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Desde o  ú l t imo 
dia 1º de março os 
conveniados do pla-
no de saúde ligado à 
Associação Comercial 
e Industrial de Colina, 
que antes eram vin-
culados à Hapvida, 
passaram a fazer parte 
da Unimed/Regional 
Barretos. 

O presidente da 
Unimed/Barretos, dr. 
José Eberle Martins 
Filho, frisou: “É uma 
grande satisfação ter 
novos conveniados em 
Colina onde a Unimed/
Barretos fica cada vez 
mais fortalecida. 

Para Cláudio Ribeiro, 

ACIC e seus conveniados 
agora são Unimed 

diretor administrativo 
da ACIC,  “a mudança 
tem por objetivo o 
bem estar dos nossos 

conveniados, que se 
mostraram insatisfeitos 
com o plano anterior”.  

Pág 8. 

Dr. José Eberle e Cláudio durante encontro que definiu 
a nova parceria ACIC/Unimed. 

O que seria um domingo 
de lazer, às margens do 
Rio Pardo, em Jaborandi, 
transformou-se em uma 
tragédia. 

Uma canoa virou com 
adultos e crianças na 
tarde de domingo, 27, e 
os colinenses Vanessa 
Aparecida Nascimen-
to, 38 anos e Dickson 
Jhonatan, 24, morreram 
afogados. As crianças 
foram socorridas por  
pescadores. Os corpos 
foram encontrados na 
manhã de terça-feira 
no município de Guaíra. 
Dor e comoção tomaram 
conta de familiares e da 
população.          Pág.  3

Tragédia tira a vida de 
dois colinenses

O pescador Geraldo Santiago aponta o rumo para o local onde aconteceu o acidente. 
Ele e mais três amigos ajudaram a socorrer 5 crianças, um adolescente e dois adultos. 

O Fundo Social colinense recebeu do Fundo Social do Esta-
do 200 cestas básicas, que estão sendo doadas às famílias 
que vivem em vulnerabilidade social no município. Liliana, 
Campanholi e Loide receberam as cestas do FUSSP (foto). 

Pág. 3 

FSS ganha 200 cestas
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C L A S S I F I C A D O S

O COLINENSE
Fundado em 18/08/1918

Propriedade: Felici & Felici S/S Ltda
CNPJ 57.719.114/0001-03

Filiado à ABRAJORI e ADJORI
Av. Pio de Mello Nogueira nº 53

Fone/Fax: (17) 3341-1180
Cep: 14770-000 - Colina/SP

e-mail: ocolinense@gmail.com
site: www.ocolinense.com.br

Facebook
http://www.facebook.com/JornalOCOLINENSE

Jornalista Responsável: João Roberto Felici - MTb - 22.733
Impressão: Stander Artes Gráficas - Adalberto Guilherme - ME

OS ARTIGOS ASSINADOS REPRESENTAM APENAS E TÃO SOMENTE
A OPINIÃO DE SEUS AUTORES. A REPRODUÇÃO DE TEXTOS,

FOTOS E PUBLICIDADE SOMENTE SERÁ PERMITIDA SE PREVIAMENTE 
AUTORIZADA, POR ESCRITO, PELO JORNAL COM CRÉDITO DA FONTE.

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 31 – Quinta-feira
20h – Confissões nas Paróquias Bom Jesus e São Luis Gonzaga – Barretos

Dia 01 – Sexta-feira 
15h – Exposição do Santíssimo Sacramento na Matriz
18h - Bênção do Santíssimo Sacramento e distribuição da Eucaristia 

Dia 02 – Sábado 
19h – Missa na Matriz

Dia 03 – Domingo 
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 05 – Terça-feira
19h30 – Via - Sacra na Matriz
20h – Confissões nas Paróquias de Santo Antônio e São João Batista 
- Barretos

Dia 06 – Quarta-feira 
19h30 – Missa com novena na matriz

“JESUS, AMIGO DA MULHER”

Surpreende ver Jesus rodeado de tantas mulheres: amigas íntimas 
como Madalena ou as irmãs Marta e Maria de Betânia. Seguidoras fiéis 
como Salomé, mãe de uma família de pescadores. Mulheres enfermas, 
prostitutas de aldeias...De nenhum profeta se diz algo parecido. 

O que encontravam nele as mulheres? Por que as atraia tanto? 
A resposta que os relatos evangélicos nos oferecem é clara. Jesus 
olha as mulheres com olhos diferentes. Trata-as com uma ternura 
desconhecida, defende sua dignidade e as acolhe como discípulas. 
Ninguém as havia tratado assim. 

As mulheres eram vistas como fonte de impureza ritual. Rompendo 
tabus e preconceitos, Jesus se aproxima delas sem nenhum temor, aceita
-as em sua mesa e até se deixa acariciar por uma prostituta agradecida.

A sociedade considerava as mulheres como ocasião e fonte de 
pecado, desde a infância, os meninos já eram advertidos a não cair 
em suas artes de sedução. Jesus, ao contrário, coloca o acento nas 
responsabilidades dos varões: “Todo aquele que olha uma mulher 
desejando-a, já cometeu adultério em seu coração”.

Entende-se assim sua reação quando lhe apresentam uma mulher 
surpreendida em adultério, com intenção de apedrejá-la. Ninguém fala 
do homem adúltero. É o que aconteceria sempre naquela sociedade 
machista. Condena-se a mulher porque desonrou a família e se des-
culpa com facilidade o homem. 

Jesus não suporta esta hipocrisia social construída pelo domínio 
dos homens. 

Com simplicidade e valentia admiráveis, impõe verdade, justiça e 
compaixão; “Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra”. Os 
acusadores se retiram envergonhados. Sabem que são eles os mais 
responsáveis pelos adultérios que se cometem naquela sociedade. 

Jesus se dirige àquela mulher humilhada com ternura e respeito: “Tam-
bém eu não te condeno”. Vai, continua caminhando em tua vida e, “de agora 
em diante, não peques mais”. Jesus confia nela, deseja-lhe o melhor e a 
anima a não pecar mais. De seus lábios não sairá nenhuma condenação. 

Quem nos ensinará a olhar hoje com os olhos de Jesus? Quem 
introduzirá na Igreja e na sociedade a verdade, a justiça e a defesa 
da mulher ao modo de Jesus? 

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

COMUNICADO 
ECO PACHECO PISOS E TIJOLOS 

ECOLÓGICOS LTDA., inscrita no CNPJ 
20.980.624/0001-20, torna público que reque-
reu à Prefeitura Municipal de Colina a licença 
de operação para fabricação de artefatos de 
cerâmica e barro cozido para uso na constru-
ção, exceto azulejos e pisos e fabricação de 
móveis com predominância de madeira, ins-
talada na Rua 10 nº 520 – Polo Industrial Fe-
lipe Sanches, CEP: 14.770-000 - Colina-SP. 

COMUNICADO
LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL

CLARO S.A., torna público que recebeu da Prefeitura Muni-
cipal de Colina, a Renovação da Licença de Operação (SILIM), 
para Estação Rádio Base SICLNR1, instalada sito à Rodovia 
Brigadeiro Faria Lima - S/N - Km 409,5 – (Sítio Polizelli) – Bairro: 
Rural. CEP: 14770-000.

Medidas: 6 colunas x 7 cm | Valor:  R$ 291,90

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 
Três terrenos murados 

com portão grande e calçada 
no bairro Patrimônio, próximo 
à horta do Zé Verdureiro. 

Vendo juntos e separados 
– metragem total 1.565 m2. 
Tratar 99112-9651, c/ Zé 
Verdureiro. 

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Limpeza caixa d’água, 

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso da 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

e manutenção, podas de 

árvores, plantio de grama, 
comércio de vasos e plan-
tas em geral. Contato (17) 
3341-1604 / 99135-3501 / 
98189-4149, c/ Gabriel Paro. 

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

de estofados residenciais/
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 encravadas, calo-
sidades, olho de peixe, etc. 
Contato Av. Rui Barbosa nº 
572 - Centro - 99156-1535 
e 98201-5722. 

CHAVEIRO
CENTER CHAVES – Cópias 

de chaves em geral, simples 
e codificadas. Confecção de 
carimbos – Av. Luiz Lemos 
de Toledo, 384 – 3341-3359 
ou 99148-8664. 
MÓVEIS PLANEJADOS 

MARCENARIA 
Fabricação de closets, 

cozinhas, banheiros, armá-
rios de quartos, painéis e 
serviços de marcenaria 
em geral. Orçamento sem 
compromisso. Contato 
Sérgio Simões: (17) 3341-
2048 / 99726-4047 (n) 
ou sergiosimoes0512@
hotmail.com 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

MOTO EXPRESSO 
ADRIANO  

Viagens diárias para 
Barretos e região, busco e 
entrego suas encomendas, 
pagamentos bancários e 

comerciais - mototáxi. Ligue: 
(17) 99137-6683 (n). 

VENDE-SE 
Mesas de MDF, toalhas 

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

LT CLEAN 
Higienização de estofados, 

carpetes, carros, pisos, cor-
tinas e colchões. Retiramos 
manchas de chicletes, slime e 
canetas. Faça um orçamento 
sem compromisso. Tratar 
(17) 99246-7246. 
 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.
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Tristeza, dor e com-
paixão tomaram conta 
da população colinense 
após a trágica morte 
de Vanessa Aparecida 
Nascimento, 38 anos 
e Dikson Jhonatan, 
24, nas águas do Rio 
Pardo na tarde do último 
domingo. 

O que seria um final 
de semana de lazer 
se tornou numa brutal 
tragédia para familiares 
e toda comunidade. A 
polícia ainda não tem 
todas as informações 
oficiais sobre o acidente. 
A reportagem esteve no 
local dos fatos, que fica 
a 8km de Jaborandi, em 
uma região denomina-
da “Barra”, localizada 
logo depois da foz do 
Ribeirão das Palmeiras 
no Rio Pardo. Ali encon-
tram-se vários ranchos 
e em um deles estava 
o grupo de colinenses 
formado por adultos e 
crianças. 

Segundo consta, por 
volta de 14 horas, cerca 
de 9 pessoas sendo 5 
crianças, foram passear 
de barco quando minu-
tos depois aconteceu 
o acidente. Uma das 
primeiras pessoas a 
ver a canoa virar foi o 
pescador de Taquaral, 
Rubens Galize, 71 anos, 
que estava com familiares 
em seu rancho. 

Canoa vira e dois colinenses morrem no Rio Pardo 
Emocionado ele re-

latou o que aconteceu: 
“Eu estava pescando 
no batelão quando vi o 
acidente. Imediatamente 
pedi a um amigo para 
chamar o nosso vizinho 
Geraldinho, que estava 
descansando após o 
almoço. Geraldinho e eu 
subimos no barco dele 
e remamos rio acima 
cerca de 250 metros. 
Era uma gritaria só. As 
pessoas pedindo socorro 
a todo momento. Eu 
nunca havia entrado em 
uma canoa e tão me-
nos pego em um remo. 
Não sabia direito o que 
fazer. O Geraldinho foi 
um herói, ele remava 
e me explicava o que 
eu devia fazer. Assim 
que saímos também 
pedi para avisar o outro 
pescador, o Badaró que 
fica bem mais abaixo. 
Então remamos sem 
parar. Foi Deus que nos 
deu forças para vencer 
a forte correnteza. A 
canoa virou porém o 
bico dela ficou acima da 
água. Algumas crianças 
estavam apoiadas nesta 
parte. Nesse momento 
chegou a outra canoa 
com o Badaró e o Willian. 
Tudo acontecia muito 
rápido. E juntamente 
chegou um homem 
nadando, era o Alonso, 
dono do rancho onde as 

pessoas estavam. En-
quanto nós pegávamos 
as crianças o Alonso viu 
o desespero de uma 
mãe (Vanessa) que 
estava com a filha de 6 
anos. Ela segurou a filha 
até o último momento 
lutando contra a forte 
correnteza. Foi quando 
o Alonso conseguiu 
pegar a criança pelo 
cabelo e a levou até o 
barco. Foi uma cena 
muito triste, perdemos 
a mãe e o jovem que 
estava no barco”, disse 
Rubens. 

O pescador Geraldo 
Tavares Santiago, 52 
anos, que mora no seu 
ranchinho há muitos 

anos,  disse que nunca 
tinha vivenciado uma 
cena daquelas. “Foi 
Deus que nos deu for-
ças pra subir rio acima, 
vencer a correnteza 
e chegar até a canoa 
virada. Se passam 
mais alguns minutos 
não daria pra salvar 
ninguém. É a mão de 
Deus”, disse Geraldinho 
como é conhecido pelos 
rancheiros da região. 

Ele também contou 
que, “após o resgate só 
conseguiu ancorar cerca 
de 200 metros abaixo. 
A gente estava no remo 
então atravessamos na 
diagonal e saímos lá 
embaixo”, contou. 

RESGATE DOS 
CORPOS 

O Corpo de Bom-
beiros iniciou a busca 
dos corpos no domin-
go, 27. Retornou o 
trabalho na segunda, 
dia 28, mas devido 
à forte correnteza e 
as incertezas do lo-

cal do acidente não 
foi possível fazer o 
mergulho. Na terça-
feira, 29, pescadores 
avistaram os corpos 
boiando próximo ao 
município de Guaíra. 
A polícia instaurou 
inquérito para apurar 
as causas do acidente. 

Bombeiros trabalharam dois dias no resgate dos corpos.

PERDAS LAMENTÁVEIS 

Vanessa Aparecida 
Nascimento (foto), 38 
anos, trabalhava como 
atendente na Conve-
niência AM/PM. Ela 
era separada e deixa 
três filhos: Amanda 6 
anos, Felipe 14 anos 
e Kauan de 19  anos. 
O sepultamento acon-
teceu na terça-feira 
à tarde no Cemitério 
Municipal. 

Dikson Jhonatan 
(foto), 24 anos, tra-
balhava na Cutrale  
como operador de 
máquinas. Ele jogou 
pelo Colina Atlético na 
última competição e 
tinha um grande laço 
de amizade. Dikson foi 
sepultado também na 
terça-feira, porém em 
Barretos, onde mora a 
mãe e familiares. 

A presidente do 
Fundo Social, Liliana 
Taha, juntamente com 
o vice Campanholi e 
coordenadora Loide 
Fernandes, recebeu 
200 cestas de alimentos 
doadas pelo FUSSP – 
Fundo Social de São 
Paulo, no último dia 
14, para auxiliar no 
atendimento às fa-
mílias que vivem em 
vulnerabilidade social. 

“Agradeço o Fundo 
Social do Estado de São 
Paulo, representado 
pela Bia Doria, que 
nos doou as cestas 
para atender ainda 
mais pessoas que 
necessitam e famílias 
diretamente impacta-
das pela pandemia. 
A demanda é muito 
grande e essa doação 
auxilia na continuação 
do nosso trabalho, que 
é atender as famílias 
que tanto precisam”, 
destacou Liliana que 

Fundo Social recebeu cestas do FUSSP 
agradeceu o FUSSP 
pelo cuidado e aten-
ção com as famílias 
colinenses. 

As cestas estão 
sendo distribuídas às 
famílias cadastradas 
na Secretaria de De-
senvolvimento Social, 
após análise e que 
atendam aos critérios 
de vulnerabilidade so-
cioeconômica. 

Liliana junto às cestas doadas pelo Fundo Social do 
Estado que estão beneficiando as famílias colinenses.
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persistência podendo lhe tributar o dobro de crédito a partir deste 
dia. No amor, aja com sinceridade.

Horóscopo da semana de 31/03 a 06/04

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 O planeta 
Mercúrio trará a oportunidade de uma nova 
relação amorosa, como consequência natural da 

intensidade de seus sentimentos. Ou então, uma relação já existente 
irá se fortalecer, renovar e ganhar um novo conteúdo afetivo.

LEÃO - de 22/07 a 22/08  Sua natividade astral 
estará sendo beneficiada neste dia. Presságios 
benéficos para as amizades, os contatos com o 

sexo oposto e o auxílio de avós e sogros. Ótimo para questões 
artísticas, publicidade, filantropia e caridade.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Momento benéfico. 
Procure distrair- se fazendo uma viagem curta. 
Fará novas e úteis amizades. Momento de muitas 
mais possibilidades, caso contrário, fique atento 

quanto a pessoas invejosas.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Seja mais confiante 
em si mesmo, empreendedor e executivo que 
conseguirá melhores resultados neste dia. 

Todavia, a fase não lhe será das melhores, principalmente no 
que se refere ao dinheiro e sua saúde.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Disposição física 
e mental favorecidas. O contato com pessoas amigas 
trarão compensadoras vantagens principalmente no 
que se refira a dinheiro ou à sua profissão. Sua mente 

fértil e criativa, estará ainda mais sensível à criação de oportunidades 
que poderão colocá- lo em projeção, inclusive no amor.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Cuidado com 
prejuízos causados por empregados ou sócios. 
Não realize o negócio que está pretendendo hoje. 
Espere o dia de amanhã para fazer isso. Não 

abuse da saúde e não discuta com a pessoa amada.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Hoje, você estará 
com o espírito elevado, traduzindo isso em sua 
disposição para ser inteligente e lógico. Aproveite 
para tratar de assuntos que lhe interessam. 

Favorável aos jogos, sorteios, loteria

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Dedicar- se a rotina 
é o melhor que pode fazer neste dia. Pense nos 
problemas como quem tenta solucionar um quebra- 
cabeças e encontrará a solução adequada. Terá 

uma ideia feliz a respeito dos seus próprios assuntos.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Neste dia 
você poderá enfrentar alguns pequenos obstáculos 
e oposições inesperadas. Com o auxílio de amigos, 
parentes, colegas e vizinhos poderá contornar isso. 

Evite atitudes agressivas. Deixe de lado o ciúme e espere notícias 
boas através de telegrama, carta ou visita de uma pessoa inesperada.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 O amor 
estará bastante beneficiado, juntamente com a saúde 
e as relações sociais e pessoais. Evite prejudicar sua 
saúde, não cometendo excessos na alimentação, 

alcoólicos e profissionais. A evolução da personalidade será evidente.

PEIXES - de 20/02 a 20/03  Saúde favore-
cida. Conte consigo mesmo para resolver seus 
problemas. Os outros irão notar sua tenacidade e 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Atitudes impulsivas 
no lar impedirão a tranquilidade e acirrarão certos 
desequilíbrios já existentes nessa área. Melhor 
compreensão dos sentimentos afetivos, embora 

sejam mínimas as mudanças nessa área. Possibilidade de iniciar 
estudos ou atividades ligadas à comunicação.

Hoje 
Ana Cristina F. M. Penna 

Solange Aparecida F. Brait 
Maria A. Paro de Salvi 

Amanhã
Daniela Fernandes Lavorini 
Manuela Melato Clemêncio 
Isadora Melato Clemêncio 
Thainara Helena de Souza 

Dia 2 
Neide Pascon Ramadam 
Daniela Buzzulini Prioste

Gustavo Alves Felici 
Karla Marçon Spechoto 

Dia 3 
Emerson P. de Souza 

Vera Marta Martins 
Dia 4 

Eduardo Ribeiro 

Evandro Dias de Andrade 
Clelia Marta Aleixo 

José Valdir Spechoto 
Dia 5 

Renato Prado Guimarães
Assad Ramadan 

Paulo César Trabaquim 
Ziad El Droubi 

Assad El Droubi 
Dia 6 

Neide Marçon Spechoto 
Fernando César Pereira Silva 

Isabellla D. de Campos P.
Aniversários de casamento 

Dia 2 
Benedito Gomes/Maria Lúcia 

Dia 5 
Luiz Mário Spechoto/Neide 

Yassin Ramadan/Fátima 

Padre Pedro com o vereador Miguel Moisés, autor da 
indicação que concedeu ao colinense o título de cidadão 
miguelopolense. A sessão solene com a participação do 
bispo Milton Kenan Júnior, padres da Diocese de Barretos 
e familiares aconteceu no último dia 24 na Câmara de 
Miguelópolis, onde Pedro atua como vigário paroquial. 

Renato Prado 
Guimarães recebe 

no próximo 
dia 5 muitas 

manifestações de 
carinho da família e 

amigos pela 
passagem da 
data festiva. 

O domingo será 
de “parabéns”

 para José Aparecido 
da Silva “Ganso”, 
que comemora os 
66 anos de vida 
com a família 

e amigos. 

O assinante Eduardo Ribeiro com a neta Maria Eduarda 
(Rio Grande do Sul) que esteve em Araçatuba para ver o 
avô, que celebra mais uma data festiva no dia 4. 

Vovô Assad Ramadan com os netos Ziad e Assad, filhos 
do casal Firas/Sulayma. Os três comemoraram os ani-
versários na mesma data, no próximo dia 5.

A filha Ana Vitória, que completou o 1º mês de vida, é o prin-
cipal motivo da alegria dos pais Bruno e Fernanda, que no 
dia 28 comemorou o aniversário e a chegada da princesinha. 

A vida é uma 
dádiva para

 Neide Ramadan que 
neste sábado 

comemora mais 
um ano de vida 
na companhia 
da família e do 
marido Assem. 

O carinho da mãe 
Mércia, do avô João

 e dos familiares 
alegrou a Maria Paula 

no último dia 22, 
data do seu 
aniversário. 

Ela mora com 
o marido Guilherme 
em Ribeirão Preto.  

Amanhã é aniversário da Daniela, mas a alegria será 
do esposo Daniel e dos filhos Pietro e Nicole que vão 
comemorar a data junto com ela.

O aniversário 
no dia 4 é do 

Evandro, mas a 
alegria é da 
família e da 

esposa Maria que 
vão enchê-lo 

de carinho pela 
data festiva. 

O DJ colinense Pablo 
“Slow Mafia” esteve 
entre os convidados 

especiais do “Onix Day”, 
stand da Chevrolet, 
dentro do festival 

Lollapalooza. 
Ele curtiu diversos 
shows e é lógico 
conheceu muitas

 pessoas do 
“business music”.
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P A N O R A M A
TRATORES E CAMINHÃO SÃO ROUBADOS 
DE FAZENDA POR QUADRILHA ARMADA 

O motorista que transportava os dois tratores foi preso 
pela polícia de Goiânia, que fará a restituição das má-
quinas ao proprietário. 

Fazendeiros e moradores da área rural estão 
com medo dos roubos e furtos de máquinas 
agrícolas, que estão ocorrendo com frequência. 
A cada semana a polícia registra uma nova 
ocorrência. A última aconteceu no dia 23 numa 
fazenda da Rodovia José Marcelino de Almeida, 
entre Colina e Severínia. Uma quadrilha armada 
invadiu a propriedade e rendeu o casal de casei-
ro, que foi amarrado e mantido refém na própria 
casa por horas enquanto a quadrilha roubava 
um caminhão baú Mercedes Benz e dois tratores 
John Deere, anos 2012 e 2021. Todos veículos 
foram recuperados pela polícia no mesmo dia. 
O caminhão foi apreendido em Icém-SP e os 
tratores, pertencentes a um arrendatário, em Apa-
recida de Goiânia-GO. O motorista do caminhão 
da quadrilha, que transportava os veículos, foi 
preso pela polícia Goiânia, que fará a devolução 
das máquinas ao proprietário. Na tentativa, sem 
sucesso, de roubar outro trator na fazenda os 
bandidos causaram danos no veículo ano 2017. 

FURTO DE FIOS NA APAE 
A direção da Apae registrou ocorrência no 

dia 23, comunicando que durante a madrugada 
ladrões invadiram a entidade e cortaram todos os 
fios de um compressor utilizado no consultório 
dentário na tentativa de furtá-los, mas sem êxito. 
A representante disse ainda que em outubro do 
ano passado a entidade também foi invadida, 
sendo que nesta ocasião foram levados 2.500m 
de fiação do para-raio  e 3 pares de válvulas de 
engate da mangueira de incêndio. 

MAIS FURTOS 
Um caminhoneiro, de Cajobi, deixou o ca-

minhão estacionado na manhã do dia 24 ao 
lado do pátio de empresa na Rodovia Faria 
Lima e quando retornou ao local no período 
noturno encontrou o veículo aberto e com o 
interior todo violado. Além dos documentos 

pessoais, diversas ferramentas, equipamen-
tos e alimentos, também foram furtados rádio 
amador, a quantia de R$ 800,00, alternador 
elétrico, desforcímetro, esmerilhadeira e várias 
peças de caminhão. 

Uma casa da Rua João Silveira, na Vila 
Cunha, que está fechada foi furtada mais de 
uma vez nos últimos dias. Além da fiação elé-
trica do imóvel, os ladrões também  furtaram 
uma escavadeira. 

Uma bicicleta motorizada foi furtada de uma 
residência na Rua Dr. João Moreira de Andrade 
na madrugada do dia 13. 

APREENSÃO DE MACONHA E 
DE MOTO DE LEILÃO 

Dois indivíduos em uma moto, sem placa 
e carenagens, fugiram da viatura da PM na 
manhã do dia 26, que patrulhava a Rua Atílio 
Paro – Jardim Simões. O garupa pulou do 
veículo em movimento, momento que a moto 
foi fechada pelos policias que abordaram o 
piloto, de 19 anos, apreendendo com ele 
pedaços de maconha (12g) que ele alegou 
ter adquirido no Nosso Teto para seu con-
sumo. O autor, que já possui passagem por 
tráfico, também não é habilitado. Ele disse 
que a moto de leilão pertence ao garupa que 
fugiu. O veículo que não possui registro foi 
apreendido e o autor liberado. 

MAIS UMA MOTO APREENDIDA 
Na noite do dia 24, os PMs suspeitaram de 

uma moto CG 125 Titan ES que estava esta-
cionada na Rua 8 da Vila Guarnieri, ao lado do 
campo de futebol, onde há várias denúncias 
de tráfico. Os policiais notaram que além do 
emplacamento artesanal e o chassi adulte-
rado, a numeração do motor estava intacta 
sendo possível a realização de pesquisa, que 
constatou tratar-se de moto de leilão com o 
último licenciamento em 2013. O veículo foi 
guinchado ao pátio. 

LADRÃO PRESO APÓS ROUBO 
DE MOTOR DE BETONEIRA 

Na tarde do dia 26, um homem, de 38 anos, 
estava correndo pela Rua Alfredo Simões – 
Vila Grêmio quando foi abordado pelos PMs 
Gonçalves e Urias. No momento que estava 
sendo revistado surgiu um empreiteiro, de 56 
anos, que informou aos policiais que o indiví-
duo tinha acabado de roubar do seu terreno o 
motor elétrico de uma betoneira. O sogro da 
vítima, de 74 anos, surpreendeu o meliante que 
o ameaçou com uma barra de ferro. O emprei-
teiro declarou que tem sofrido furtos reiterados 
do indivíduo que durante a fuga abandonou o 
motor elétrico na calçada. O autor foi preso em 
flagrante por roubo. 

ADOLESCENTE GANHA R$ 250,00/DIA 
PARA VENDA DE DROGAS

Durante operação de combate às drogas na 
tarde do dia 25, no cruzamento das Ruas 8 e 
13 da Vila Guarnieri, os PMs Moura e Rezende 
surpreenderam um adolescente, de 17 anos, 
com uma sacola nas mãos que fugiu ao avistar 
a viatura e adentrou numa construção, onde 
foi detido pelos policiais que encontraram em 
seu poder a quantia de R$ 534,50, 71 cápsulas 
de cocaína (126g), papelote de maconha (2g) 
e 2 celulares. O adolescente disse que está 
traficando há cinco meses e recebe R$ 250,00 
por dia. O menor foi detido em flagrante por 
tráfico/ato infracional e apresentado na dele-
gacia, onde após os procedimentos de praxe 
foi liberado por ser réu primário. 

Cápsulas de cocaína, papelote de maconha, celulares e 
dinheiro apreendido com menor na Vila Guarnieri. 

ADOLESCENTE DETIDO COM DROGAS 
Um adolescente, de 17 anos, que estava no 

campo de futebol da Vila Guarnieri na noite do 
dia 22 agachou próximo ao alambrado quando 
viu a viatura, chamando a atenção dos PMs que o 
abordaram. Em seu poder e no local onde estava 
os policiais apreenderam 16 papelotes de maco-
nha (16g), cápsulas de cocaína (24g), pedra de 
crack (1g) e R$ 89,00 em dinheiro. O menor, na 
companhia da genitora, foi detido em flagrante 
e apresentado no plantão policial em Barretos, 
onde permaneceu à disposição da justiça. 

PRISÕES
Em apenas 5 dias a PM deu cumprimento a 

mandados de prisão expedidos pelo Fórum de 
Colina e um pelo Foro de Olímpia, capturando 
4 foragidos da justiça. Juntando-se ao autor de 
roubo na Rua Alfredo Simões, foram 5 pessoas 
presas no período de 23 a 27 deste mês. 

PORTE DE ENTORPECENTE 
Três pedras de crack foram apreendidas com 

dois indivíduos, de 56 e 23 anos, que estavam na 
Rua Antônio Guarnieri na madrugada do dia 24. Eles 
confessaram ser usuários e que fariam o consumo 
da droga juntos. Os dois foram liberados no local. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 368, DE 29 DE MARÇO DE 2022

CONVOCA AS CANDIDATAS CLASSIFICADAS E 
APROVADAS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 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, as candidatas classificadas e aprova-
das do Concurso Público n.º 01/2019, para comparecerem junto 
ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Colina e manifestarem interesse em assumir as vagas existentes 
do cargo público efetivo, serem admitidas 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, confor-
me abaixo relacionado:

I – ASSISTENTE EDUCACIONAL:
a.) LYVIA APARECIDA MONTEIRO – portadora do 

Registro Geral n.º 56.025.576-7, 92.ª classificada.
b.) DANIELA DO CARMO CANTISANO – portadora 

do Registro Geral n.º 24.244.681-4, 93.ª classificada.
c.) GLAUCIA TRABAQUIM LEMOS DA SILVA – porta-

dora do Registro Geral n.º 25.850.094-3, 94.ª classificada.
d.) ROGERIA CRISTINA DE OLIVEIRA NATALINO – 

portadora do Registro Geral n.º 28.367.818-5, 95.ª classificada.
e.) NABILA AMARO SIQUEIRA – portadora do Re-

gistro Geral n.º 12.816.346, 96.ª classificada.
f.) IRENILDE DA SILVA VIANA – portadora do Regis-

tro Geral n.º 22.145.422.002-0, 97.ª classificada.
g.) ALINE CRISTINA LENHAVERDE BOTINI PEREIRA – 

portadora do Registro Geral n.º 45.756.920-7, 98.ª classificada.
h.) MARIANI APARECIDA DE REZENDE PEGUIM – 

portadora do Registro Geral n.º 47.570.697-3, 99.ª classificada.
i.) RENATA APARECIDA PARRA DIAS – portadora 

do Registro Geral n.º 49.062.636-1, 100.ª classificada.
j.) ROSIMEIRE APARECIDA ALVES BATISTA – porta-

dora do Registro Geral n.º 48.938.911-9, 101.ª classificada.
k.) ANDREZA THOMAZ DE SOUZA – portadora do 

Registro Geral n.º 40.423.945-6, 102.ª classificada.

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

Prefeitura Municipal de Colina, 29 de Março de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

Registrada na Secretaria competente e publicada por afi-
xação no quadro de avisos da Municipalidade.

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

Medidas: 2 colunas x 20,5 cm | Valor:  R$ 284,95

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000333-79.2021.8.26.0142 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Colina, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANO MOTA CAR-
DOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PATRÍCIA DE CÁSSIA FOLETO PEREIRA, Brasileira, 
Viúva, Enfermeira, RG 20.480.651, CPF 093.630.448-07, com endereço à Rua 16, 03148, Ibirapuera, 
CEP 14784-162, Barretos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO NORTE PAULISTA, mantenedora do Cen-
tro Universitário UNIFAFIBE, com sede na Comarca de Bebedouro/SP, à Rua Professor Orlando França 
de Carvalho, nº. 325, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 57.713.281/0001-47,. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$6.800,37 (seis mil oitocentos reais e trinta e sete centavos), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Colina, aos 24 de março de 2022.

Fazendo sua estreia no Veterano 2022, o jogador Lean-
dro, da Pedreira, veio de Bebedouro para ser peça chave 
na vitória sobre o Bom Churrasco. O camisa 16 precisou 
de apenas 5 minutos para deixar seu cartão de visitas e 
marcar o primeiro gol com a tradicional camisa alvirrubra.

Na segunda etapa também marcou o segundo gol que 
foi essencial para o time que havia acabado de perder um 
jogador expulso. A deliciosa pizza da Florença é toda sua.

Nos dois primeiros 
jogos o técnico da Pe-
dreira, Macarrão, deixou 
claro que os desfalques 
atrapalharam o rendi-
mento e a chegada de 
alguns reforços deixaria 
a alvirrubra mais forte. 
E foi o que aconteceu 
diante do rival Bom 
Churrasco, que sofreu 
uma goleada por 4 a 
1 no jogo das 10h no 
Colina Atlético. 

A Pedreira veio para 
o clássico praticamente 
completa e ainda pro-
moveu a estreia de dois 
reforços de Bebedouro: 
Du e Leandro, sendo 
que este levou cinco 
minutos para marcar 
seu primeiro gol.

Desfalcado do ata-
cante Ique, que estava 
viajando, o Bom Chur-
rasco sentiu o baque 
e demorou para se 
encontrar na partida.

Mesmo um pouco 
melhor no jogo, a Pe-
dreira não conseguiu 
ampliar a vantagem. 
Melhor para o Carvão 
que, após Guilherminho 
dar um passe redondo 
para Cesinha, empatou 
aos 34’. O segundo 
tempo começou movi-
mentado. Com apenas 

Com um a menos, Pedreira goleia o Bom Churrasco
Pedreira recebe o líder Estrelas em casa neste domingo.  União e VG 

se enfrentam em busca da 1ª vitória
um minuto, Baianinho, 
da Pedreira, foi expulso. 
Após sofrer uma falta, 
ele pediu amarelo para 
o adversário, mas quem 
tomou o cartão foi ele. 
Por ser seu segundo 
amarelo foi expulso.

Jogar com um a me-
nos por todo o segundo 
tempo poderia ser um 
problemão para a alvir-
rubra, mas na cobrança 
da falta a bola sobrou 
para Leandro fazer mais 
um e deixar o time na 
frente.

Mesmo em vanta-
gem numérica, o Bom 
Churrasco exagerou nos 
erros de passe e pouco 
assustou a rival. Du, o 
outro estreante do do-
mingo, marcou o terceiro 
para a Pedreira e, aos 
38’, Gil fez contra após 
cruzamento de Helinho, 
dando números finais 
ao jogo.

AMIGOS DO XIBIL E 
ESTRELAS JÁ ESTÃO 

CLASSIFICADOS
Dois times estão ma-

tematicamente garantidos 
na semifinal do primeiro 
turno do Veterano. Ami-
gos do Xibil e Estrelas 
venceram na rodada, 
chegaram aos 9 pontos 
e, na pior das hipóteses, 

podem terminar na quarta 
colocação.

No jogo de abertura 
no C.A. o Xibil venceu 
fácil o novamente desfal-
cado União de Amigos. 
Com um minuto Parral 
abriu o placar  e aos 12’ 
Pelezinho ampliou. 

O União foi valente, 
tentou se manter vivo 
no confronto e chegou 
a diminuir o placar com 
Homero, de pênalti, no 
começo do segundo 
tempo. Mas o Amigos 
do Xibil não se assustou 
e marcou mais duas 
vezes com Brito e Cal, 
fazendo 4 a 1 e carim-

bando a vaga na semi.
ESTRELAS GOLEIA 

Jogando na casa do 
adversário o Estrelas não 
se intimidou e goleou a 
Vila Guarnieri por 5 a 0. 
Marcaram: Jeferson, Ni-
valdo, Willian e Paulinho 
(2). O jogo foi encerrado 
minutos antes do final por 
causa de uma confusão 
nas arquibancadas.
PRÓXIMA RODADA 

Colina Atlético 
8h – Vila Guarnieri x 

União de Amigos 
10h – Amigos do Xibil 

x Bom Churrasco.
Pedreira

8h – Pedreira x Estrelas

A vitória na estreia da 
Taça EPTV de Futsal na 
noite de quinta-feira, dia 
24, foi muito comemorada 
pela equipe colinense, 
que venceu Terra Roxa 
por 5 a 4 em jogo reali-
zado em Bebedouro. Os 
gols foram marcados por 
Christian que fez dois, 
Felipe Carvalho, Luís 
Fernando e Tom. 

O técnico Denis Ar-
ruda disse que a vitória 
foi importante para dar 

EPTV 
Colina estreou com 

vitória 
confiança ao grupo, que 
está focado no jogo contra 
Guaíra, que acontece hoje, 
dia 31, em Colômbia, que 
garante a classificação 
para a próxima fase da 
competição. 

DERROTA
Colina perdeu de 2 

a 4 para Monte Azul na 
rodada de terça-feira, 
dia 29, da Copa Aper 
de Futsal disputada em 
Colômbia. Os gols foram 
de Ary e Luís Fernando.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00001, de 23 de Março de 2022

Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003 
Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado 
para tratar de assunto do seu interesse. O Titular do Órgão da Administração Tributária 
Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto 
nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo 
em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo 
relacionado[s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à 
sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de 
Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, con-
siderar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 

Aberto em 23/03/2022; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 05/04/2022; Resumo do objeto: REGIS-
TRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para 
prestação de serviços de confecção de próteses dentárias 
incluindo material, mão-de-obra e equipamentos espe-
cializados pelo período de 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; Informações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 23 de Março de 2022
SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 

Aberto em 23/03/2022; Encerramento: Até às 14:00 
horas do dia 05/04/2022; Resumo do objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS para a aquisição de concreto usinado. O edi-
tal está disponível, podendo ser retirado no Setor de Com-
pras e Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 
466, Centro; Informações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 23 de Março de 2022
SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal 

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

Teve inicio na segunda-
feira, dia 28, as aulas de 
programação nos labora-
tórios de informática da 
EMEF “Olinto Junqueira de 
Oliveira” e EMEF “Arcanjo 
Gabriel” para dezenas de 
alunos com idade entre 6 
e 10 anos e também do 
Ensino Fundamental ll, 
que frequentam as aulas 
no contraturno escolar. 

A prefeitura realizou 
importantes investimentos 
neste sentido no ano pas-
sado para que Jaborandi 
se torne num centro de 
formação de programado-
res e de desenvolvimento 
de softwares. As aulas 
são ministradas através 
de material e plataforma 
desenvolvidos pelo Serviço 
Nacional de Aprendiza-

Alunos iniciam aulas de 
programação

gem Comercial (Senac), 
reconhecimento nacio-
nalmente pela excelência 
na qualificação técnica e 
profissional. 

PROFISSÕES 
PROMISSORAS 
“Como é gratificante 

ofertar uma educação 

de qualidade às nossas 
crianças, capacitando-as 
para uma profissão promis-
sora”, destacou o prefeito 
Silvinho que esteve nas 
duas unidades escolares 
no início desta semana 
acompanhando o início 
do projeto. 

Uma das turmas de alunos capacitadas pelo projeto 
inovador. 

Os pacientes que ne-
cessitam do transporte da 
saúde e de agendamentos 
para este serviço devem 
procurar a nova Central de 

Central de Transportes está pronta 
para agendar viagens de saúde

Transportes e Logística que, 
desde a última segunda-
feira, dia 28, está atendendo 
o público no novo local 
inaugurado recentemente 

pela prefeitura.  
A secretária de Saú-

de, Joice Silva, explicou 
que apenas o transporte 
de pacientes eletivos foi 
transferido para a nova 
Central, mas a base do 
Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), 
que funciona 24 horas por 
dia e todos os dias da se-
mana, continua no anexo 
ao Hospital Municipal para 
o transporte e remoções 
inter-hospitalares reguladas 
pela Central Regional. 

O atendimento ao 
público na nova Central 
acontece de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 11h30 
e das 13h30 às 17h. 

O prefeito Silvinho 
entregou na tarde de 
segunda-feira, dia 28, 
mais um imóvel 100% 
recuperado na Av. Jaime 
Nicolau Martins, bene-
ficiando a proprietária 
Dalva Angélica de Jesus 
Anunciação, de 77 anos, 
que ficou emocionada com 
a reforma sem nenhum 
custo que deu condições 
dignas de moradia à  sua 
família. 

O 1º Censo Munici-
pal, uma das primeiras 
ações desenvolvidas 
pelo prefeito, mapeou 

Prefeitura entrega mais uma 
casa 100% reformada

todas as moradias em 
condições precárias e as 
famílias de baixa renda 
sem condições de arcar 
com o financiamento 
habitacional. 

“Fizemos o planeja-
mento para a reforma 
completa de 20 imóveis 
e também a construção 
de 19 moradias popu-
lares, em lotes doados 
pelo município para 
esta finalidade, através 
do Programa Casa dos 
Meus Sonhos”, explicou o 
prefeito que fez a entrega 
das chaves a Dona Dalva. 

REALIDADE 
INCOMPATÍVEL
Na entrega da casa 

o prefeito, visivelmente 
emocionado, destacou: 
“Morar em uma casa com 
piso de terra batida, numa 
cidade com agricultura 
pujante e em uma das 
regiões mais prósperas do 
interior, é incompatível com 
a cidade que sonhamos. 
Dona Dalva tenha plena 
convicção que hoje é um 
dia especial para mim, 
estou realizado em ofertar 
à senhora uma nova casa, 
digna de ser habitada”. 

O antes e depois da moradia que foi totalmente recuperada pela prefeitura. 

A Secretaria de Saúde 
realizou no sábado, 26, o 
“Dia D” que vacinou vários 
grupos contra a Covid. 
Além do posto fixo na 
USF “Onar Pinto Neto”, 
que funcionou das 8 às 
15h, foram instalados 2 
pontos de vacinação nos 
supermercados Thesco e 
Tiquinho. 

“Para receber a 4ª dose 

Dia D aumenta índice de 
imunização contra Covid

da Covid, além da idade 
de 80 anos ou mais, os 
idosos precisam ter to-
mado a dose de reforço 
a 4 meses completos. 
As equipes de Vigilância 
Epidemiológica e Atenção 
Primária à Saúde estiveram 
nos domicílios no domin-
go, dia 27, aplicando a 4ª 
dose em 100% dos idosos 
acamados, facilitando o 

acesso deste público à 
campanha”, explicou a 
enfermeira Joelma da Mata, 
responsável técnica da 
Vigilância Epidemiológica. 

Ela informou que 
Jaborandi mantém um 
dos melhores índices 
de imunização contra a 
Covid do Departamento 
Regional de Saúde de 
Barretos (DRS V), que 
abrange 18 municípios. 
“Dados do ‘Vacina Já’ 
demonstram que 5.377 
pessoas estão com o 
ciclo vacinal completo 
na cidade, o que corres-
ponde a 77,22%. “Graças 
aos bons indicadores de 
imunização a transmissão 
no município sofreu uma 
importante desaceleração. 
Atualmente temos apenas 
1 caso ativo internado e 
nenhum suspeito”, des-
tacou Joelma. 

4ª DOSE / GRIPE 
Além da 4ª dose da 

Covid, os idosos de 80 anos 
também foram vacinados 
contra a gripe no “Dia D” 
realizada no sábado. A 
vacinação contra a Covid 
e a gripe continua sendo 
realizada de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 11h 
e das 13h30 às 16h30, na 
USF “Omar Pinto Neto”. 

Membros da equipe de saúde que também vacinaram 
os idosos em casa.  



OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE DIA 31/03/2022 PARA AS LOJAS:   Colina: Loja 1 (Rua Sete de Setembro,214) - Segunda a Sábado: 8h às 19h - Domingo: 8h às 13h / Loja 2 (Av. Luiz L. de Toledo,386)   -  Segunda a Sábado: 8h às 20h - Domingo: 8h às 18h e Tome Leve Aqui: Av. José Francisco José Azedo, 51, Av. das Cohab, 17-99729-7539

Arroz Engenho 
Tipo 1 pct 5 kg

Açúcar Guarani
cristal 5 kg

LIMITE 46 UN.
POR COMPRA

SOMENTE 
LÍQUIDO

LIMITE 6 UN. 
POR COMPRA

LIMITE 6 UN. 
POR COMPRA LIMITE 6 UN. 

POR COMPRA
LIMITE 6 UN. 
POR COMPRA

LIMITE 4 UN. 
POR COMPRA

LIMITE 8 UN. 
POR COMPRA

LIMITE 10 UN. 
POR COMPRA

LIMITE 6 UN. 
POR COMPRA

Por:

De:18,90

CADA14,90

Por:

De:18,79

CADA14,90

Azeite Tradição extra 
virgem 500ml

Por:

De:22,99

CADA14,90

Cerveja Skol Pilsen 
Antarctica Boa/ Brahma 
litrinho 300ml

Por:

De: 2,19

CADA1,85

Por:

De: 9,49

CADA7,99

Óleo de soja 
Vitaliv 900ml

Por:

De: 5,49

CADA3,99

Leite cond. Italac 
tp 395g

 1,89
CADA

R$

PAGUE NA 
2º UNIDADE:

1,29

Deterg. líq. Ypê
500ml (tipos)

 19 ,99
CADA

R$

Papel hig. Neve neutro 
comp. L12 P11

PAGUE NA 
2º UNIDADE:

10,99

Guaraná Tome Leve
refrig. pet 2 L

Por:

De: 4,59

CADA3,29
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Desde o úl t imo 
dia 1º de março os 
conveniados do pla-
no de saúde ligado à 
Associação Comercial 
e Industrial de Colina, 
que antes eram vin-
culados à Hapvida, 
passaram a fazer parte 
da Unimed/Regional 
Barretos. 

O diretor administra-
tivo da ACIC, Cláudio 
Ribeiro, informou que 

ACIC e seus conveniados agora são Unimed/Barretos 
as reclamações com 
relação ao plano de 
saúde da Hapvida 
eram constantes e, 
diante da insatisfação 
dos conveniados, a 
d i retor ia da ACIC 
decidiu buscar outras 
alternativas. 

“Recebemos a visita 
de representantes 
de diversos planos, 
porém a proposta da 
Unimed/Barretos foi 

a mais atrativa em 
termos de valores 
e  p r inc ipa lmente 
atendimento e rea-
lização de exames. 
A Unimed tem um 
excelente quadro de 
médicos cooperados 
e isso possibilita ao 
nosso conveniado o 
direito de escolha, 
diferente das antigas 
restrições impostas”, 

disse. Cláudio tam-
bém ressaltou: “A 
aceitação de nossos 
conveniados foi unâ-
nime. Além das 700 
vidas, já tivemos um 
acréscimo de mais 
de 15% neste curto 
espaço de tempo”. 

UNIMED CADA 
VEZ MAIS 

PRESENTE 
O médico José 

Os médicos José Eberle, Santiago, Marco Antônio e Gilberto com o diretor Cláudio 
durante reunião que definiu parceria entre ACIC/Unimed Barretos. 

Eberle Martins Filho, 
diretor-presidente 
da Unimed Barretos, 
enfat izou: “É uma 
grande satisfação ter 
novos conveniados 
em Col ina onde a 
Unimed está cada 
vez mais presente, 
oferecendo serviço 
de qualidade. Colina 
é uma cidade irmã 
e nossos médicos 

cooperados têm uma 
relação muito próxima 
com a população”. 
Ele também desta-
cou: “Em novembro 
do  ano  passado , 
inauguramos o novo 
escritório e o Ambu-
latório de Atenção 
Primária à Saúde, 
sempre pautados 
em oferecer o me-
lhor para os nossos 
usuários. Agora, com 
esta nova parceria, 
nossa presença se 
torna mais sólida e 
efetiva sempre com 
o objetivo de prestar 
serviço de qualidade 
aos nossos conve-
niados”. 

A  ACIC informa que 
já estão disponíveis 
as novas carteirinhas 
dos usuários. Orienta 
também que a emissão 
de guias de consulta 
podem ser feitas na 
sede da Associação, 
na Av. Pio de Melo 
Nogueira nº 65 


