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O prefeito Dieb acom-
panhou a visita do go-
vernador Rodrigo Garcia 
na segunda-feira, 4, em 
Franca, quando anunciou 
investimentos de R$ 230 
milhões para construção do 
Hospital Regional e liberou 
recursos para municípios 
da região. 

Esta foi a primeira visita 
de Rodrigo Garcia como 
governador, função que 
assumiu no dia 2 após 
renúncia do titular João 
Doria que vai concorrer 
à presidência. 

O prefeito Dieb elogiou 
o atual governador e des-
tacou: “Rodrigo Garcia tem 
uma trajetória exemplar na 

Prefeito esteve com o 
novo governador 

vida pública. Foi deputado 
estadual, federal, ocupou 
diversas secretarias esta-
duais e sempre mostrou 
competência e dedicação 
à causa  pública. Trabalha-
mos juntos desde a época 

em que era vereador e ele 
deputado. Durante meus 4 
mandatos sempre atendeu 
Colina e temos certeza 
que vai dar sequência 
ao trabalho dinâmico do 
governador Doria”. 

Um projeto inédito 
e ousado está sendo 
implantado em Colina 
para dar voz aos univer-
sitários que produzem 
pesquisa em todos os 
ambientes, inclusive 
soluções para os pro-

Projeto apoia universitários 
que desenvolvem pesquisas

blemas sociais. 
Este é o “Engaja-

Mente”, criado pela 
Associação A Rede de 
Desenvolvimento Social 
e conta com o apoio do 
Jornal “O COLINENSE”. 
Este é um projeto 

para universitários 
que têm sede de 
pesquisa”, destacou 
o professor Gustavo 
Ferreira “Montanha”, 
coordenador da ini-
ciativa. Mais detalhes 
na página 5 

Assassinos suspeitos de matar jovem 
barretense estão presos em Colina

Pág. 4

Pág. 5

Colina registra 11 casos de dengue

O Parque Débora 
Paro foi concebido com 
a ideia de oferecer lazer 
e descontração aos seus 
frequentadores. Porém, o 
medo dos cães de raças 
que circulam a vontade 
pelo local tem afastado 
as pessoas. 

Muitos donos levam 
seus cães para passear 
e os deixam soltos, sem 
a guia e isso tem causa-
do várias reclamações 
devido aos ataques. A 
reportagem ouviu diversos 
segmentos e constatou 

Cachorros soltos no Parque 
Débora causam reclamações

que quando existe risco 
à população pode carac-

terizar infração passível 
de multa.            Pág. 3 

Conduzir cão de raça sem a devida proteção configura 
infração penal.

Dieb esteve em Franca acompanhando a visita do 
novo governador Rodrigo Garcia.
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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 09 – Sábado
19h –Missa na matriz

Dia 10 – Domingo de RAMOS
08h – Missa na matriz
09h30 – Bênção dos Ramos – Procissão e missa com as 
crianças
18h – Bênção dos Ramos – Procissão e missa na matriz

Dia 12 – Terça-feira
19h30 – Via-Sacra na matriz

Dia 13 – Quarta-feira Santa
16h – Tarde de Espiritualidade do Clero em Olímpia
19h30 - Missa do Crisma na Paróquia de São João Batista 
em Olímpia
19h30 - Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
na matriz

“DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR”

Estamos começando a semana decisiva na celebração 
da história da vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele entra 
em Jerusalém aclamado pelo povo como Messias e Salvador, 
com o pedido de ajuda que vinha da boca dos pobres. Jesus 
se faz pequeno e humilde e o jumentinho é o símbolo do 
Messias sofredor. Aclamado Jesus, com os ramos, somos 
convidados a acolhê-lo em nossa vida, em nossa casa, em 
nossa comunidade, com tudo o que isso significa.

A longa caminhada que iniciou em Lucas 9,51 – quando 
Jesus “tomou resolutamente o caminho a Jerusalém”, agora 
está chegando ao seu objetivo. Jesus entra na cidade de 
Jerusalém, no Templo, onde enfrentará as autoridades res-
ponsáveis pela opressão política e religiosa sobre o povo. 
Jesus entra de forma simples e humilde, tendo que tomar 
emprestado um jumentinho. Mas entra aclamado pela multidão 
dos seus discípulos, daqueles que acolheram sua mensagem.

Um jumentinho amarrado, que nunca foi montado: Jesus 
envia dois dos seus discípulos à cidade à procura de um 
jumentinho novo. O jumento é manso e pacífico. Jesus age 
diferente dos reis e príncipes que entravam montados em 
cavalos (animal muito usado nas guerras). O jumentinho não 
pertence a Jesus, como o local onde fará a Ceia de despe-
dida. O animal é novo e nunca foi utilizado, como também 
o sepulcro novo onde Jesus será sepultado. Cumpre-se a 
profecia de Zacarias: “Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo 
e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um 
jumentinho, filho de jumenta”. Zc. 9,9.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

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.

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 Patri-
mônio, próximo à horta 
do Zé Verdureiro. Vendo 
juntos e separados – 
metragem total 1.565 
m2. Tratar 99112-9651, 
c/ Zé Verdureiro.

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, da Apta Regional, da Agência Pau-
lista 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 50 (Cinquenta) 
animais bovinos, às 10h00m, do dia 28/04/2022, 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 
srmachado@sp.gov.br. Havendo mais de um interessado, o critério de 
desempate será o de melhor oferta. Processo SAA-PRC-2022/04430.

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Limpeza caixa d’água, 

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso da 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

e manutenção, podas 
de árvores, plantio de 
grama, comércio de va-
sos e plantas em geral. 
Contato (17) 3341-1604 
/ 99135-3501 / 98189-
4149, c/ Gabriel Paro. 

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

de estofados residenciais/
automotivos, colchões, 
cadeiras, etc. Faça seu 
orçamento na Tapeçaria do 
Marquinho – 3341-3836. 

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

seus pés c/ a podóloga 
Daniela – unhas encra-
vadas, calosidades, olho 
de peixe, etc. Contato 
Av. Rui Barbosa nº 572 
- Centro - 99156-1535 
e 98201-5722. 

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e codi-
ficadas. Confecção de 
carimbos – Av. Luiz Lemos 
de Toledo, 384 – 3341-
3359 ou 99148-8664. 

MÓVEIS 
PLANEJADOS  
MARCENARIA 

Fabricação de closets, 
cozinhas, banheiros, 
armários de quartos, 
painéis e serviços de 
marcenaria em geral. 
Orçamento sem compro-
misso. Contato Sérgio 
Simões: (17) 3341-2048 
/ 99726-4047 (n) ou 

sergiosimoes0512@
hotmail.com 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

Faço consertos e troco 
cordas de cadeiras de 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, mar-
mita 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 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. 

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



O COLINENSE Página 3Colina, 07 Abril de 2022

O hábito de passear 
com o cachorro no Parque 
Débora Paro se tornou 
um incômodo para muitas 
pessoas, já que alguns 
proprietários de animais 
de raças consideradas 
perigosas além de condu-
zirem o cão sem coleira, 
guia ou enforcador, que 
é obrigatório por lei esta-
dual, acabam soltando-os 
e gerando medo nos 
frequentadores. 

É o que tem sido 
relatado a este Jornal 
por muitas pessoas que 
tem procurado a redação 
solicitando providências. 
Segundo as reclamações, 
ataques a cães de porte 
menor já teriam aconteci-
do. As pessoas também 
temem que algo mais 
grave aconteça já que o 
movimento de crianças, que 
frequentam um parquinho 
próximo ao lago, é grande 
principalmente no final da 
tarde, horário em que os 
donos costumam ir ao local 
para passear com os cães 
sem a devida proteção. 

PROVIDÊNCIAS 
SERÃO TOMADAS 
A reportagem entrou 

em contato com o De-
partamento de Vigilância 
Sanitária que informou que 
as reclamações que recebe 
são de cães errantes ou 
comunitários (alimenta-
dos em vias públicas) 
que atacam pedestres, 
ciclistas e motociclistas. 
“A VISA procura identificar 
as pessoas que alimentam 
esses cães e solicita que 
não façam isso porque 
estes animais se tornam 
territorialistas e, com a 
aproximação de pessoas, 
atacam para defender seu 
território. As reclamações 
sempre se mantiveram 
regular em torno de 15 por 

Frequentadores reclamam de cachorros soltos 
no Parque Débora Paro 

ano”, informou o setor que 
também orienta as pessoas 
que sofreram alguma lesão 
por mordedura, por queda 
de bicicleta ou moto para 
procurar a Polícia Militar 
e registrar o boletim de 
ocorrência. 

“Ainda não recebemos 
denúncia de pessoas que 
caminham com animais 
sem a devida proteção, 
mas se isso acontecer, 
com certeza, tomaremos as 
providências. O munícipe 
pode ligar na Secretaria 
de Saúde (3341-9430) 
que está à disposição 
da população”, explicou 
a secretária de Saúde, 
dra. Sadia Ferreira. 

MUNICÍPIO SEGUE 
LEI ESTADUAL

O município não possui 
lei municipal sobre este 
assunto e segue a Lei Esta-
dual 11.531, de 11/11/2003, 
regulamentada por meio 
do decreto 48.533/04, que 
estabelece que a condução 
de cães em vias públicas, 
logradouros ou locais de 
acesso público exige a 
utilização de coleira e 
guia de condução Para 
os cães das raças mastim 
napolitano, pit bull, rottweil-
ler, american stafforshire 
terrier e raças derivadas 
ou variações de qualquer 
dessas raças a condução 
deve ser feita também com 
guia curta (comprimento 
máximo de 2m), enforcador 
e focinheira apropriada 
para a tipologia racial de 
cada animal. 

Qualquer pessoa 
pode comunicar ao órgão 
responsável pela VISA as 
infrações indicando as 
provas que tiver e também  
solicitar a presença da 
polícia quando presenciar 
a condução em desacordo 
ou a ocorrência de omissão 

de cautela na guarda ou 
condução.  

A legislação determina 
que o proprietário do animal 
está sujeito ao pagamento 
de multa no valor de 10 
UFESPs (R$ 319,70). A 
multa terá valor dobrado 
em caso de reincidência. A 
multa será imposta pelos 
profissionais das equipes 
de vigilância sanitária. 
FISCALIZAÇÃO CABE 

AO MUNICÍPIO 
A reportagem entrou em 

contato com o Grupamento 
da PM que nos orientou a 
contatar o Departamento 
de Comunicação Social do 
Batalhão em Barretos, que 
informou que a Corporação 
deverá ser acionada para 
comparecer no local em 
caso de risco à população. 

“Para acionamento 
da Polícia Militar, visando 
providências decorrentes 
de animal solto na via, seria 
necessário a ocorrência 
de um perigo atual e imi-
nente para a população, 
não apenas uma situação 
de incômodo pessoal. 

Importante frisar que cabe 
ao município, através do 
controle de zoonoses/
vigilância sanitária, a 
fiscalização de animais 
soltos na via”, ressaltou 
o Batalhão. 

No artigo 31, da Lei 
das Contravenções Pe-
nais, consta a proibição 
em deixar em liberdade 
ou não guardar com a 
devida cautela animal 
perigoso. “O ataque a 
outros cachorros (porte 
menor) pode caracterizar 
a contravenção penal caso 
seja vislumbrado descaso 
na guarda do animal e, 
portanto, é possível a 
análise junto à Polícia 
Civil do estado quanto 
ao registro de boletim de 
ocorrência”. 
INFRAÇÃO PENAL E 

NÃO AMBIENTAL 
A reportagem também 

falou com o Tenente Fabrício 
Machado, comandante 
da Polícia Ambiental em 
Barretos, que informou 
que a condução do animal 
fora da guia é infração 

penal e não ambiental, 
sendo atribuição da 
área da Polícia Militar. 
“A Polícia Ambiental faz 
sim a autuação de cães, 
gatos e cavalos apenas 
em caso de maus tratos 
e aciona a prefeitura, a 
qual é responsável pelo 
recolhimento destes 
animais. Em casos onde 
não haja crime ambiental, 
como exemplo de pessoas 
passeando com cachorros 
perigosos e agressivos 
sem guia, em via públi-
ca, o cidadão deve ligar 
190 para que seja feito o 
flagrante e a Polícia Civil 
tenha condições de dar 
prosseguimento ao caso”, 
explicou o comandante. 

Ele esclareceu também  
que, “a viatura pode ser 
solicitada e até registrado 
o boletim de ocorrência 
se a integridade física 
das pessoas estiver 
ameaçada, ou seja, se o 
animal estiver atacando 
as pessoas. Todo mun-
do quer reclamar, mas 
não se dispõe a seguir 
o protocolo correto para 
que o dono do animal 
seja responsabilizado”. 
Acrescentou: “O Art. 53. Do 
CTB prevê que os animais 
isolados ou em grupos só 
podem circular nas vias 
quando conduzidos por 
um guia, observado o 
seguinte: I – para facilitar 
os deslocamentos, os 
rebanhos deverão ser 
divididos em grupos de 
tamanho moderado e 
separados uns dos outros 
por espaços suficientes 

para não obstruir o trân-
sito e II – os animais que 
circularem pela pista de 
rolamento deverão ser 
mantidos junto ao bordo 
da pista. Sendo consenso 
no Direito brasileiro que 
o detentor do animal 
responderá pelos danos 
causados por este, pois 
é sua obrigação cuidar 
do animal de modo que 
ele não possa causar 
nenhum tipo de problema 
a terceiros. Na hipótese 
de haver algum acidente, 
presume-se a omissão 
quanto aos cuidados 
necessários por parte do 
proprietário e sua respon-
sabilização. Do mesmo 
modo a lesão corporal de 
outras pessoas, sendo 
que o dono do animal, 
figurará como autor da 
lesão, por não cuidar de 
seu animal doméstico em 
via pública. Porém em 
todos os casos citados 
aqui, necessita-se de 
uma vítima, alguém que 
se sinta lesado e preste 
depoimento, acione 190 
e acompanhe a viatura 
em todos os trâmites ne-
cessários. Agora, alguém 
que possua um animal em 
casa e o abandone na rua, 
não o deixe entrar em sua 
casa por longo período 
de tempo, caracterizando 
o abandono, isso é crime 
ambiental, pela Lei 9605/98 
e passível de fiscalização 
pela Polícia Ambiental, 
porém da mesma forma, 
necessitando de teste-
munha que acompanhe 
a fiscalização”. 

O Estádio Municipal 
“Pedro Fernandes”, no 
bairro da Pedreira, rece-
beu reforma e adequação 
executada pela prefeitura 
no ano de 2020 mas, 
devido a pandemia, ainda 
não havia realizado o 1º 
jogo. Fato que aconteceu 
no último domingo, dia 3, 
quando os donos da casa 
e o Estrelas disputaram 
a partida, válida pelo 
Campeonato Veterano. 

O prefeito Dieb e o vice 
Campanholi acompanha-
ram o jogo que terminou 
com vitória de 1 a 0 para 
a Pedreira. “Deixamos 
nosso abraço à família 
do homenageado Pedro 
Fernandes, patrono do Es-

Campo da Pedreira recebe o 1º jogo 
depois de reformado 

tádio, que muito contribuiu 
para Colina”, destacaram 
Dieb e Campanholi. 

O deputado federal 
Ricardo Silva também 
esteve presente represen-
tando seu pai, o deputado 
estadual Rafael Silva 
que viabilizou parte dos 
recursos utilizados na 
reforma. Também parti-
ciparam o ex-prefeito Mi 
e os vereadores Maringá, 
Limão, Marco e Rafael. 

REFORMA 
COMPLETA 

Em abril de 2020, 
a prefeitura concluiu e 
entregou as obras de 
construção, reforma e 
adequação no Estádio 
Municipal. Foi construído 

muro de fechamento em 
toda extensão, calçadas 
externa e interna, construção 
de vestiários, banheiros, 
almoxarifado, bar e lan-

chonete, arquibancada, 
alambrados, substituição 
de gramado e pintura geral. 
A partir de agora o estádio 
vai receber outros jogos. 

Público prestigiou o 1º jogo no estádio da Pedreira. 
Foto: Júlio César “Biguri”

Os donos de animais soltos em via pública, sem a devida 
proteção, poderão ser responsabilizados em caso de ataque 
a outros animais e pessoas.
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.217 LIVRO D-19 FLS.091
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram 

documentos exigidos pelo artigo 1.525, incs. I, III e IV do 
Código Civil Brasileiro.

FABIO HENRIQUE FERREIRA e 
RAFAELA TALARICO ALVES

Ele, natural de Monte Azul Paulista-SP, nascido aos 12 
de Junho de 1.982, administrador, solteiro, residente e domi-
ciliado na cidade de Colina-SP, à Avenida Dr. Manoel Palo-
mino Fernandes, nº 838, Centro, filho de Vilson Ferreira e de 
Ana Maria Pezotti Ferreira.

Ela, natural de Barretos-SP, nascida aos 10 de Novem-
bro de 1.988, psicóloga, solteira, residente e domiciliada na 
cidade de Barretos-SP, à Rua José de Carvalho Tinoco, nº 
264, Apartamento 21, Jardim Universitário, filha de Angelo 
Rafael Alves e de Sandra Talarico Alves.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.218 LIVRO D-19 FLS.092
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram do-

cumentos exigidos pelo artigo 1.525, incs. I, III, IV e V do 
Código Civil Brasileiro.

CÉSAR PARO PIAI e RENATA VARELLA NETTO
Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 10 de Agosto de 

1.971, administrador de empresa, divorciado, residente e do-
miciliado na cidade de Colina-SP, à Rua 13 de Maio, nº 513, 
centro, filho de Valdemar Piai e de Djanira Paro Piai.

Ela, natural de Araraquara-SP, nascida aos 14 de Março 
de 1.970, empresária, divorciada, residente e domiciliada na 
cidade de Colina-SP, à Alameda Dr. Euler Junqueira Fran-
co, nº 37, Jardim Taninha, filha de Luiz Arthur Franco Varella 
Netto e de Anidelces Tambelini.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.219 LIVRO D-19 FLS.093
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram do-

cumentos exigidos pelo artigo 1.525, incs. I, III, IV e V do 
Código Civil Brasileiro.

MAURICIO CASTRO TIMURA e 
CÁREN LINA KANDA APARÍCIO

Ele, natural de São Paulo-SP, nascido aos 11 de Março 
de 1974, operador de máquina, divorciado, residente e domi-
ciliado à Senpuku-Ho 392 Lieber 405, Echizen, Fufui, Japão, 
filho de Jorge Timura e Ana Maria Pereira de Castro Timura.

Ela, natural de Jaborandi-SP, nascida aos 05 de Março 
de 1985, professora, solteira, residente e domiciliada na ci-
dade de Colina-SP, à Avenida Sete, nº 27, Bairro Cohab I, fi-
lha de João Martin Aparício e de Luci Yukiro Kanda Aparício.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.220 LIVRO D-19 FLS.094
  Faço saber que pretendem se casar por conversão de união 

estável artigo 1.525, incs. I, III e IV do Código Civil Brasileiro.
RAFAEL CARDOSO DE MORAIS e 

LAÍS HELENA GONÇALVES DA SILVA
Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 22 de Março de 

1.993, auxiliar de serviços gerais, solteiro, residente e domi-
ciliado na cidade de Colina-SP, à Rua Projetada Oito, nº 18, 
Reserva Andaluz, filho de José Carlos de Morais e de Maria 
Idalice Cardoso de Morais.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 19 de Julho de 1.990, 
empregada doméstica, solteira, residente e domiciliada na cidade 
de Colina-SP, à Rua Projetada Oito, nº 18, Reserva Andaluz, filha 
de Ailton Antonio da Silva e de Vera Lúcia Gonçalves da Silva.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.221 LIVRO D-19 FLS.095
  Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram 

documentos exigidos pelo artigo 1.525, incs. I, III e IV do 
Código Civil Brasileiro.

DENILSON DOS SANTOS DA SILVA e 
RAISSA VITÓRIA DE OLIVEIRA NEVES

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 01 de Agosto de 
2.001, autônomo, solteiro, residente e domiciliado na cidade 
de Colina-SP, à Rua 9, nº 534, Vila Guarnieri, filho de Denis 
Roussus da Silva e de Simone dos Santos.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 17 de Maio de 
2.005, estudante, solteira, residente e domiciliada na cidade 
de Colina-SP, à Rua 9, nº 534, Vila Guarnieri, filha de Antonio 
Carlos Ferreira Neves e Maria Diva de Oliveira.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.222 LIVRO D-19 FLS.096
Faço saber que pretendem se casar por conversão de união 

estável artigo 1.525, incs. I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
ANDRÉ LUIZ GONÇALVES DE MACEDO e 

ADRIANA PERPETUA BRECIANI
Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 15 de Julho de 

1.985, programador, solteiro, residente e domiciliado na ci-
dade de Colina-SP, à Rua Dr. João Moreira de Andrade, nº 
190, Jardim Rama, filho de Jorge Luiz Damiao Gonçalves de 
Macedo e Nazira Maria Zeitoum de Macedo.

Ela, natural de Olímpia-SP, nascida aos 21 de Junho de 
1977, funcionária pública, divorciada, residente e domicilia-
da na cidade de Colina-SP, à Rua Dr. João Moreira de Andra-
de, nº 190, Jardim Rama, filha de Valdecir Breciani e Ronilda 
de Oliveira Breciani.

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

Conta  Analitica                                                                                          Saldo   Atual
03   ( 30000 ) ****  R E  C E  I  T A S ****
03.01   ( 30001 ) RECEITAS OPERACIONAIS
03.01.01   ( 30002 ) RECEITAS DE  VENDAS
03.01.01.001   ( 30005 ) VENDA DE  MERCADORIAS 

03.01.01.001.00004  ( 30009 ) DOACOES DE ASSOCIADOS                               31.125,91
03.01.01.001.00005  ( 30010 ) CONTRIBUICOES                                          921.588,12
03.01.01.001.00006  ( 30011 ) CMDCA                                                               2.250,00
VENDA DE  MERCADORIAS                                                                          954.964,03 
RECEITAS DE  VENDAS                                                                                 954.964,03
RECEITAS OPERACIONAIS                                                                           954.964,03 
****  R E  C E  I  T A S ****                                                                                954.964,03

Conta  Analitica                                                                                           Saldo  Atual
04   ( 40000 ) ****  CUSTOS/DESPESAS ****
04.01   ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS
04.01.01   ( 40002 ) CUSTO  MERCADORIAS VENDIDAS           
04.01.01.005   ( 40150 ) DESPESAS DIVERSAS DE  FABRICACAO  
04.01.01.005.00001  ( 40172 ) Manutencao Limpeza                                             430,00
04.01.01.005.00002  ( 40151 ) AGUA                                                                     381,79
04.01.01.005.00011  ( 40159 ) ENERGIA ELETRICA                                          1.920,06
04.01.01.005.00013  ( 40161 ) MANUT CONSERV INSTALACOES E                                4.666,21
04.01.01.005.00016  ( 40164 ) CONVENIOS DIVERSOS                                 71.289,50
04.01.01.005.00020  ( 40168 ) TELEFONE/FAX                                                 1.070,66
04.01.01.005.00021  ( 40169 ) DESPESA DE INTERNET                                  1.754,02
04.01.01.005.00022  ( 40170 ) CARTORIO                                                            370,92

DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO                                                      81.883,16

CUSTO  MERCADORIAS VENDIDAS                                                              81.883,16

04.01.02   ( 40500 ) DESPESA DIRETA COM  PESSOAL
04.01.02.002   ( 40501 ) DESPESAS COM  PESSOAL

04.01.02.002.00013  ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS                          553.149,41
                                                    DESPESAS COM  PESSOAL                     553.149,41

04.01.02.003   ( 40700 ) ENCARGOS SOCIAIS
04.01.02.003.00004  ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS                                     14.655,51
                                                    ENCARGOS SOCIAIS                                   14.655,51 
                           DESPESA DIRETA COM  PESSOAL                                   567.804,92

04.01.03   ( 40900 ) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E  TECNICAS
04.01.03.002   ( 40901 ) MAO-DE-OBRA INDIRETA
04.01.03.002.00005  ( 40906 ) ENCARGOS DE INSS                                    166.530,62
                                         MAO-DE-OBRA INDIRETA                                     166.530,62

04.01.03.004   ( 41200 ) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS
04.01.03.004.00005  ( 41205 ) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR                                 48.586,31
04.01.03.004.00038  ( 41238 ) OUTRAS DESPESAS                                       60.384,15
04.01.03.004.00049  ( 41249 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                               14.200,00
04.01.03.004.00050  ( 41250 ) TARIFAS BANCARIAS                                        2.399,36
04.01.03.004.00051  ( 41251 ) UNIFORME                                                         2.250,00
                                        DESPESAS ADMINSTR.GERAIS                           127.819,82 

DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E  TECNICAS                                    294.350,44 
DESPESAS OPERACIONAIS                                                                         944.038,58  
****  CUSTOS/DESPESAS ****                                                                        944.038,58 

Resultado do Exercício                                                                                       10.925,51

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2021, 
conforme documentação apresentada.  

Colina ,  31  de  Dezembro  de  2021 

ASSOCIAÇÃO  DOS  ROTARIANOS  DE  COLINA                                                                                                                            

Associação dos Rotarianos de Colina                                                                                                                           
CNPJ: 06.138.920/0001-57

Carine Cristian de Almeida Marques
CPF: 214.456.768/93

SÓCIO TITULAR

Roberto Ferrari
TC  CRC:  169914/0-4

TECN ICO CONTABILIDADE

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Colina estará recebendo indica-

ções para análise e futura inclusão na elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentária – LDO, para o exercício de 2023. 

As referidas indicações deverão ser apresentadas no apli-
cativo eOuve, disponível nos App Store dos celulares ou link 
https://eouve.com.br ,  selecionando a Secretaria de Finan-
ças, no período de 11 a 20 de abril de 2022. 

Prefeitura Municipal de Colina
Administração 2021/2024
Medidas: 3 colunas x 7,5 cm | Valor:  R$  156,37

Desde  o  i n í c io 
do ano o município 
registrou 11 casos 
positivos de dengue, 
sendo 8 autóctones 
(transmissão local) e 3 
importados  em que a 
transmissão aconteceu 
fora da cidade. 

A Secretar ia de 
Saúde informou que 
as equipes da Vigilân-
cia Epidemiológica e 
do Departamento de 
Controle de Vetores 
têm mapeado as áreas 
de maior infestação, 
realizando bloqueio, 
controle de criadou-
ros e busca ativa de 
suspeitos. 

“Não deixe o mosquito 
nascer, redobrem os 
cuidados no comba-
te aos criadouros já 
que 80% dos focos 
são encontrados nas 
residências”, enfati-
zou Antonio Figueira, 
coordenador de fisca-
lização. 

“A prefeitura mantém, 
de forma ininterrupta, 
ações de combate 
ao Aedes aegypti. A 
ocorrência de chuvas 
e temperaturas altas 
cria um clima propício 
para a proliferação do 
mosquito. A população 
tem que ser aliada na 
eliminação de recipientes 
que acumulam água”, 
reforçou a secretária 
de Saúde, dra. Sadia 
Ferreira. 

Colina tem 
11 casos 

de dengue

Os ganhadores do 
sorteio do último dia 
30 são: 395 – Fábio O. 
Campagnon (R$ 1,8 mil); 
507 – Dalva Rufino (R$ 
1,2 mil) e 279 -  Lurdes 
Donizete (R$ 1.100,00). 
O 1º (463) - R$ 9 mil e 5º 
(223) - R$ 1 mil prêmios 
saíram para carnês inadim-
plentes e foram sorteados 
novamente ontem, dia 6. 

SORTEIO 
A Apae sorteia R$ 

12.100,00 em vale-compras 
na próxima quarta-feira, 
dia 13. Mantenha o carnê 
em dia e concorra a estes 
super prêmios. Boa sorte! 

Asilo entregou 
prêmios 
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P A N O R A M A

P A N O R A M A
FURTO EM ESCOLA 

Na ânsia de furtarem fios de cobre, os bandidos 
têm causados prejuízos e danos em vários locais. 

Ao chegar ao trabalho na manhã do dia 31 a 
funcionária da EMEI “Prof.ª Adércia T. Gontijo Fer-
reira”, creche da Cohab 3, deu falta do adaptador e 
esguicho da mangueira do hidratante, constatando 
também o furto de aproximadamente 10 metros de 
cabo de cobre do para-raio da unidade escolar. 

DANOS EM ESCOLA 
Meliantes invadiram a EMEF “Prof.ª Suzel Po-

lizelli Milani”, na Nova Colina, na noite do dia 31 e 
na tentativa de arrombar a escola danificaram as 
portas da secretaria, dos banheiros e da cozinha. 
Os ladrões também cortaram um pedaço do cabo 
de aço do para-raio. 

MAIS FURTOS 
Duas rodas com pneus novos foram furtadas de 

um veículo de carga que estava estacionado na Rua 
Particular – Jardim Santo Antônio, próximo ao trevo da 
Av. Luiz Lemos de Toledo. O furto só foi percebido na 
manhã do dia 3 quando o proprietário chegou ao local. 

No dia 30, um pedreiro retornou do almoço e perce-
beu que a fiação elétrica da betoneira e uma extensão 
elétrica de 12 metros tinham sido furtadas de obra no 
Jardim Tropical. Em outra construção, no mesmo bairro,  
também foi furtada uma  extensão de 10m. 

MOTOCICLISTAS FERIDOS EM ACIDENTES
A condutora de uma Fazer YS250 e a irmã, de 

38 e 28 anos, sofreram ferimentos na noite do dia 2 
quando a moto foi atingida por um veículo em alta 
velocidade, não identificado. O acidente aconteceu 
no cruzamento da Av. Taufi Neme onde a moto 
trafegava e a Avenida 2 do bairro Nosso Teto. As 
duas foram socorridas pelo Samu ao Pronto So-
corro, onde foi constatado que as vítimas sofreram 
politraumo estável, permanecendo em observação 
para realização de exames. 

Outro motociclista, de 20 anos, ficou com a mão 
e pernas machucadas na noite do dia 2 quando 
o motorista de uma Montana, de 45 anos, que 
estava estacionada na Av. José Francisco Azedo, 
adentrou a via sem os devidos cuidados e colidiu 
com a CBX 250 Twister conduzida pela vítima, que 
foi socorrida pelo Samu. 

SUSPEITOS DE HOMICÍDIO EM BARRETOS 
ESTÃO PRESOS EM COLINA 

Dois indivíduos, de 19 anos, estão presos na 
cadeia em Colina pelo homicídio de um rapaz, de 
27 anos, em Barretos. Eles são apontados como 
suspeitos do crime, ocorrido no sábado, dia 2, quando 
a polícia foi informada da localização de um corpo 
numa área de seringueira aos fundos do Parque do 
Peão. No mesmo dia o veículo da vítima foi encon-
trado no Distrito Industrial com marcas de sangue 
e apreendido em seu interior um pedaço de lâmina, 
provavelmente utilizada no crime. Os dois suspeitos 
foram presos na segunda-feira, dia 4, pela  Polícia 
Civil de Barretos que, através da DIG e da  DISE e 
com apoio da Delegacia da Mulher e GOE, realizou 
diligências para o cumprimento dos mandados de 
prisão, busca e apreensão e internação dos dois 
adolescentes de 17 anos, apontados de envolvi-
mento no homicídio e que foram encaminhados à 
Fundação Casa em Araraquara. 

“Após matarem a vítima e abandonarem o 
corpo, os investigados se reuniram com os outros 
dois envolvidos e passaram a fazer compras com 
os cartões bancários da vítima. Eles adquiriram 
bebidas e roupas e, em seguida, abandonaram o 
veiculo”, relatou o delegado Rafael Domingos que 
informou que as investigações prosseguem para 
apurar todas as circunstâncias que envolvem esse 
crime que chocou Barretos e região. 

Criar um ambiente 
propício para o trabalho 
científico, dar apoio aos 
universitários colinenses 
que desenvolvem pesquisas 
e buscar soluções para o 
município é um dos focos 
do Grupo “EngajaMente”, 
um dos projetos vinculados 
à Associação A Rede de 
Desenvolvimento Social, 
que está com inscrições 
abertas 

O projeto, que conta 
com parceria do Jornal “O 
COLINENSE” e apoio da 

EngajaMente: projeto apoia universitários 
que desenvolvem pesquisas 

prefeitura, promove neste 
sábado, dia 9, às 9h, o 1º 
encontro com certificação 
de hora/atividade para o 
estudo e promoção da 
pesquisa científica para 
que o conteúdo produzido 
seja publicado. O evento 
acontece no “Espaço 
Futuro”, da Secretaria de 
Educação, que funciona 
na Av. Luiz Lemos de 
Toledo nº 89. 

“Muitos colinenses estão 
realizando pesquisas fora 
de Colina. Não podemos 

perder nossas ‘cabeças 
pensantes’, temos que 
dar o suporte necessário 
para que desenvolvam 
seus trabalhos em prol da 
cidade. Queremos acolher 
esses pesquisadores seja 
na iniciação científica, 
trabalho de conclusão 
de curso (TCC) ou em 
pesquisas de mestrados 
e doutorados”, destacou o 
Professor Gustavo Ferreira 
“Montanha”, membro da 
diretoria da Associação. 
Ele salientou:  “O Enga-

jaMente é um projeto 
para universitários que 
tem sede por pesquisa e 
desejam se desenvolver 
profissionalmente. Ao 
expor e defender sua 
tese em um fórum de 
ideias um mundo novo 
de oportunidade se abre”. 

Para participar basta que 
o estudante universitário 
acesse o link de inscrição  
(https://forms.gle/vxLQMq-
3jEJLhKLG16) e preencha 
um questionário. O projeto 
é totalmente gratuito. 

O prefeito Dieb e 
sua esposa Li l iana 
participaram do 64º 
Congresso Estadual de 
Municípios, realizado 
de 28 a 30 de março, 
em Campos do Jordão. 

Prefeito e esposa participaram do 
Congresso de Municípios

Organizado pela As-
sociação Paulista de Mu-
nicípios – APM, ampliado 
e com nova dinâmica, o 
evento abordou o “O Novo 
Municipalismo na Cons-
trução da Democracia” e 

discutiu como o protago-
nismo dos municípios é 
fundamental na construção 
de uma sociedade mais 
justa e democrática, 
onde a governança e a 
sustentabilidade sejam o 
alicerce. Neste ano, a APM 
fez uma parceria inédita 
com o SEBRAE-SP, para 
oferecer aos gestores uma 
programação ampliada e 
trouxe grandes especialis-
tas que abordaram temas 
que impactam a vida das 
pessoas nos municípios.

Para Liliana o Congresso 
foi enriquecedor, na medida 
em que proporcionou a 
discussão de temas atuais 
e importantes. “Adquirir 
conhecimento e obter 
a troca de informações 

são essenciais para o 
desenvolvimento de um 
bom trabalho. Tenho 
buscado aplicar os co-
nhecimentos adquiridos 
no desenvolvimento das 
ações junto ao Fundo 
Social de Solidariedade”. 

Para o  prefeito o evento 
oportuniza o acesso às prá-
ticas modernas de gestão 
pública.  “O Congresso 
permite uma troca intensa 
de experiências entre os 
municípios paulistas. É 
sempre uma oportunidade 
para estarmos alinhados 
às tendências inovadoras 
no que diz respeito às no-
vas tecnologias, inclusive 
para o desenvolvimento 
econômico do município”, 
destacou Dieb.  

Dieb e Liliana no congresso realizado em Campos do Jordão 
no final de março.
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Ique, o camisa 9 do Bom Churrasco, é viciado em 
marcar gols e, em 2022, não está sendo diferente. O 
centroavante já marcou 7 gols em três jogos (conside-
rando que ele não jogou a terceira rodada) e, na última 
partida, foi o herói do empate contra o Amigos do Xibil. 
Ele marcou os dois gols, já nos acréscimos, num jogo 
que parecia perdido. A fase do BC não é das melhores, 
o time venceu apenas uma vez no campeonato, mas 
estaria muito pior se não fossem os gols de Ique. 

ciúme, o seu espírito de vingança. Aja de maneira prática e al-
cançará maior sucesso.

Horóscopo da semana de 07 a 13/04

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Cuidado com 
a vida conjugal pode haver o desquite. Benéfica 
influência astral para tratar de questões sociais 

pendentes, para lucrar em negócios iniciados anteriormente e 
a sua prosperidade profissional. Evite brigas com os inimigos.

LEÃO - de 22/07 a 22/08  Pense positivamente 
e não se intimide diante das dificuldades que terá, 
neste dia. Aja conscientemente, que conseguirá 

resolver todos os seus problemas mais sérios. Êxito romântico e 
em negócios com o sexo oposto.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Procure métodos 
originais para conseguir o que lhe parecer difícil, 
sejam os objetivos financeiros ou de ordem 
doméstica. Organize o seu programa de pagamentos 

e recebimentos. Alimente- se bem, isto é, moderadamente.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Momento em que 
deverá tomar muito cuidado com escritos e ao 
assumir compromissos. Verifique antes suas 

condições. A saúde, nesta fase, necessita de maior atenção, bem 
como o campo profissional e social.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Será muito 
bem sucedido nas próximas horas. A posição da 
lua vai favorecer você em toda ordem. Cuidado 
com o amor a primeira vista. Confie em si e fará 

associações que trarão bons resultados. Previna- se em relação 
a saúde, pois um simples resfriado pode deixar você de cama.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Será improdutivo 
preocupar- se com o que os outros possam fazer 
ou dizer a seu respeito. Ninguém e perfeito. Mais 
vale uma orientação do que uma crítica amarga. 

Problemas familiares.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Trate de seus 
assuntos pessoais e financeiros com o máximo 
de cuidado neste dia, pois qualquer erro poderia 
acarretar sérios prejuízos. Indicações que a sua 

preocupação com o trabalho pode ser fundamentada, pois você 
durante o período atravessará uma fase difícil.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Indecisão para tomar 
atitudes. Pensamentos pessimistas, sem razão de 
ser. Procure animar- se. Conte com a compreensão 
do ser amado. Nervosismo exagerado, cuide- se. 

Chegou a hora de você começar a se defender das pessoas que 
estarão difamando sua moral.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Conte hoje 
com colaboração dos amigos. Boas influências 
para revelar planos para o futuro, fazer amigos, 
obter resultados positivos e práticos. Cuidado com 

discussões. Dia bom para viagens curtas.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 As 
influências benéficas atingirão você neste dia, 
quando então, receberá surpresas agradáveis, ouvirá 
boas notícias e até confissões que poderão ajudá- lo 

no futuro. Saúde favorecida. Qualquer plano que você possa fazer 
em relação a uma possível viagem, encontra- se bem amparada.

PEIXES - de 20/02 a 20/03  Hoje poderá re-
ceber correspondência do seu interesse. Saiba 
incentivar o seu otimismo. Deixe de lado o seu 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Com tato e 
inteligência, seu êxito será total, neste dia, 
principalmente no trabalho e na vida social. 
Momento feliz ao casamento e ao noivado e para 

tratar de seus interesses financeiros. Amizades bem sucedidas.

Domingo acontece a 
quinta e última rodada 
do 1º turno quando serão 
definidos os semifinalistas 
da competição. Aliás, 3 
deles já asseguraram 
vaga na próxima etapa 
(Amigos do Xibil, Pedreira 
e Estrelas). A última vaga 
sai do confronto direto entre 
Bom Churrasco (4 pontos)  
e União de Amigos (3 
pontos). O jogo acontece 
no campo do Patrimônio, 
às 8 horas. Quem vencer 
carimba o passaporte. 

BC EMPATA NOS 
ACRÉSCIMOS 

O último domingo foi 
marcado por dois clás-
sicos e também o jogo 
dos lanternas. No horário 
nobre, no Colina Atlético, 
o Amigos do Xibil ditou o 
ritmo de jogo sobre o Bom 
Churrasco quase o tempo 
todo, mas tinha alguns 
minutos de acréscimo para 
mudar esta história. 

O Xibil abriu o placar 
aos 35’ do 1º tempo com 
Brito. Parral armou a joga-
da e mandou forte para a 

União de Amigos e Bom Churrasco disputam 
a última vaga para as semifinais 

área. Se foi chute ao gol ou 
passe não deu para saber, 
o que importa é que a bola 
foi parar nos pés de Brito, 
que só empurrou pra rede. 

No intervalo o técnico 
Anaelson cobrou postura 
dos seus comandados, 
mas o time ainda parecia 
disperso. Enquanto isso o 
Xibil queria mais e ampliou 
aos 33’ quando Pelezinho 
recebeu um belo passe de 
Brito e fuzilou não dando 
chance para a defesa de Tel. 

Quando tudo parecia 
decidido, Lucão arrancou 
pela direita, invadiu a área 
e foi derrubado por Daniel. 
Pênalti. O centroavante 
Ique cobrou e fez aos 39’ 
do 2º tempo. 

O BC incendiou o jogo 
e o empate, até então 
improvável, saiu aos 43’ 
quando ele, Ique, subiu 
mais que a marcação e 
cabeceou para deixar tudo 
igual. O time comemorou 
o empate como se fosse 
uma vitória. O técnico 
Rodrigo Xibil não ficou 
nada satisfeito com o 

resultado com sabor de 
derrota e disse que vai 
cobrar o time para que 
isso não se repita. 

UNIÃO VENCE A 
1ª E QUER A 

CLASSIFICAÇÃO 
No duelo dos lanternas 

o União de Amigos fez os 
primeiros três pontos ao 
vencer também a última 
colocada Vila Guarnieri. No 
jogo de abertura do C.A. 
o União fez com Espada 
(2), Gê e Homero (2). A Vila 
descontou com Fábio (2). 

A vitória por 5 a 2 deu 
fôlego para o União que 
agora se concentra para 
o jogo decisivo contra o 
Bom Churrasco, que vale 
vaga nas semifinais. 

PEDREIRA BATE 
ESTRELAS 

Jogando em casa e 
na festa de reinauguração 
do seu campo, a Pedreira 
bateu o Estrelas. O único 
gol do jogo foi marcado por 
Marcinho, ainda no primeiro 
tempo. O resultado deixa 
a alvirrubra na segunda 
colocação e fez com que 
o adversário caísse para 
terceiro na tabela. 

PRÓXIMA RODADA 
Colina Atlético 

8h – Veteranos da Vila 
Guarnieri x Pedreira 

10h – Estrelas x Amigos 
do Xibil 
Campo do Patrimônio 

8h – Bom Churrasco 
x União de Amigos 

A equipe de Colina/
Secretaria de Esportes ca-
rimbou o passaporte para a 
2ª fase da Taça EPTV com 
o empate de 1 a 1 contra 
Guaíra em jogo disputado 
na última quinta-feira, 31, 
em Colômbia. O único e 
importante gol colinense na 
partida foi do goleiro Chico. 

A tabela de jogos da 
próxima fase da competição 
será divulgada quando todas 
as equipes participantes 

EPTV 
Colina está na 2ª fase 

estiveram classificadas. 
REGIONAL 

A equipe que disputa 
a EPTV é a mesma que 
participa da Copa Regional 
de Futsal, promovida pela 
Aper. Na rodada de terça-
feira, dia 5, o Colina Atlético 
foi a Monte Azul e perdeu 
de 5 a 6  para o  Maximus 
Academia, de Viradouro. 
Os jogadores Felipe Car-
valho, Ary, Ton (2) e Chico 
marcaram para Colina. 

A equipe da Secretaria 
de Esportes participou de 
mais uma prova de atletis-
mo na região: a 1ª Togni 
Run realizada domingo, 
dia 3, em Rio Preto, com 
dois percursos.  

Nos 10km  Maria Cristina 
Almeida (50-54) e Jesus 
Oliveira (60-64) foram os 
primeiros colocados nas 
respectivas categorias. 
Em 2º lugar ficou Cláudia 

ATLETISMO 
Equipe esteve em Rio Preto 

Trivelato (55-59), 3º Lean-
dro Lenhaverde (35-39) 
e 6º Walter Nascimento 
(50-54). No geral, a atleta 
Jéssica Genovez (30-34) 
foi a 5ª colocada. No 
percurso de 5km, de 30 
a 39 anos, Jardel Amaral 
foi 2º e Juliano Souza  
4º. A prefeitura custeou 
todas as despesas dos 
atletas que participaram 
da prova. 

Atletas com as medalhas e troféus conquistados na corrida. 
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O prefeito Silvinho 
e os vereadores André 
Junqueira e Antônio 
Luiz de Lima Júnior 
participaram no dia 
1º, em São Paulo, da 
assinatura de convênio 
com a Secretaria de 
Agricultura para doação 
de duas máquinas pesa-
das que permitirão mais 
agilidade na execução 
de diversos serviços, 
tanto na área urbana 
e principalmente na 
zona rural. 

O convênio, no valor 
de R$ 498 mil, beneficia 
Jaborandi com duas 
máquinas novas: uma 
retroescavadeira e 
uma pá-carregadeira 
que auxiliarão bastante 

Jaborandi ganha retroescavadeira e pá-carregadeira

os setores de Obras 
e Serviços Urbanos e 
também na melhoria 
das estradas vicinais, 
desenvolvendo o traba-
lho com maior rapidez 
e eficiência. 

AGRADECIMENTO 
RETROSPECTIVA 

“Agradeço ao secre-
tário estadual Itamar 
Borges que tem se 
mostrado parceiro de 
Jaborandi atendendo 

nossas solicitações. 
Em pouco mais de um 
ano já fomos agracia-
dos pela Secretaria de 
Agricultura com uma 
picape da Patrulha Rural, 
investimentos de mais 

Prefeito Silvinho com Daniele Lohn, assessora da Secretaria 
de Agricultura, após a assinatura do convênio. 

Secretário Itamar (ao centro) ladeado pelos vereadores Antônio, André, prefeito Silvinho e 
secretário executivo Francisco Baldan, da SAA. 

de R$ 650 mil na moder-
nização do anel viário, 
inclusão do município no 
projeto Cozinhalimento 
destinando R$ 60 mil 
para a antiga Central 
de Alimentos e agora 

com a doação de novas 
máquinas fundamentais 
na manutenção das 
estradas rurais, melho-
rando o escoamento 
da produção agrícola”, 
destacou Silvinho. 

Os preparativos da  
36ª edição da Festa do 
Peão de Jaborandi, que 
será realizada de 5 a 8 
de maio, estão a todo 
vapor pela organização 
do evento que aposta na 
qualidade das montarias 
em touro que entregará 
R$ 25 mil em prêmios, 
das provas de cutiano 
com premiação de R$ 18 
mil  e de três tambores. 

A festa terá nomes 
consagrados do rodeio: 
o locutor Almir Cambra, 
o comentarista Esnar 
Ribeiro e a madrinheira 
Ana Cláudia. A qualidade 
técnica das montarias 

Preparativos da Festa do Peão 
estão a todo vapor 
está garantida com a 
participação de tropeiros 
consagrados, como Mar-
celo Castro, 2 Hoping, 
Cia 2M e Tropa JR.
ESCOLHA DA RAINHA 

A Escolha da Rainha, 
que acontece no dia 30 
de abril, às 22h, abre a 
programação da festa. 
Os ingressos para o 
concurso, ao preço de R$ 
20,00, já estão à venda 
e podem ser adquiridos 
na bilheteria do Parque 
de Exposições “Gino 
Henrique Brunozzi” ou 
diretamente com as can-
didatas. A organização 
do concurso promete 

uma abertura grandiosa 
e trajes inéditos que vão 
encantar o público, que 
também irá se surpre-
ender com a estrutura 
do evento. 

SHOWS 
A dupla Cleiton & 

Romário será a primeira 
a se apresentar no dia 
5. As atrações musicais 
prosseguem no dia 6 
com Cezar & Paulinho 
e Bruno & Gaspar. Na 
noite de sábado Fred 
& Fabrício e Augusto & 
Atílio prometem embalar 
o público com o melhor 
do sertanejo e moda de 
viola. O show do cantor 

Kadu Velasco e a queima 
de fogos encerram a 
programação no domingo. 

PERMANENTE E 
INGRESSOS AVULSOS 

A permanente, que dá 
acesso a todos os dias 
da festa, está à venda 
na Papelaria Nobre, 
em Jaborandi, por R$ 
100,00. O pagamento 
pode ser parcelado em 
até quatro vezes no cartão 
de crédito. A venda da 
permanente e ingressos 
avulsos on-line, em até 
10 vezes, está sendo 
feita pelo link: https://sis.
tycket.com.br/lojanew/
detalhes_evento.asp...

Banner da programação da 36ª Festa do Peão, que acontece de 5 a 8 de maio. 

Depois da ausência 
por 2 anos por causa da 
pandemia, a unidade móvel 
do Hospital de Amor retorna 
a Jaborandi no mês de 
maio para a realização de 
mamografia, papanicolau 
e de exames preventivos 
para detecção do câncer 
bucal e de intestino. 

O agendamento já 
começou e deve ser 
feito na unidade mais 
próxima de casa mediante 
apresentação das cópias 
do RG, CPF, cartão do 
SUS e comprovante de 
residência recente, dos 
últimos 3 meses. 

As equipes de atenção 
básica, através da Estra-
tégia da Família, estão 
realizando a busca ativa 
do público alvo.  A carreta 
ficará estacionada em frente 
à ESF-02 no período de 12 
a 14 de maio e na ESF-01 
com sede na UBS “João 
Paulo Pires da Silva”, no 
bairro São Benedito, de 
16 a 18/5. 

Os enfermeiros Samuel 

Carreta do Hospital de 
Amor retorna em maio 

Silva, Simone Oliveira e 
Suélen Zanqueta, respon-
sáveis pelas equipes de 
Atenção Primária à Saúde, 
explicaram que mulheres 
com idade entre 40 a 49 
anos precisam fazer a 
mamografia anualmente. 
Na faixa etária de 50 a 69 
anos a recomendação é a 
cada 2  anos. O papanicolau 
deve ser feito anualmente 
por mulheres entre 25 e 
64 anos. 

“A carreta fará tam-
bém exames bucais em 
pessoas que apresentam 
lesões sem cicatrização 
há mais de 15 dias. O 
exame  é recomendado 
principalmente para pes-
soas com mais de 35 anos 
que são fumantes e que 
ingerem bebida alcoólica 
com frequência”, explica-
ram os profissionais que 
acrescentaram que para 
os exames de detecção de 
câncer de intestino será 
feita triagem em pessoas, 
de ambos os sexos, com 
idade entre 50 e 65 anos. 

Depois de dois anos a unidade móvel do Hospital de Amor 
retorna ao município para realização de exames preventivos 
em homens e mulheres. 
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Hoje 
Ângelo Poliseli Neto 
Nádia Delistoianov 

Thalita de Souza Silva 
Marcondes 

André Ricardo R. Parro 
Amanhã 

Daniel Brunhera Salim
Maria Helena de Brito

Maria Clara Barbosa Paro 
Dia 9 

Sonia Maria de A. Martins 
Izabella Basso Guiseline

Dia 10 
Ronaldo Daher 

Jandira Pisceli Polizelli
Paula Barcelos Feghhi 
Isabele Helena da Silva 

Carlos E. dos Santos Correia 

Dia 11 
Silvana A. Alves de Brito 
Renata Malpica Caldeira 

Débora Moreno Sturaro S. 
Oliveira 

Vinícius Corrêa Feitoza 
Fernanda Gontijo Jorge 

Dia 12 
Sandra Maria Cavalini 

Palmieri 
Dia 13 

Nadime A. Machado de 
Souza Lima 

Estela Junqueira Franco 
Ramadan 

Raul Basso de Salvi
Aniversário de casamento 

Amanhã 
Abílio Basso/Neusa 

FEIJOADA BENEFICENTE - O Asilo São José promove 
neste sábado, dia 9, uma deliciosa Feijoada Beneficente 
produzida pelo Buffet Fest. A retirada das porções (1kg de 
feijoada, arroz, couve e farofa), ao valor de R$ 25,00, será 
das 10h30 às 14h. Mais informações pelo fone 3341-1133. 
Colabore com o Asilo! 

Este domingo será de muita alegria para Ronaldo 
Daher que celebra o  aniversário na companhia da fa-
mília, amigos e dos seus amores: a esposa Márcia e 
filhinha Maria Clara. 

As irmãs Jane, Léia e marido Renato na comemora-
ção do aniversário da Nádia no último domingo, em 
Uberaba-MG. 

O final de semana 
foi intenso para a 

Isabella com a 
formatura em 
Arquitetura e 

Urbanismo pela 
Universidade Federal 

de Uberlândia.
 Os pais Xerxes/Mônica, 

familiares e amigos 
participaram das 
solenidades e do 

baile realizado 
no sábado. 

Formandos de Pedagogia na colação de grau realizada no auditório da Secretaria de 
Educação no último dia 23. A solenidade contou com a participação do vice-prefeito 
Campanholi/Eliana, presidente do Fundo Social, Liliana Taha; professora Elizabete 
Neme, coordenador Fábio Portella, familiares dos formandos e as diretoras Ágata 
Puga e Mariângela Capucci Paro, das escolas “Venâncio” e “Lamounier”, sede dos 
Polos da Unirp e Univesp onde os 14 colinenses concluíram o curso. 

A “Inteligência Emocional” foi tema de palestra pro-
movida pelo Sebrae na noite do último dia 29 na ACIC, 
parceira do evento, ministrado pela analista de negó-
cios Joyce Costa Henrique, do escritório regional de 
Barretos  e  que teve a participação dos comerciantes. 

O companheirismo e dedicação são os pilares da 
convivência de Abílio Basso/Neusa, que completa 55 
anos de união (bodas de ametista) amanhã.  

O próximo dia 13 
será de alegria 

para a Estela que
 comemora o 

aniversário na 
companhia do 

marido Hacan e 
da família. 

No próximo dia 13 o aniversário é do Raul e no dia 18 
da Nádia, que vão celebrar as datas junto com familia-
res e  turma de amigos. 

Silvana Brito 
recebe os “parabéns” 

de familiares 
e amigos no dia 11 

pela passagem 
do aniversário. 

Os pais Lucas/Laira (Terra Roxa) com os filhos Otávio  
e Inácio, que apagou a velinha do 2º aninho no dia 30. 

É CAMPEÃO!!! A torcida alviverde festejou a conquista 
do título de campeão Paulista. O Verdão jogou demais 
e goleou o São Paulo por 4 a 0 revertendo a derrota do 
1º jogo. Foi muita emoção para os palmeirenses que 
festejaram mais uma conquista. Dá-lhe Verdão!!!

CONCURSO – Candidatas com idade entre 18 e 30 
anos, de todo país, podem ser eleitas Garota e Musa 
Motorcycles 2022. As inscrições para o concurso  devem 
ser feitas até o próximo dia 17 pelo site https://www.in-
dependentes.com.br/motorcycles/ficha-de-inscricao#fi-
cha-inscricao


