Humanos solicitar a 
documentação pertinente, bem como realizar as anotações 
de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 18 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 

Eucaliptos da “Lamounier” são 
usados pela prefeitura

citriodora não é indicado 
para áreas urbanas e 
menos ainda perto de 
muros, rede elétrica ou 
residências. Portanto, 
a pedido inclusive da 
Secretaria de Educação, 
retiramos os eucaliptos 
pois ofereciam risco de 
queda sobre alunos, 
servidores, o prédio da 
escola e também da rede 

elétrica. Vale lembrar 
também que o eucalipto 
é uma espécie exótica e, 
na maioria das vezes, é 
plantado para extração. A 
Administração Municipal, 
com a devida anuência 
da Secretaria de Meio 
Ambiente, optou por cortar 
os eucaliptos, plantados 
em lugar indevido, para 
utilizar a madeira nos 

diversos serviços do dia a 
dia. Cabe também infor-
mar que a Secretaria de 
Educação vai solicitar a 
pasta de Meio Ambiente 
projeto para o plantio 
de árvores nativas e 
ornamentais na escola, 
sem oferecer risco às 
pessoas, construções e 
rede elétrica”, declarou 
o prefeito. 

A nova sede do 
Polo Colina da Uni-
vesp – Universidade 
Virtual do Estado de 
São Paulo, que agora 
funciona na EMEF 
“Cel. José Venâncio 
Dias”, está com inscri-
ções abertas para os 
cursos superiores, na 
modalidade de ensino 
a distância, que são 
totalmente gratuitos. 

As inscrições para 
as 30 vagas devem 
ser feitas pelo site: 
vestibular.univesp.br 
até 25 de abril, me-
diante pagamento de 
taxa de R$ 45,00. Os 

Vestibular Univesp está 
com inscrições abertas

cursos oferecidos são 
Administração, Enge-
nharia de Produção 
e Processos Geren-
ciais; Licenciatura em 
Letras, Matemática e 
Pedagogia e também 
Ciência de Dados, 
Engenharia da Com-
putação e Tecnologia 
da Informação. 

A Secretar ia de 
Educação informou 
que atualmente o 
Polo Univesp conta 
com 52 alunos ativos. 
Mais informações na 
Escola Venâncio, sede 
do Polo Univesp, pelo 
fone 3341-1355 

O padre colinense 
Pedro Henrique Lopes 
a partir das 19h de hoje, 
dia 24, se tornará cidadão 
miguelopolense com o 
título concedido pela 
Câmara de Miguelópolis, 
onde atua como vigário 
paroquial desde que 
terminou o seminário 
há mais de 2 anos. 

A indicação foi apre-
sentada pelo vereador 
Miguel Moisés Miguel 
pelos relevantes serviços 
prestados pelo colinense 
à comunidade migue-
lopolense e aprovada 
por unanimidade dos 11 
vereadores em sessão 
do dia 17 de fevereiro 
deste ano. 

“A Paróquia São Miguel 

Padre Pedro recebe título de 
cidadão miguepolense

Arcanjo, em Miguelópolis, 
ajudou, acompanhou e 
cuidou de muitas pessoas 
que passaram por dificul-
dades durante a pandemia. 

Por este motivo os vere-
adores me concederam 
a honraria de me tornar 
cidadão desta cidade 
que adotei de coração”, 
destacou Pedro que está 
muito grato em receber 
esta distinção: “Além de 
colinense, com muito orgu-
lho, agora carrego com o 
mesmo ímpeto o título de 
cidadão miguelopolense. 
É um reconhecimento por 
estar juntamente com o 
padre Evandro Souza, 
pároco de Miguelópolis, 
levando a mensagem de 
Jesus através de ações 
concretas e de apoio a 
tantas pessoas”. Pedro 
foi ordenado padre em 
dezembro de 2020 na 
igreja matriz de São José. 

Padre Pedro aproveita 
as folgas semanais para 
rever a família e participar 
das celebrações com o 
pároco Santana, que é o 
grande incentivador da 
sua vocação e que não 
participará da entrega 
do título devido a com-
promissos agendados 
anteriormente. 

Além de autoridades 
do Legislativo e Executivo 
de Miguelópolis, a sessão 
solene terá a participa-
ção do bispo diocesano 
D. Milton Kenan Júnior, 
do padre Luís Fernan-
do (Miguelópolis), dos 
pais do homenageado, 
Constâncio/Solange, irmã 
Giovanna e namorado 
Uilian. 

Padre Pedro, que atua 
como vigário paroquial 
em Miguelópolis, recebe  
a primeira homenagem da 
carreira religiosa. 
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P A N O R A M A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA N.º 320, DE 15 DE MARÇO DE 2022

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

DIAB TAHA, Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, edita a seguinte portaria.
Considerando o artigo 5° da Lei Municipal 019/98, de 06 de abril de 1998, alterada pela Lei Municipal n° 2114, de 22 

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

RESOLVE:

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

Nome: Silvio Paro
RG. N° 19.788.346
Formação: Ciências Contábeis 
Função: Coordenador de Fiscalização Sanitária e Fiscalização.               
N° da credencial – 01

Nome: Silvio Luiz Fulaneti
RG. N° 18.807.590
Formação: Nível Médio
Função: Fiscalização
N° da credencial - 02

Nome: Andre Canteiro Silva
RG. N° 23.226.145-3
Formação: Adm. Empresa
Funções: Fiscalização
N° da credencial - 03

Nome: André Moreno Sturaro
RG. N° 22.930.151-4
Formação: Médico
Função: Fiscalização
N° da credencial – 04

Nome: Luciano Marin Spechoto
RG. N° 24.244.600-0
Formação: Engenheiro Civil
Função: Fiscalização
N° da credencial – 05

Nome: Tatiana Alves
RG. N° 45.290.145-5
Formação: Farmacêutica
Função: Fiscalização
N° da credencial – 06

Nome: Marlucia Paula da Silva Souza
RG. N° 32.342.213-5
Formação: Engenheira de Produção
Função: Fiscalização
N° da credencial – 07

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

Nome: Maria Carolina Spechoto Daher
RG. N° 277.322.398-57
Formação: Cirurgiã Dentista
Função: Fiscalização
N° da credencial – 09

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

Art. 3° - A credencial de que trata o artigo anterior, deve ser emitida, distribuída e ter seu uso controlado sistematica-
mente pela autoridade competente.

Art. 4° - A credencial de identificação dos Profissionais da Equipe de Vigilância Sanitária terá o seguinte modelo:

Art. 5° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, em especial a Portaria nº 265, de 15 de março de 2021, alterada pela Portaria nº 447, de 03 de 
setembro de 2021.

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: 4 colunas x 30,5 cm | Valor:  R$ 847,90

COMUNICADO
Fórum retoma atendimento sobre liberdade 

provisória e outros benefícios
A Secretaria de Administração Geral do Fórum de Colina comuni-

ca que os comparecimentos mensais relativos à liberdade provisória, regi-
me aberto, suspensão condicional do processo, livramento condicional e outros 
benefícios legais serão retomados a partir do dia 4 de abril de 2022 (Provimento 
CSM nº 2651/2022, art. 11).

Os atendimentos serão organizados de acordo com o mês de nasci-
mento do réu ou condenado, conforme quadro que segue (Comunicado 
CG nº 152/2022, item 3):

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 
EDITAL DE DESISTÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Colina – Estado de São Pau-
lo, por intermédio dos membros nomeados da Comissão 
do Processo Seletivo Externo nº. 001/2021 COMUNICA 
e PUBLICA a desistência dos(a) candidatos(a):GRAZIE-
LA ANUNCIAÇÃO-39º, para o preenchimento de vaga 
temporária do Emprego Público de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA – ACT - PEB I e SILVANIA DE 
CASSIA BUZETO DE PAULA-7ª, CATIA CANDIDO 
MARTINS-8ª, para o preenchimento de vaga temporária 
do Emprego Público de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA – ACT–PEB II – INGLÊS e POLLIA-
NA HENRIQUE DA SILVA PINA-42ª, JANILSSA 
PANTOJA MIRANDA-43ª, DAIANA APARECIDA 
MACHADO-44ª, VANESSA DA CUNHA GUEDES
-45ª, TAIS DE CÁSSIA MATOS-46ª, ELIANA LOU-
RENÇO-47ª, para o preenchimento de vaga temporária 
do Emprego Público de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL – ACT – CRECHE, de tendo em vista que 
houve a convocação em 18/03/2022, e NÃO manifestaram 
o interesse dentro do prazo estipulado e previsto para a 
atribuição de aulas temporárias e /ou eventuais.

O presente Edital será afixado no Quadro de Avisos 
desta Municipalidade e da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, bem como, será publicado nos meios de 
divulgação necessários.

Desta forma, expirado o prazo de ingresso no serviço 
público municipal para exercer as atribuições de docente 
na Rede Municipal de Ensino, consideram-se o(a) can-
didato(a) em questão desistente e impedida de assumir a 
vaga ao qual foi convocada.

Prefeitura Municipal de Colina, 21 de março de 2022

CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - Presidente
Comissão Permanente de Concursos Públicos

VANESSA GOMES - Secretária
Comissão Permanente de Concursos Públicos

GILBERTO JULIO DA SILVA - Membro
Comissão Permanente de Concursos Públicos

Medidas: 2 colunas x 18 cm | Valor:  R$ 250,20

Teve início na se-
gunda-feira, dia 21, a 
aplicação da 4ª dose 
da vacina contra a Co-
vid em idosos com 80 

Vacinação com 4ª dose já começou
anos ou mais. Poderão 
receber a quarta dose 
quem tomou a dose 
adicional (3ª dose) há 
pelo menos 4 meses.

A vacinação é reali-
zada no posto da Covid 
ao lado da Biblioteca 
Municipal, das 8 às 
11h e das 13 às 16h30, 

mediante apresentação 
dos documentos pes-
soais e o comprovante 
da vacina adicional (3ª 
dose). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
DECRETO Nº 4.489, DE 18 DE MARÇO DE 2022

DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DO DECRETOS MUNICIPAIS Nº 
4.239, DE 05 DE MAIO DE 2020; 4.472, DE 11 DE JANEIRO DE 2.022; 
E 4.441, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

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

CONSIDERANDO a permanência da situação de pandemia da Coronaví-
rus (COVID-19), nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde 
e Secretaria do Estado de Saúde;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 66.575, de 17 de 
março de 2022, que altera o Decreto nº 65.897, de 30 de julho de 2021, que 
dispõe sobre o uso de máscaras no âmbito do Estado de São Paulo durante a 
Pandemia da Covid-19.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica alterada a redação do art. 1º, do Decreto nº 4.239, de 05 de 
maio de 2.020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção 
facial enquanto durar a situação de Pandemia pela Covid-19, nos seguintes 
locais:

a) locais destinados à prestação de serviços de saúde;
b) meios de transporte coletivo de passageiros.
§1º - O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator, con-

forme o caso, às seguintes penas:

I – para pessoas físicas:

a) advertência;
b) multa de R$ 50,00;
c) multa de R$ 100,00 em caso de reincidência.

II – para pessoas jurídicas (estabelecimentos):

a) advertência;
b) multa de R$ 250,00;
c) multa de R$ 500,00 em caso de reincidência.

§2º - a penalidade prevista no parágrafo anterior será aplicada sem pre-
juízos das hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor), no Decreto Lei Federal nº 5.452/43 (CLT) e nos artigos 268 
e 330 do Código Penal, no que couberem.

§3º - O uso de máscaras de proteção facial constitui condição de ingres-
so e frequência eventual ou permanente nos recintos a que se refere o caput 
deste artigo.”

Art. 2º - Fica alterada a redação do art. 7º, do Decreto nº 4.472, de 11 de 
janeiro de 2.022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º - Fica reiterada a determinação do uso obrigatório de máscaras 
de proteção facial, nos casos previstos pelo Decreto Municipal nº 4.239, 
de 05 de maio de 2.020, alterado pelo Decreto nº 4.489, de 18 de março de 
2022, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.”

Art. 3º - Fica alterada a redação do art. 2º, do Decreto nº 4.441, de 08 de 
outubro de 2.021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - Para os fins previstos no art. 1º deste Decreto, as unidades esco-
lares do Município deverão permanecer atendendo as medidas de prevenção 
e controle à Covid-19 determinadas, através da adoção dos protocolos geral 
e setorial específicos dos órgãos de saúde e vigilância sanitária dos governos 
federal, estadual e municipal, dentre elas:

I – o uso de máscaras pelos funcionários/colaboradores, alunos e tercei-
ros que adentrarem ao estabelecimento de ensino será facultativo;

II – disponibilizar álcool em gel e/ou líquido 70% para higienização das 
mãos e antebraços aos funcionários/colaboradores, alunos e terceiros que 
adentrarem ao estabelecimento de ensino;

III – higienização adequada do ambiente, materiais e equipamentos uti-
lizados;

IV – aferir, no ato de ingresso, a temperatura dos funcionários/colabora-
dores, alunos e terceiros que adentrarem ao estabelecimento de ensino;

V – evitar aglomerações;
VI – conscientizar e divulgar informações acerca do Coronavírus (CO-

VID-19) e das medidas de prevenção.”
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Colina, 18 de março de 2022

DIAB TAHA - Prefeito do Município de Colina

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

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR 
Secretário Municipal de Governo

Medidas: 3 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 708,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
DECRETO Nº 4.490, DE 18 DE MARÇO DE 2022

DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 
E DE SERVIÇOS, ESSENCIAIS OU NÃO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE COLINA, 
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 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:

CONSIDERANDO a pandemia da Coronavírus (COVID-19), nos termos declarados pela Orga-
nização Mundial de Saúde e Secretaria do Estado de Saúde e as consequentes medidas de prevenção e 
combate adotadas pelas esferas de governo federal, estadual e municipal, especialmente as previstas na Lei 
Federal nº 13.979/2.020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.282/2.020 e respectivas alterações; os 
Decretos Estaduais nº 64.862/2.020, 64.881/2.020, 64.994/2.020 e 65.635/2.021 e respectivas alterações; 
e os Decretos Municipais que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública em decorrência da Pandemia da Covid-19 no âmbito do Município de Colina;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 66.575, de 17 de março de 2022, 
que altera o Decreto nº 65.897, de 30 de julho de 2021, que dispõe sobre o uso de máscaras 
no âmbito do Estado de São Paulo durante a Pandemia da Covid-19.

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas de flexibilização seguras e grada-
tivas, com responsabilidade e segurança visando a retomada das atividades econômicas e sociais, 
mas buscando evitar a disseminação da COVID-19, principalmente considerando o aumento do 
número de casos positivos e internações decorrentes da Covid-19 no Município de Colina;

CONSIDERANDO, as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que atribuíram res-
ponsabilidades aos governadores e prefeitos para tomarem medidas para o controle da Co-
vid-19 e a respectiva flexibilização ou restrição das mesmas;

D E C R E T A

Art. 1º - Fica permitido o funcionamento dos estabelecimentos de comércios e serviços 
essenciais e não essenciais nos dias e horários estabelecidos no Alvará expedido pelo Depar-
tamento da Receita do Município de Colina, conforme a atividade desenvolvida e a legislação 
vigente e aplicável a cada caso, com capacidade de 100% (cem por cento) da ocupação (po-
dem ser adotados os sistemas drive thru e delivery).

Parágrafo Único – Os estabelecimentos classificados como Comércio, Centros de Com-
pras, Galerias Comerciais e estabelecimentos congêneres somente poderão funcionar de se-
gunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min; aos sábados, das 08h30min às 13h00min; e 
aos domingos e feriados deverão permanecer fechados.

Art. 2º - Os estabelecimentos indicados no artigo anterior deverão adotar as medidas 
de prevenção e controle à Covid-19 determinadas, através da adoção dos protocolos geral e 
setorial específicos dos órgãos de saúde e vigilância sanitária dos governos federal, estadual e 
municipal atualmente vigentes, entre os funcionários e os frequentadores.

Art. 3º – Fica autorizada a prática de esportes coletivos, inclusive por estabelecimentos, 
clubes e centros esportivos dessa natureza, mediante a adoção dos protocolos sanitários, nos 
termos do art. 2º deste Decreto.

Art. 4º - A realização de festas, eventos e competições esportivas coletivas, de iniciativas pública 
ou privada, em locais abertos ou fechados, no âmbito deste Município, somente poderão ser realizadas 
mediante prévia autorização da Prefeitura Municipal, após devido processo administrativo, provocado 
por requerimento escrito e fundamentado e acompanhado da documentação pertinente, protocolado 
junto à Receita Municipal, com antecedência mínima de 10 (dez) dias do evento. 

§ 1º – Após análise do pedido e da documentação e fundamentação necessárias, o Depar-
tamento da Receita enviará o pedido ao Departamento da Vigilância Sanitária para as provi-
dências cabíveis, no tocante à observação da legislação federal, estadual e municipal vigente, 
em especial desde Decreto e do Código Sanitário Estadual.

§ 2º – Adotadas as providências pelo Departamento da Vigilância Sanitária, nos termos do 
parágrafo anterior, caso não haja óbice legal e sanitário à realização do evento, o responsável 
comunicará, a tempo e modo, o Departamento da Receita, que expedirá a devida autorização. 
Caso haja qualquer impedimento à realização do evento, o Interessado será comunicado por 
escrito, com a decisão fundamentada.

Art. 5º – A circulação de transporte público (circulares) será mantida, com o atendimento 
de todas as medidas de prevenção e combate à Covid-19 recomendadas pelas autoridades sani-
tárias competentes, previstas neste Decreto e na legislação pertinente vigente.

Art. 6º – Nos termos do Decreto Estadual nº 12.342/78, que regulamenta a Lei Estadual 
nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 (Código Sanitário Estadual), aplicada no âmbito deste 
Município, é dever de todo cidadão submeter-se à vacinação obrigatória, assim como os me-
nores sob a sua guarda ou responsabilidade.

Art. 7º - O descumprimento das medidas previstas neste Decreto configurará infração sanitária, nos 
termos do art. 112, da Lei Estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 e ensejará as penalidades previs-
tas nos incisos do referido artigo, inclusive multa de 10 (dez) a 10.000 (dez mil) vezes o valor nominal da 
Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) vigente, independente de prévia notificação, interdição 
com possível procedimento de cassação e eventual responsabilização junto ao Ministério Público.

Art. 8º - Compete ao Departamento de Vigilância Sanitária, aos funcionários designados 
pela Secretaria Municipal de Saúde e à Polícia Militar do Estado de São Paulo a fiscalização 
e aplicação da multa a que alude o Art. 7º, quando couber.

Art. 9º – A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, com a colabora-
ção das demais Secretarias Municipais, promoverá, sempre que necessário, ao seu critério, ações de 
divulgação, através de carros de som, vídeos nas redes sociais e orientação, por meio de funcionários 
e colaboradores, para a conscientização das medidas de prevenção e combate à Covid-19.

Art. 10 - As despesas decorrentes deste Decreto serão suportadas por dotação própria, 
suplementadas se necessário.

Art. 11 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, especialmente o Decreto nº 4.472, de 11 de janeiro de 2.022 e suas alterações e prorrogações. 

Prefeitura Municipal de Colina, 18 de março de 2022

DIAB TAHA - Prefeito do Município de Colina

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

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - Secretário Municipal de Governo
Medidas: 3 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 708,90 
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MÁQUINAS AGRÍCOLAS ENCONTRADAS 
EM FAZENDA 

P A N O R A M A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 338, DE 18 DE MARÇO DE 2022

CONVOCA A CANDIDATA CLASSIFICADA E 
APROVADA 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, a candidata classificada e apro-
vada do Concurso Público n.º 01/2019, para comparecer 
junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Colina e manifestar interesse em assumir a 
vaga existente do cargo público efetivo, ser admitida para o 
exercício de suas atribuições, no prazo máximo de até 30 
(trinta) dias, a contar da data de publicação, respeitando-se 
a ordem classificatória, conforme abaixo relacionado:

I – ASSISTENTE EDUCACIONAL:
a.) ANA JULIA RODRIGUES GOMES – portadora 

do Registro Geral n.º 56.970.062-0, 91.ª classificada.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, de-
vendo o Departamento de Recursos Humanos solicitar a 
documentação pertinente, bem como realizar as anotações 
de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 18 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 14,5 cm | Valor:  R$ 201,55

O funcionário de uma propriedade rural avistou, 
nas proximidades da Fazenda São Joaquim, duas 
máquinas no fundo de uma mata na tarde do dia 
16 e avisou o responsável, que acionou a PM que 
chegando ao local constatou tratar-se do trator 
Valtra 1680 e a motoniveladora Caterpillar 140H  
furtados na madrugada do dia 11 do canteiro de 
obras da Coopercitrus.  Os maquinários foram 
retirados da mata e levados à delegacia, onde 
após periciados foram devolvidos ao proprietário 
da empresa que presta serviço à Coopercitrus.  
Os equipamentos furtados de um contêiner não 
foram localizados. 

MAIS FURTOS 
Um morador da Rua 6 da Nova Colina teve a 

residência arrombada e acionou a PM no dia 18, 
comunicando que do interior do imóvel foi furtada 
uma furadeira e uma extensão de 25 metros. 

Uma bicicleta foi furtada na tarde do dia 14 de-
fronte a um estabelecimento da Rua 13 de Maio, 
onde estava estacionada. 

Um homem, de 59 anos, esteve na delegacia 
na manhã do dia 14 comunicando que um indiví-
duo adentrou sua residência na Av. Dr. Manoel P. 
Fernandes e furtou seu celular. 

SAQUE INDEVIDO DO PIS 
Uma trabalhadora de Jaborandi foi até a agência 

bancária na manhã do dia 18 sacar R$ 1.212,00 
relativo ao PIS e lá ficou sabendo que alguém, 
sem sua autorização, já tinha retirado o valor. 

Na tarde do dia 17, um morador de Jaborandi 
foi informado pela central de cobrança de empre-
sa de Bertioga que um estelionatário usou seus 
dados para a compra uma TV 40’, no valor de R$ 
3.240,00, para pagamento por meio de carnê em 
12 parcelas de R$ 270,00. Como nenhuma par-
cela foi paga a empresa entrou em contato com a 
vítima, que foi orientada a registrar a ocorrência. 

FURTO DE IMAGENS DE BRONZE 
NO CEMITÉRIO 

Em busca de cobre e bronze os ladrões tem 
causado grande prejuízo na cidade e deteriorado 
a memória histórica de monumentos e prédios 
públicos, que tiveram as placas furtadas. O alvo 
desta vez foi o cemitério que foi invadido durante 
a madrugada do dia 19 por meliantes que arran-
caram e furtaram imagens de bronze de Nossa 
Senhora e São José de três túmulos. Também 
houve a tentativa de retirada de vaso, mais imagens 
e objetos de outras sepulturas, mas sem êxito. A 
imagem de um monge franciscano, arrancada de 
um dos jazigos, foi encontrada próxima a um dos 
portões do cemitério. 

APREENSÃO DE LSD NA PRAÇA DA COHAB 3 
A PM fez mais uma apreensão de droga sin-

tética na praça da Cohab 3 na noite de domingo, 
dia 20. Os policiais Wagner e Silva desconfiaram 
da atitude de um rapaz que estava no cruzamento 
das ruas Schmidt Ivamoto e Frederico Brait que foi 
abordado. Dentro da capinha do celular do autor, 
de 18 anos, foi encontrado uma cartela com 6 
micropontos de LSD. Ele alegou que comprou a 

Sargento Hespanhol, PMs e representantes da empresa 
com as máquinas encontradas na área rural. 

droga numa festa, no dia anterior, por R$ 50,00 
e que começou a usar a substância há cerca de 
um mês. Em contato com o plantão policial em 
Barretos, os PMs apreenderam a droga e liberaram 
o autor no local.

Produtos apreendidos em megaoperação da Polícia Civil 
que envolveu policiais de diversas unidades e prendeu 
14 pessoas. 

POLÍCIA CIVIL DESENCADEOU MEGAOPERAÇÃO 
DE COMBATE AO TRÁFICO 

A Polícia Civil de Barretos, por intermédio das 
Delegacias de Investigações Gerais (DIG) e de 
Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), reali-
zou uma megaoperação na manhã de sexta-feira, 
dia 18, que cumpriu simultaneamente diversos 
mandados judiciais que culminou na prisão de 
membros de uma possível associação criminosa 
responsável pelo armazenamento, distribuição e 
venda de drogas em Barretos. A operação, deno-
minada “Antessala”, contou também com o apoio 
de policiais civis das Delegacias Seccionais de 
Bebedouro, Sertãozinho, Franca, Ribeirão Preto, 
São Joaquim da Barra, Araraquara, São Carlos e 
dos agentes do DEIC de Ribeirão Preto. 

A investigação, iniciada no ano passado, 
identificou 21 pessoas envolvidas com o tráfico 
de drogas e pelo abastecimento das “biqueiras”, 
sendo que um delas contava até com o auxílio 
direto da avó, de 67 anos. Também foi apurado que 
os suspeitos colavam adesivos nas embalagens 
de cocaína para que os usuários identificassem 
a qual traficante a droga pertencia. 

Mediante todas as informações levantadas nas 
investigações, o delegado Rafael Faria Domingos 
solicitou e a justiça concedeu os mandados que 
resultaram na prisão temporária de 12 pessoas, 
sendo 10 homens e duas mulheres, além de 2 
adolescentes apreendidos. Também houve a 
apreensão de R$ 6 mil, cocaína, cigarros tradi-
cionais e eletrônicos produtos de contrabando 
e farto material relacionado a jogos de azar.. Os 
homens foram encaminhados à cadeia de Colina, 
as mulheres à cadeia de Bebedouro e os adoles-
centes levados à Fundação Casa de Araraquara. 
As investigações prosseguem para identificação 
de outros envolvidos nesta rede de distribuição 
de drogas em Barretos. 

Túmulo de onde foi furtado a imagem de São José. 

Praça da Cohab 3 onde a PM fez mais uma apreensão 
de droga sintética.
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No horário nobre da 
manhã de domingo, 
10 horas, o público do 
Colina Atlético esperava 
um grande jogo entre 
Pedreira e Amigos do 
Xibil, mas a expectativa 
foi frustrada diante de 
um jogo morno, quase 
sem emoções.

O forte calor, os des-
falques do time alvirrubro 
e as lesões que preju-
dicaram o time do Xibil, 
acabaram atrapalhando 
a qualidade do jogo.

As melhores chances 
nos quarenta minutos 
iniciais foram do Amigos 
do Xibil com dois chutes 
que pararam em boas 
defesas do goleiro Alemão.

A etapa complemen-
tar foi um pouco melhor 
com um lance bizarro. 
Em pênalti marcado 
para o Amigos do Xibil, 
Preta se posicionou para 
bater, correu e na hora 
de chutar, sentiu o tor-
nozelo e não conseguiu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 

Aberto em 17/03/2022; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 31/03/2022; Resumo do objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS para a Aquisição parcelada de cestas de 
alimentos e outros itens alimentícios para atendimento e 
manutenção dos programas/serviços desenvolvidos pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período 
de 12 (Doze) meses. O edital está disponível, podendo 
ser retirado no Setor de Compras e Licitações da Prefei-
tura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; Informa-
ções pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 17 de Março de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022

Aberto em 21/03/2022; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 01/04/2022; Resumo do objeto: Aquisição 
de equipamentos e materiais para a instalação de cozinha 
piloto experimental, visando a incrementar a capacitação 
de agentes multiplicadores das ações de segurança ali-
mentar e nutricional, gerenciadas pelo Governo do Es-
tado. O edital está disponível, podendo ser retirado no 
Setor de Compras e Licitações da Prefeitura, sito na Rua 
Antonio Bruno, 466, Centro; Informações pelo telefone 
(17) 3347-9999. 

Jaborandi, 21 de Março de 2022 

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

 FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

GRÊMIO RECREATIVO DE JABORANDI
EDITAL 01/2022

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente do GRÊMIO RECREATIVO DE 

JABORANDI, CNPJ: 48.448.302/0001-53, faz sa-
ber e torna público o presente Edital, que convoca 
os Associados para participar da ASSEMBLEIA  
GERAL, a realizar-se no dia 31 de Março de 2022, 
às 20h00min, na Rua Justino Fazzuoli, número 
553, nesta cidade de Jaborandi, Estado de São 
Paulo, para tratar da seguinte pauta:

- Formação da diretoria do Grêmio Recreati-
vo de Jaborandi, para o biênio 2022 a 2024.

- Conforme o Art. 50°, do Estatuto do Grêmio 
Recreativo de Jaborandi, o prazo para a entrega 
das inscrições para a Assembleia Geral e até o 
dia 24 de Março de 2022 das 07:00 às 17:00 ho-
ras, impreterivelmente.

O presente Edital deverá ser afixado na sede de 
campo do GRÊMIO RECREATIVO DE JABORANDI.

Jaborandi–SP, 22 de Março de 2022

TULIO MESQUITA SILVA - Presidente

Marcelinho, do Amigos do Xibil, entrou muito 
bem na partida contra a Pedreira. Vindo do ban-
co, o jogador conseguiu armar boas jogadas e 
se apresentou bem pelo meio-campo, ajudando 
demais a equipe na segunda vitória na competi-
ção. Experiente e carismático, Marcelinho mostrou 
que pode ser peça importante na busca pelo título 
inédito do Veterano.

Amigos do Xibil e Estrelas vencem mais uma e mantêm liderança
cobrar. Ele teve que ser 
substituído e Pelezinho 
ficou encarregado de 
bater e marcar o único 
gol da partida.

Após o gol sofrido a 
Pedreira ensaiou uma 
pressão em busca de 
um empate, mas o Xibil 
resistiu e assegurou mais 
três pontos.
BOM CHURRASCO 

GOLEIA FÁCIL
O Bom Churrasco se 

recuperou da derrota 
na estreia aplicando 
a maior goleada do 
Veterano até aqui. 
Abrindo a rodada no 
Colina Atlético, o atual 
campeão, atropelou a 
Vila Guarnieri por 8 a 0.

O Carvão dominou 
todo o primeiro tempo e 
abriu 3 a 0 em apenas 
doze minutos. Marcos 
(Terra Roxa), fez aos 
5’, e Ique aos 11’ e 12’ 
minutos. A Vila Guarnieri 
não se encontrava em 
campo.

Antes do intervalo 
Marcos, fez mais um 
e deixou o placar 4 a 
0. Na segunda etapa 
as coisas não foram 
diferente e demorou 
apenas 8 minutos para o 
Bom Churrasco marcar 
o quinto em voleio de 
Guilherminho.

Ique queria mais e 
marcou o terceiro dele 
aos 24 minutos. O cami-
sa 9 jogava fácil diante 
de uma defesa frágil e 
desorganizada e então 
ampliou com um belo gol. 
Ele viu o goleiro adianta-
do e do meio do campo 
mandou por cobertura 
e fez 7 a 0. Ainda teve 
mais um e Baú colocou 
números finais.

MAIS GOLEADA
Quem também go-

leou no domingo foi o 
Estrelas. Jogando no 
campo do Jardim Prima-
vera a equipe não teve 
nenhuma dificuldade e 
fez 8 a 1 no União de 
Amigos. O nome do 
jogo foi Rubinho que 
marcou quatro vezes. 

Os outros gol foram de 
Simãozinho, Paulinho, 
Willian e Gerson. O 
de honra do União 
foi marcado por João 
Carlos. Os Amigos do 
Xibil e Estrelas mantêm 
a liderança com duas 
vitórias.

PRÓXIMA RODADA 
Colina Atlético 
8h – Amigos do Xibil 

x União de Amigos; 
10h – Bom Churrasco 

x Pedreira
Vila Guarnieri

 8h – Vila Guarnieri 
x Estrelas.

A equipe de atletismo 
da Secretaria de Esportes 
representou Colina na Corrida 
20 de Março realizada no 
último domingo, no Centro 
de Lazer, que fez parte das 
comemorações do 73º 
aniversário de Jaborandi. 

O melhor resultado da 

ATLETISMO 
Equipe esteve em Jaborandi 

prova, com percurso de 
5km, foi de Maria Cristina 
Almeida, 1ª colocada na 
faixa etária de 50 a 59 anos 
e 7ª no geral, seguida de 
Cláudia Trivelato (2º 50-
59/10º). A classificação no 
masculino foi a seguinte: 
Paulo Libório (3º 40-

49/7º); Jardel Amaral (4º 
30-39/13º); Jesus Souza 
(3º 50-70/18º); Juliano 
Souza (7º 30-39/19º) e 
Walter Nascimento (6º 
50-70/22º). Todas as des-
pesas com a participação 
dos atletas  foi custeada 
pela prefeitura. 

O Colina Atlético empatou 
em 2 x 2 com Colômbia na 
estreia da equipe colinense 
no Regional, promovido 
pela Aper de Monte Azul. 
A rodada aconteceu no 
Ginásio de Esportes na 
noite de quinta-feira, dia 
17, com dois jogos. Ary 
marcou para o alvianil 
aos 6” do primeiro tempo 
e Tom aos 16’ da etapa 
complementar. 

“Foi um jogo bem 
movimentado e criamos 
bastante oportunidades, 
mas sem vitória. Seguimos 
firmes e com muita garra 
para os próximos desafios 
da competição”, destacou 
o técnico Denis Arruda. 

DERROTA
O Colina Atlético foi na 

terça-feira, 22, para Monte 
Azul onde perdeu de Terra 
Roxa por 6 a 1. O único 

FUTSAL 
Colina estreia com empate em casa 

gol da equipe colinense foi 
marcado por Uerverton. 

HOJE TEM 
ESTREIA NA EPTV 

A equipe que disputada 
o futsal é a mesma que 
representa Colina/Secretaria 
de Esportes na 36ª edição 
da Taça EPTV. Colina estreia 
na competição hoje, dia 
24, em jogo contra Terra 
Roxa que acontece em 
Bebedouro. 

Equipe colinense que representa Colina na Copa Regional 
de Futsal e na Taça EPTV.                                Foto Zezinho 

O BOM CHURRASCO aplicou a maior goleada do campeonato ao vencer fácil a Vila 
Guarnieri por 8 a 0. Neste domingo o time enfrenta a Pedreira às 10 horas no Colina 
Atlético e reedita a final de 2019 quando sagrou-se campeão. Em pé: Anaelson, Alan, 
Zédu, Bieca, Biro, Ique, Bodão, Guilherminho e Tel. Agachados: Porquinho, Ley, Abbes, 
Lukão, Gil, Baú, Amarelinho, Cesinha e Carlão.
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A prefeitura man-
tém o cronograma de 
investimentos para a 
completa revitalização 
do Centro de Lazer 
“Carlos Oscar Vaz de 
Almeida”, que será 
referência em toda a 
região com o projeto 
grandioso e arrojado que 
vai tornar o local numa 
área de lazer, prática 
esportiva e cultural 
para toda população 
e visitantes. 

O Departamento de 
Obras já executou a re-
cuperação das quadras 
poliesportivas, de tênis 
e na última semana 
concluiu a recupera-
ção dos vestiários do 
complexo esportivo. 

“Já recuperamos as 
quadras, vestiários, ar-
quibancadas e estamos 
concluindo o projeto de 
implantação do Jardim 

Concluída mais uma etapa 
no Centro de Lazer 

Botânico, Museu de 
Arte Rural (MAR) e os 
platôs que abrigarão 
a faixa de areia da 
futura praia artificial. 
Os aterramentos es-
tão concluídos e, em 
breve, iniciaremos a 
construção da rede de 
galerias que desviará 
a rede existente, que 

despeja diretamente 
no lago as águas da 
chuva o que acaba 
acelerando o proces-
so de assoreamento”, 
explicou Silvinho que 
tem acompanhado de 
perto todas as etapas 
das obras que estão 
dando novo formato 
ao local. 

As obras de recuperação dos vestiários do Centro de 
Lazer foram concluídas na última semana. 

Estão em ritmo acelerado 
as obras de recuperação 
de 7km do anel viário, 
que interliga a Rodovia 
Antônio Bruno à vicinal 
entre Jaborandi e Terra 
Roxa. Os importantes 
investimentos foram 
incluídos no Programa 
Melhor Caminho, do 
governo estadual. 

As melhorias con-
templam o alargamento 
da vicinal, reaterro e 
compactação do leito 
carroçável, regularização 
de taludes e implanta-
ção de canaletas de 
drenagem executadas 
em concreto. 

O prefeito Silvinho 
tem acompanhado o 
andamento das obras e 
elogiou a sensibilidade 
do secretário de Agricul-
tura, Itamar Borges, que 
incluiu Jaborandi nos 
investimentos do Pro-

Anel viário ganha melhorias 
do “Melhor Caminho” 

grama Melhor Caminho, 
lançado no ano passado. 
“Agradeço ao vereador 
Antônio Luiz de Lima 
Júnior ‘Juninho do Lava 
Jato’ pelo agendamento 
da reunião para forma-
lização do pedido junto 
ao secretário estadual, 
que tem demonstrado 
muito apreço pela nos-

sa querida Jaborandi”, 
destacou Silvinho. 

O projeto do gover-
no estadual prevê a 
recuperação de 5 mil 
quilômetros de estradas 
vicinais do interior pau-
lista, permitindo melhor 
escoamento da produção 
agrícola e a geração de 
2 mil empregos. 

O alargamento e compactação do leito carroçável é uma 
das melhorias executadas na vicinal, que liga o município 
a Terra Roxa. 

O final de semana 
foi de muita festa para 
a comemoração dos 73 
anos de Jaborandi, que 
ganhou muitas atrações 
e um delicioso bolo de 
aniversário degustado 
em frente à prefeitura 
pela população, que 
participou ativamente 
de todos os eventos. 

A programação teve 
início na sexta-feira, 
dia do aniversário da 
“Boa Terra”, no Es-
tádio Municipal que 
foi palco de diversas 
atividades esportivas, 
brincadeiras, danças, 
distribuição de lanches 
para o público infanto-
juvenil. Também teve 
corrida de saco, cabo 
de guerra, dança de 
rua, ações lúdicas e 
musicais e a final do 
campeonato de futebol. 

No final da tarde a 
comemoração continuou 
na praça central com a 
exposição de um bolo 
de brigadeiro gigante, 
de 73m lineares de 
comprimento, servido 
aos munícipes. A inicia-
tiva inédita envolveu a 
dedicação de diversas 
secretarias e depar-

Bolo gigante e muitas atrações na festa de aniversário

tamentos municipais. 
O público também 
desfrutou de pipoca, 
algodão doce e muitas 
guloseimas, além de 
passeio de trenzinho 
com personagens da TV 
e gibis infantis. Tudo foi 
ofertado gratuitamente 
à população que parti-
cipou ativamente dos 
festejos de aniversário. 

O prefeito Silvinho 
acompanhou todas as 
atrações juntamente 
com o diretor de espor-
tes Mário Constantino 
Júnior, secretários Síl-
via Junqueira Franco 
(Educação), Rodrigo 
Vaz de Almeida (Go-
verno), Alessandra 

Vianna (Assistência 
e Desenvolvimento 
Social), Joice Silva 
(Saúde) e Steffan 
Vernillo (Comunicação 
e Governo Digital). 
Vários vereadores 

também prestigiaram 
as festividades. 

FINAL FUTSAL 
A final do campeonato 

de futsal aconteceu 
sábado, no Ginásio 
de Esportes, com a 
vitória do time Gera-
ção X que ganhou do 
Chulesão por 7 a 3. 
Em 3º lugar ficou o 
Baile de Munique que 
venceu o Irmandade 
FC pelo placar de 7 a 
5. A competição pro-
movida pela Diretoria 
de Esportes atraiu um 
bom público durante 
sua realização que 
lotou as arquibancadas 
do Ginásio Municipal. 
Logo após a premiação 
aconteceu show na 

quadra que embalou 
o público presente. 

CORRIDA 
As atrações termi-

naram no domingo, 
dia 20, com a corrida 
que teve apoio do 
deputado federal Luiz 
Carlos Motta (PL-SP), 

que doou troféus e 
camisetas aos atletas 
inscritos. O evento 
esportivo, com largada 
no Centro de Lazer, 
reuniu mais de 100 
atletas de Jaborandi e 
região que disputaram 
10 categorias. 

Prefeito Silvinho com a equipe e jogadores da Geração 
X, campeã do futsal. 

O enorme bolo foi servido à população em frente a 
prefeitura.

As crianças se divertiram com as inúmeras brincadeiras. 

A corrida na manhã de domingo reuniu mais de 100 
participantes nas diversas categorias.
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tenha-se na mira dos acontecimentos e espere sucesso. Novas 
perspectivas no setor profissional estão se abrindo.

Horóscopo da semana de 24 a 30/03

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Procure agir de 
forma dinâmica e com mais tato, sem impor sua 
autoridade. A pessoa amada está merecendo 

maior atenção da sua parte. No trabalho, aja com mais vontade. 
Aguarde notícias inesperadas e benefícios.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Conte hoje com a 
proteção de pessoas amigas. Boas influências para 
revelar planos para o futuro, fazer amigos, obter 

resultados positivos e práticos. Cuidado com discussões. Aproveite o 
dia para tirar o máximo proveito de qualquer situação que se apresente.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Negativo fluxo astral 
mudanças de emprego, atividades ou de residência. 
Tendência à depressão psíquica. Controle-se em 
todos os sentidos e cuide de sua saúde e moral. Este 

não é o melhor momento para impor o seu ponto de vista.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Com a ajuda do 
planeta Vênus, o setor mais favorecido de sua 
vida será o amoroso, Há grande possibilidade 

para aventuras. Deve aproveitar o dia para uma abordagem 
mais prática da vida.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Desde as 
primeiras horas do dia procure evitar atritos com 
pessoas de temperamento forte. Sucesso nas 
questões financeiras, nos jogos e na loteria. O 

dia promete ser movimentado, com uma vontade interior de 
expressar-se de modo harmonioso, evitando magoar as pessoas.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Hoje, você 
poderá ter uma ideia brilhante e promissora. 
Mas, somente a coloque em prática quando tiver 
certeza de uma boa chance. Continue cauteloso 

com seu dinheiro seu trabalho e com a saúde. Você deve tomar 
cuidado para não magoar os outros.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Negativo fluxo para 
mudanças de emprego, atividades ou residência. 
As forças que influem em seu signo estimulam sua 
criatividade e fazem com que você se sinta com mais 

energia. Aproveite esse momento para organizar um programa diferente.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 O otimismo será a 
melhor das suas companhias. Concentre-se e não 
perca tempo. Se parar um pouco para pensar, 
você vai encontrar um jeito inteligente de sair de 

uma situação difícil sem prejudicar ninguém. Tente compreender 
as pequenas frustrações diárias.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Dia propício 
ao sucesso na investigação de todo e qualquer 
assunto oculto e místico. Bom momento para 
relações com pessoas conhecidas. No trabalho, 

você deve sobrecarregar-se de atividades. No amor, o seu 
interesse por uma aventura e pelo risco, pode estar evidente.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 A lua 
haverá de favorecê-lo em seu trabalho. Cuidado 
com o amor à primeira vista. Confie em si e fará 
associações proveitosas. Emoções imprevisíveis. 

Será bem sucedido nas próximas horas.

PEIXES - de 20/02 a 20/03  Tudo o que disser 
respeito ao interesse pessoal e romântico, estará 
sob a influência benéfica da atual fase da lua Man-

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 As pessoas do seu 
signo são as mais favorecidas nesta fase astrológica. 
Aproveite as próximas horas para se dedicar a vida 
sentimental. A posição da lua revela o seu interesse 

por todas as coisas que se refiram a um comportamento mais íntimo 
em relação às pessoas da sua convivência.

Hoje 
Caio Junqueira 

Franco Guarnieri 
Ariadne Postigo 

Dia 26 
Orlando Malpica

Adra Pascon Cognetti 
Jurandir Maia

Guilherme Fonzar
Luiz Carlos Marsari 

Laura Drubi Barbosa 
Anthony V. da Silva 

Valentina Aqueu 
Postigo 

Dia 28 
Gustavo Paro  
Rita de Cássia 

Michilini 
Fernanda de Lima Poleto 

José Duarte Neto 
Dia 29 

Itamar Carneiro N. Júnior 
Sabrina Helena R. 

Pezzin 
Dia 30 

Maria Caroline da 
Costa Marsari 

Ana Maria B. Spexoto 

O presidente André e o vice Adilson estão à frente da 
nova diretoria da Associação Comercial que tomou pos-
se no último dia 16 para o biênio 2022/23. Na diretoria 
também estão: Alessandra, Tatiane, Toninho, Cláudio, 
Beto e Jair, além de Xande e Luciana (ausentes na foto). 

A tia Ariadne aniversaria hoje e a sobrinha Valentina 
completa 2 aninhos no sábado para alegria dos pais 
Alex e Jaine (Bebedouro). As duas são neta e bisneta 
do casal Toninho Postigo/Maria Aparecida. 

Quando estão juntas é uma festa para as irmãs Jamile e 
Cláudia, que curtem cada momento ao lado da mãe Ana. 

A esperada programação da 65ª Festa do Peão de Barre-
tos, que não é realizada presencialmente há dois anos, 
foi divulgada na última semana e causou expectativa. 
As batidas eletrônicas de Alok ecoarão pela arena de 
rodeios no dia 26 de agosto, provando que a diversidade 
de estilos é uma dos diferenciais da festa deste ano que 
promete ser a melhor de todos os tempos.

Orlando “Inhole”/Maria Inês adora ver a casa cheia. Os 
filhos Luís Gustavo/Ana Cristina e os netinhos Arthur 
e Cecília (Paraguaçu Paulista), Ana Sílvia (Jaguará do 
Sul-SC) e Luís Henrique “Ique” celebram o aniversário 
do pai neste sábado.

Agora é pra valer! 
O zagueiro colinense 

Luiz Felipe “Fefê”, 
que joga na Lazio, 
foi convocado para 
integrar a seleção 

italiana que entra em 
campo hoje contra a 

Macedônia do Norte. O 
jogo é válido pelas 

eliminatórias europeias 
da Copa do Mundo, 
que acontece no fim 

do ano no Qatar.


