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Parece que quanto mais o tempo passa a nossa dor aumenta em 
saber que até hoje seu assassinato cruel e bárbaro continua sem 
culpados. Até quando ficaremos nesta angústia que não nos deixa ter 
paz há três anos, desde 14 de maio de 2019 quando você desapareceu. 

Queremos acreditar que toda essa “névoa” que envolve seu 
homicídio vai se dissipar para que os autores sejam punidos com 

Querido “Branco”: três anos sem você!

total rigor da lei e permaneçam o 
resto da vida encarcerados, pois é 
aprisionados que nos sentimos sem 
respostas. 

Não importa o tempo que passe, 
aguardaremos que a justiça seja feita 
porque é impossível acreditar que este 
será mais um crime sem solução. 

Te amaremos eternamente Branco! 
FAMÍLIA IZOPP 

O peão Natanael Biri-
bili, de Guapiaçu, foi o 
campeão das montarias 
em touro da 36ª Festa 
do Peão de Jaborandi 
e faturou um prêmio de 
10 mil reais. O evento, 
que terminou no domin-
go, reuniu mais de 16 
mil pessoas durante 
os 4 dias de festa e 
foi considerado um 
sucesso pela Comissão 
Organizadora. 
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Peão de Guapiaçu é 
campeão em Jaborandi 

O que pensam os jovens colinenses 
que vão votar pela 1ª vez
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Prefeitura entrega novos veículos para 
secretárias de Educação e Saúde 

A partir desta semana 
o Jornal “O COLINENSE”, 
de forma inédita, dá início 
a uma série de entrevistas, 
estilo ping-pong, com as 

Barretos vive epidemia de dengue

Candidatas à Rainha da Festa 
são entrevistadas 

candidatas à Rainha da 
Festa do Cavalo. 

N e s t e  f o r m a t o 
descontraído será 
possível conhecer um 

pouco mais sobre as 
16 meninas que re-
presentam a beleza 
feminina. Confira na 
pág. 5

O Fundo Social de 
Solidariedade fez a 
doação de 80 litros de 
leite, arrecadado na pré-
seleção do Concurso 
da Rainha da Festa do 
Cavalo que aconteceu 
no último dia 1º de maio, 
ao Asilo São José.

A entrega foi feita 
na segunda-feira, 9, 
na Cozinha Piloto, pela 
presidente do FSS 
Liliana Taha à repre-
sentante da entidade 
Gabriella. 

Liliana agradeceu a 
cada um que doou e 
ressaltou a satisfação 
em realizar eventos 
beneficentes. “Ficamos 

FSS doa leite ao Asilo 
muito contentes com 
ações que cumprem 
este papel social. A 
doação vai ajudar o 

Asilo que usa, em mé-
dia, 49 litros de leite 
por semana”, destacou 
a presidente.

Liliana, coordenadora Loide e nutricionista Mariane durante 
a entrega do leite à representante do Asilo, Gabriella.  

Prefeito Silvinho faz a entrega do prêmio ao peão Nata-
nael, campeão em touros.
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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 14 – Sábado
19h – Missa na matriz celebrando Nossa Senhora de Fátima 
Dia 15 – Domingo
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 18 – Quarta- Feira
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião dos catequistas na igreja Matriz

“O AMOR”

A quinta semana da Páscoa traz como tema central o AMOR. 
É claro que o amor é tema constante na maior parte dos textos 
bíblicos, sobretudo dos evangelhos, mas esta semana aparece 
de um modo diferente. Aparece como mandamento e não como 
recomendação. Mandamento e mandamento novo, acentuando 
que tal ensinamento sobre o amor é diferente dos ensinamentos 
de até então. É um amor que supera todas as formas de amor 
até então conhecidas. É o amor que tem como exemplo, o 
amor de Jesus pela humanidade. Aquele amor capaz de tudo, 
inclusive de dar a vida pelo outro. Por essa razão, Jesus enfatiza 
a seus discípulos que o amor que ele recomenda nesse novo 
mandamento, é um amor semelhante ao dele, isto é, os seus 
discípulos devem amar como Ele amou. Amar uns aos outros 
como Ele nos amou. Que grande desafio Ele nos apresenta 
nesta semana: amar como Ele amou. Assim, a ideia ou tema 
que costura a liturgia desta semana é este AMOR.  

Na leitura de At. 14,21-27 – o tema aparece nos procedi-
mentos de Paulo e Barnabé. Eles encorajam os discípulos a 
permanecer firmes diante das dificuldades, das adversidades, 
dos obstáculos. Somente alguém que tem muito amor pelos 
seus e pela causa do Reino, é capaz de recomendações tão 
amorosas como estas, que demonstram uma verdadeira pre-
ocupação. Recomendações semelhantes às que os pais dão 
a seus filhos para que vivam bem. Recomendações como no 
evangelho de Jo. 13,31-35 – quando Jesus se dirige aos seus 
discípulos e os chama de “filhinhos”, e diz que estará com eles 
por pouco tempo. Ele sabe que sua hora está chegando e suas 
recomendações são importantes para que a missão não termi-
ne com a sua partida para junto do Pai. Isso nos faz lembrar 
aquele pai ou aquela mãe que, estando no leito de morte, pede 
para reunir os filhos e lhes dá as últimas recomendações. O 
maior desejo dos pais é que seus filhos vivam no amor, vivam 
bem, respeitando uns aos outros e, sobretudo, ajudando uns 
aos outros. 

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

VENDE-SE 
Casa em terreno de 11 

x 25m  na Rua Jaime de 
Melo Nogueira, 530 – Vila 
Cunha c/ 2 quartos, sala, 
cozinha, copa, banheiro e 
garagem 2 carros – valor: R$ 
185 mil. Tratar 99119-9677 
(Chiquinho) e 99191-2354 
(Marisa). 

VENDE-SE 
Casa Rua 5 – Jd. Hípico, 

187m2 de área construída 
em terreno 12 x 25m, 3 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, 
garagem 2 carros, área de 
lazer, lavanderia e outra casa 
completa nos fundos. Vendo 
também terreno murado no 
Jardim do Lago II c/ 360m2 
(12 x 30m). Tratar 98194-
3822, c/ José Elias. 

VENDE-SE 
Terreno murado 11 x 26m 

na Rua Júpiter – Patrimônio. 
Tratar pelo fone 99162-0345 
ou na casa ao lado nº 3, c/ 
Silvana. 

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. 
VENDO CASA, PREÇO 

REDUZIDO
Anunciada antes por 

R$1.000,000,00, conforme 
avaliação de especialistas, 
casa à venda agora por preço 
reduzido, de R$ 850.000,00. No 
Centro de Colina. Esplêndida 
localização. Terreno de 708 
m2, sendo 17,70 de frente. 
Área coberta de 467 m2. 
Construção de 1985, sólida 
e apurada. Planta criativa 
e acolhedora, que associa 
imenso e nobre, palaciano, 
salão de visitas (60 m2), 
com jardim de inverno, sala 
de jantar e copa em  planos 
diferentes, embora contíguos. 
Amplo salão íntimo, de TV, 
som, cinema e biblioteca. 
Quatro quartos, sendo duas 
suítes (a master com 8,3 por 
5,2 m e jacuzzi), um lavabo, 
três banheiros completos.  
Alpendre clássico na frente, 
dando para jardim discreto 
mas com vegetação exube-
rante; vagas cobertas para 
dois carros. Quintal  todo 
calçado, duas varandas, 
a mais extensa (9,41x4,5) 
com churrasqueira em tijolos 
e  chaminé própria. Piscina  

de 4x8m,  de profundidade 
única (1,25m), aquecida. 
Todo o abastecimento de 
água aquecido por placas 
foto-voltaicas dispostas no 
telhado.  Pé direito elevado 
em todos os aposentos, 
singularmente alto no salão 
principal. Ar-condicionado 
split ultra silencioso, topo 
de linha (Fujitsu!), em to-
dos os quartos e na sala 
de TV/Biblioteca. Alarme 
eletrônico com controle fácil 
via Internet, de qualquer 
lugar, cerca elétrica de 1m 
em volta de todo o terreno 
e sensores/disparadores 
nos acessos à casa. Fora 
da construção principal, 
aposento equipado com 
sauna e ducha e um quarto 
de serviço, com banheiro 
completo.  Residência pode 
ainda ser vista inteiramente 
mobiliada. Venda em razão 
de mudança, por motivos 
de saúde e idade e apelo 
dos familiares jovens. 
Mais informações com o 
proprietário,  Embaixador 
Renato Prado Guimarães, 
no telefone (17) 99736-8649. 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

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

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

de estofados residenciais/
automotivos, colchões, 
cadeiras, etc. Faça seu 
orçamento na Tapeçaria 

do Marquinho – 3341-3836. 
SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

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

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e codifica-
das. Confecção de carim-
bos – Av. Luiz Lemos de 
Toledo, 384 – 3341-3359 
ou 99148-8664. 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

MOTO EXPRESS 
ADRIANO  

Viagens diárias para 
Barretos e região, busco e 
entrego suas encomendas, 
pagamentos bancários e 
comerciais - mototáxi. Li-
gue: (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. 

VENDE-SE 
Vendo tacos (tipo piso) 

de madeira peroba rosa, 
cerca de 80m2, em bom 
estado de conservação – 
dimensão: 16,5cm x 5,5 
cm. Valor: R$ 40,00 m2. 
Tratar fone 3341-1627. 

CAMINHAS PETS 
Fabricamos caminhas 

e roupas pets em vários 
tamanhos e modelos, sob 
medida e personalizado. 
Vendas no atacado e varejo. 
Contato:  99141-0589 e 

ACOMPANHANTE 
PARA IDOSA

Contrata-se companhia 
para idosa de segunda a 
sábado, salário mensal 
+ registro em carteira. 
Contato e informações (17) 
99284-4402 (n).  
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A EE “Prof. Darcy 
Silveira Vaz”, em par-
ceria com a ETEC de 
Barretos, possui duas 
turmas de Técnico em 
Informática (Novotec) e a 
aluna Kemilly Rocha da 
Silva, da 1ª série desta 
modalidade, foi escolhida 
Jovem Embaixadora do 
Centro de Mídias SP para 
representar a Diretoria 
de Ensino de Barretos. 

O concurso realizado 
em abril teve a participa-
ção das 29 escolas da 
região, sendo que cada 
uma foi representada por 
um estudante que gravou 
um vídeo destacando 
suas áreas curriculares 

Aluna da “Darcy” é Embaixadora 
do Centro de Mídias SP

de interesse, o modo 
de acompanhamento 
das aulas do CMSP e 
a motivação para ser 
um embaixador. 

Kemilly foi selecio-
nada juntamente com 
uma aluna de Olímpia 
para representar a 
Diretoria de Ensino a 
nível estadual.  “Agora, 
nossa embaixadora, 
juntamente com outros 
alunos selecionados, tem 
a missão de promover 
e divulgar as atividades 
de aprendizado dos 
estudantes na escola 
e no Centro de Mídias 
SP, atuando como uma 
porta-voz das boas 

práticas existentes na 
Secretaria Estadual de 
Educação”, destacou a 
diretora Camila Perini 
que ressaltou que a 
Escola Darcy ficou muito 
feliz com a escolha da 
aluna. “É sempre bom 
termos alunos para re-
presentar as boas ações 
da Secretaria Estadual 
de Educação”. 

O Centro de Mídias 
é uma plataforma de 
ensino remoto desen-
volvida pelo Estado 
durante a pandemia para 
transmissão de aulas ao 
vivo com professores da 
própria escola e também 
do Estado. 

Aluna Kemilly ladeada pela coordenadora geral Lília Andrade, diretora Camila Perini, 
vice-diretora Simara Ramadan e Camila Mazini, professora da sala de leitura. 

A Campanha de Vaci-
nação contra a Influenza 
e Sarampo continua com 
a inclusão de novos 
grupos na 2ª etapa, que 
começou no último dia 2 
com a imunização contra 
a gripe de gestantes e 
puérperas. 

Na última segunda-

Vacinação da gripe continua 
em novos grupos 

feira, dia 9, também 
foram incluídos para 
receber a dose da gripe 
os professores, porta-
dores de deficiência e 
com comorbidades. As 
crianças e os trabalha-
dores da saúde também 
devem ser imunizados 
contra o sarampo. 

A Secretaria de Saúde 
informou que não há ne-
nhuma contraindicação 
em receber as vacinas 
de forma simultânea. 
A vacinação acontece 
na UBS da Vila Fabri e 
ESF do Nosso Teto de 
segunda a sexta-feira, 
das 7 às 16h30. 

Mialgia (dor no cor-
po), calafrio e febre. 
Três sintomas comuns 
a três doenças: Den-
gue, Covid e Gripe. E 
agora? Como saber 
com qual delas está o 
paciente que apresenta 
todos? Segundo o Dr. 
Fernando Vilar, infecto-
logista do Hospital das 
Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribei-
rão Preto (HCFMRP) 
da USP, o primeiro 
passo para fazer a 
triagem é observar a 
sazonalidade.

“Dengue e Influenza 
são sazonais, portan-
to se estes sintomas 
aparecem em outubro, 
vou pensar que pode 
ser Covid, que não é 
sazonal”. No final de 
janeiro até maio, é 
período da dengue e a 
Influenza começa quando 
termina a dengue, ainda 
que tenha acontecido 
um surto precoce de 

É Gripe, Covid ou Dengue? 
E agora, como diferenciar?

H3N2 em dezembro, 
em decorrência do 
relaxamento no uso 
da máscara”, explicou 
o Dr. Fernando. 

Além da época co-
mum a cada uma destas 
doenças, os sintomas 
de vias aéreas não são 
pertinentes na dengue. 
Nesta doença, por sua 
vez, há o rush cutâneo 
em cerca de 50% dos 
pacientes (aquelas 
pintinhas vermelhas). 

Já para diferenciar 
a Covid da Influenza 
basta fazer o teste da 
primeira. Se a Covid é 
excluída, sabe-se que 
é gripe.

O importante é que 
sabemos que tanto Covid 
quanto a Influenza são 
previníveis por vacinas 
que podem não ter 
100% de proteção, mas 
já reduzem o número 
de infectados e ame-
nizam os sintomas e a 
gravidade. “Estamos na 
época da vacinação da 
gripe e não devemos 
abster de vacinar”, aler-
ta o infectologista. Ele 
lembra que no caso da 
dengue, a única forma 
de prevenção é acabar 
com os criadouros do 
mosquito transmissor. 
Reforça também que a 
doença não é transmis-
sível de um paciente 
para outro.

Extraído do Jornal “O 
COMBATE”, de Jaboticabal

Para auxil iar na 
prestação de serviços, 
bem como diminuir os 
custos operacionais, a 
prefeitura adquiriu um 
Kia Bongo K2500 e uma 
Fiat Strada para a Se-
cretaria de Educação e 
duas motocicletas para 
a Secretaria de Saúde. 

O prefeito Dieb e o 
vice Campanholi fize-
ram a entrega no início 
do mês e os veículos 
já estão a serviço do 
município. 

As duas motocicletas 
Honda Start 160, zero 
km, foram destinadas 
à Saúde e repassadas 
à Vigilância Epidemio-
lógica para combate à 
dengue.  

O Fiat Strada, semino-
vo, está sendo utilizado 
para descolamento dos 
profissionais da Secre-
taria de Educação. E 
o utilitário Kia Bongo, 
também seminovo, foi 
para a Escola Técnica 
“São Francisco de Assis”. 

“Os veículos vão 
proporcionar melhores 
condições de traba-

Educação e Saúde ganham 
novos veículos

lho aos profissionais 
destes setores, bem 
como agilidade nos 
serviços prestados à 
comunidade. Com isso 

também renovamos 
a  frota municipal que 
representa redução dos 
custos operacionais”, 
afirmou o prefeito Dieb. 

Prefeito Dieb entregou as motos aos secretários Sadia 
(Saúde) e João (Tranportes).

Vice-prefeito Campanholi faz a entrega das chaves à 
secretária Bete, diretora Silvania e o vice-diretor Celso.

Sintomas parecidos podem 
confundir diagnóstico.
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MAIS UMA HILUX FURTADA 
Uma empresária levou um grande susto ao se 

deparar com um bandido dentro da sua Hilux SW4, 
preta, ano 2017, furtada por volta do meio-dia no 
último dia 6 na Rua Antônio Pereira Lima, próximo 
à rotatória das Cohabs. A vítima tinha estacionado 
o veículo e quando saiu do estabelecimento onde 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.227 
LIVRO D-19 FLS.101

  Faço saber que pretendem casar-se e apresenta-
ram documentos exigidos pelo artigo 1.525, incs. I, III 
e IV do Código Civil Brasileiro.

ERICK HENRIQUE JUSTINO CHIARATIN e 
JULIANA FRACASSO DE OLIVEIRA MACHADO

Ele, natural de Barretos-SP, nascido aos 23 de 
Junho de 1.998, engenheiro civil, solteiro, residente e 
domiciliado na cidade de Barretos-SP, à Avenida 15, 
nº 2.587, Bairro América, filho de Marcos Henrique 
Chiarantin e Elaine Cristina Justino

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 12 de Março 
de 1.998, engenheiro civil, solteira, residente e domiciliada 
na cidade de Colina-SP, à Avenida Cel. Antenor Junqueira 
Franco, nº 618, Centro, filha de Rogerio de Oliveira Ma-
chado e Lucia Regina Fracasso de Oliveira Machado.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.228 
LIVRO D-19 FLS.102

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

EZEQUIEL DOS SANTOS e 
JÉSSICA CRISTINA CURCI MOREIRA

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 19 de Agos-
to de 1.981, seringueiro, divorciado, residente e do-
miciliado na cidade de Colina-SP, à Rua 10, nº 799, 
Vila Guarnieri, filho de José Carlos dos Santos e de 
Aparecida de Fátima Dias dos Santos.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 11 de Maio 
de 1.995, dona de casa, solteira, residente e domici-
liada na cidade de Colina-SP, à Rua 10, nº 799, Vila 
Guarnieri, filha de Roberto Carlos Moreira e de Rita de 
Cassia Curci Moreira.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.229 
LIVRO D-19 FLS.103

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

RENATO CÉSAR ELIAS e 
LUCINÉIA MOREIRA DA SILVA

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 28 de Junho 
de 1.974, serviço rural, solteiro, residente e domiciliado 
na cidade de Colina-SP, à Rua 13, nº 105, Nosso Teto, 
filho de Valdomiro Elias e de Guiomar Godoy Elias.

Ela, natural de Monte Azul Paulista-SP, nascida 
aos 08 de Fevereiro de 1.985, serviço rural, solteira, 
residente e domiciliada na cidade de Colina-SP, à Rua 
13, nº 105, Nosso Teto, filha de Eufigenio Barboza da 
Silva e de Véra Lucia Moreira da Silva.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.230 
LIVRO D-19 FLS.104

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

THALES RAFAEL ANSELMO DOS SANTOS e 
MARIA CRISTINA SOARES NETA

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 24 de Julho 
de 1.996, técnico de segurança do trabalho, solteiro, 
residente e domiciliado na cidade de Colina-SP, à Rua 
Cel. Antenor Junqueira Franco, nº 781, Centro, filho de 
Luiz Alberto dos Santos e Marilda Anselmo dos Santos.

Ela, natural de Manga-MG, nascida aos 25 de 
Janeiro de 1.999, autônoma, solteira, residente e do-
miciliada na cidade de Colina-SP, à Rua Cel. Antenor 
Junqueira Franco, nº 781, Centro, filha de José Bezer-
ra da Silva e de Senhora Soares Guimarães da Silva. 

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

P A N O R A M A
se encontrava e estava prestes a entrar no veiculo 
levou um grande susto ao ver um homem dentro da 
caminhonete. Ele ligou o veículo e fugiu em direção 
à rodovia. 
IDOSA CAI EM GOLPE DA TROCA DE FILTRO 

Uma idosa de 70 anos, moradora da Rua 5 da 
Cohab 2, estava em casa na tarde do dia 25 quando 
apareceram dois rapazes vestidos com uniformes 
de empresa da mesma marca do filtro de água, que 
havia comprado há cerca de um ano, para fazer 
a troca. A vítima pagou com cartão o valor de R$ 
115,00 pelo serviço e quando foi pagar a fatura 
no último dia 9 constatou três compras indevidas, 
totalizando o valor de R$ 2.493,33. 

Um homem, de 23 anos, investiu R$ 4 mil  em 
uma plataforma on-line para renda de forma digital 
com a promessa de ganho maior do que o valor 
depositado. A vítima não conseguiu sacar o dinheiro 
e entrou em contato com os representantes da 
plataforma e não teve resposta. Ele procurou a 
polícia para registrar a ocorrência. 

PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO 
A PM foi acionada duas vezes na noite do dia 6 

para atendimento de ocorrência de som alto  num 
bar da Rua 5 do Nosso Teto. Na primeira vez o co-
merciante foi advertido sobre solicitação de pessoa 
não identificada que se sente importunada com o 
barulho. O fato persistiu, um novo contato foi feito 
e a PM constatou o barulho que foi encerrado. 

FURTO DE CABOS 
Cerca de 320 metros de cabos, 40m de rabichos, 

diversos conectores e outros materiais foram fur-
tados de uma base de transmissão de operadora 
de telefonia móvel, instalada na Rodovia Faria 
Lima. O furto foi constatado pelo técnico no dia 2. 

QUEDA DE POSTE 
Uma casa da Alameda 1 do Jardim Nova Co-

lina ficou sem energia na manhã do dia 8 depois 
que um veículo I/Jac chocou-se contra um poste 
da rede elétrica, danificando também o poste 
residencial que precisou ser substituído. O poste 
caiu parcialmente sobre o carro que se encontrava 

energizado. A vítima, de 59 anos, foi socorrida ao 
Pronto Socorro com dores no corpo. A área foi 
isolada até a chegada da equipe da CPFL que 
efetuou os reparos. 

 CAMINHÃO TOMBA NA RODOVIA 

Uma grande quantidade de tintas ficou espalhada 
na pista e no canteiro da Rodovia Faria Lima na 
manhã do dia 5, após uma carreta tombar com a 
carga. A polícia e funcionários da concessionária 
estiveram no local do acidente, próximo à passarela 
do Distrito Industrial. O motorista teve ferimentos 
e foi atendido no PS. 

APREENSÃO DE MOTO 
Um menor foi surpreendido em bloqueio de 

trânsito na tarde do dia 5 conduzindo uma moto 
Titan 150. Além de não ser habilitado, foi cons-
tatado que o veículo possuía avarias típicas de 
empinar, escapamento esportivo, dentre outras 
adaptações. A moto também foi identificada como 
sendo a mesma que promoveu direção perigosa 
no mês de abril na Av. Luiz Lemos de Toledo. O 
veículo foi removido ao pátio e as atuações per-
tinentes aplicadas. 

PORTE DE DROGA EM JABORANDI 
Um casal de namorados de Jaborandi foi con-

duzido ao plantão policial de Barretos na noite do 
dia 7 ao ser encontrado com a mulher, de 24 anos, 
oito cápsulas de cocaína (14,9g). O namorado, de 
29 anos, assumiu a propriedade da droga. Após os 
procedimentos de praxe os dois foram liberados. 

Com o acidente o caminhão ficou danificado e a carga 
de tintas espalhada pela pista.
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P A N O R A M A

Nome: Ana Lívia de Paula 
Souza Costa

Idade: 16 anos
Nome dos pais (1º nome): 

Rosicler e Ozenan
Escolaridade: Cursando o 

Ensino Integral na Escola Darcy 
Silveira Vaz. 

Altura: 1,68 cm
Olhos: pretos
Cabelos: castanho escuro
Uma música: Perdição do L7.
Uma frase: você é mais corajo-

so do que acredita, mais forte do 
que aparenta e mais esperto do 
que pensa.

Um livro:  Quem é você, 
Alasca?

Comida preferida: estrogo-
nofe de frango.

O que você levaria para uma 
praia deserta? Minha mãe. 

Cor preferida: preta.
Um perfume: flores secretas 

do floratta.
Qual rede social não vive 

sem? Instagram
Cachorro ou gato? Gato.
Noite ou dia: noite.
Como  se define? Extrovertida. 
Mania: mexer no cabelo. 
Um defeito: falar alto.
Qual o melhor show da Festa? 

Zé Neto e Cristiano. 
Ser a Rainha da Festa do 

Cavalo é... um objetivo!

Nome: Angela Michaela Ve-
nâncio Alfinete

Idade: 17 anos
Nome dos pais (1º nome): 

Suelen e Ângelo Miguel
Escolaridade: Ensino Médio 

Completo
Altura: 1,57 cm
Olhos: castanhos
Cabelos: castanho escuro
Uma música: La belle de jour 

- Alceu Valença 
Uma frase: o amor não se 

define sente-se. 
Um livro: A seleção.
Comida preferida: carne 

moída com batata.
O que você levaria para 

uma praia deserta? Minha 
irmã Elisa

Cor preferida: roxa
Um perfume: malbek
Qual rede social não vive 

sem? Tik tok
Cachorro ou gato? Cachorro
Noite ou dia: noite
Como se def ine? Alguém 

que corre atrás do que quer. 
Mania: roer as unhas
Um defeito: insegurança
Qual o melhor show da 

Festa? Zé Neto e Cristiano
Ser a Rainha da Festa do 

Cavalo é... a realização de um 
sonho!

Nome: Beatriz Alepique Ber-
nardo. 

Idade: 18 anos.
Nome dos pais (1º nome): 

Roberto e Cristiane. 
Escolaridade: Ensino Médio 

completo.
Altura: 1,71 cm 
Olhos: castanhos. 
Cabelos: castanhos.
Uma música: quero partilhar-  

Ana Vitoria. 
Uma frase: corre o risco ou 

perca a chance.
Um livro: Ansiedade a doença 

do século - Augusto Cury. 
Comida preferida: estrono-

gofe de frango.
O que você levaria para uma 

praia deserta? Namorado Cauã. 
Cor preferida: rosa e verde.
Um perfume: 212 vip Karolina 

Herrera.
Qual rede social não vive 

sem? Instagram. 
Cachorro ou gato? Cachorro.
Noite ou dia: noite.
Como se define? Engraçada, 

corajosa e amiga. 
Mania: ficar com a mão na boca. 
Um defeito: estressada.
Qual o melhor show da Festa? 

Zé Neto e Cristiano,
Ser a Rainha da Festa do Cavalo 

é... um privilégio passar por essa 
experiência de representar a beleza 
e elegância da mulher colinense.

Depois da seletiva 
realizada no Grêmio, o 
Fundo Social de Solida-
riedade, responsável pela 
organização do concurso 
para escolha da rainha 
da 43ª Festa do Cavalo, 
se prepara para o grande 
evento que acontece dia 

Entrevistas revelam um pouco mais sobre 
as candidatas à Rainha da Festa do Cavalo

18 de junho. 
Para que os colinen-

ses conheçam um pouco 
mais de cada uma das 16 
candidatas o Jornal “O 
COLINENSE”, de forma 
inédita, inicia nesta edição 
uma série de entrevistas 
com as representantes da 

beleza feminina. Obede-
cendo a ordem alfabética 
as entrevistadas desta 
semana são: Ana Lívia 
Costa, Ângela Michaela 
Alfinete e Beatriz Bernar-
do. A cada semana será 
publicada a entrevista de 
três candidatas sendo que 

no dia 9 de junho serão 
quatro entrevistadas, 
contemplando todas as 
meninas.  

Conheça um pouco 
mais das três primeiras 
candidatas ao título de 
Rainha da Festa do 
Cavalo. 

ENTREVISTA PING-PONG COM AS CANDIDATAS

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de 
Colina – SAAEC e a 
Secretaria da Saúde/
Vigilância Epidemiológica 
e Controle de Vetores 
realizaram no mês pas-
sado a desinsetização 
da rede de esgoto da 
cidade com o objetivo 
de reduzir a população 
de baratas, escorpiões e 
demais pragas urbanas.

A ação consistiu na 
aplicação de inseticida 
nos PV’s – poços de 
visita, que foi executada 
por empresa contratada, 

Saaec e Saúde fizeram 
controle de pragas 

com a supervisão da 
equipe do Departamento 
de Vetores e percorreu 
todos os bairros do 
município. 

“A eficácia do tra-
balho preventivo que 
realizamos depende 
da conduta dos mo-
radores, que devem 
manter a limpeza de 
suas casas e quintais, 
sem o acúmulo de lixo 
e entulhos, evitando a 
proliferação das pragas 
urbanas”, destacou a 
médica Sadia Ferreira, 
secretária de Saúde. 

Servidor acompanha a aplicação de inseticida na rede 
de esgoto por funcionário de empresa.
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Novas oportunidades se apresentarão. As coisas podem escapar ao 
seu controle. Procure ser firme e assuma uma posição bem clara 
diante das dificuldades.

Horóscopo da semana de 12 a 18/05

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Total renovação das 
oportunidades e de suas motivações. Recuperação 
da vitalidade física e da autoconfiança. Maior 

poder de atuar e de tomar decisões. Questões e disputas com 
empregados ou patrões deverão ser deixados de lado.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Necessidade 
de buscar novos padrões éticos e de renovar 
suas crenças para dar novo alento e esperança 

a si próprio. Os planos com relação ao futuro deverão ser 
incrementados, de modo a dar uma direção mais estável a sua vida.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Muita harmonia 
familiar, conjugal e na vida sentimental e amorosa 
está prevista para você hoje. Muito favorável 
também, aos negócios, as especulações e as 

novas empresas. Contatos pessoais bem sucedidos.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Não é um dia 
totalmente favorável para tratar de negócios. 
Mas muito bom para iniciar cursos e obter novos 

conhecimentos profissionais, para serem postos em prática 
brevemente. Boa ou má, uma nova energia pode provocar 
mudanças, podendo ser na forma de um ganho inesperado.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 IPoderá haver 
uma proposta de casamento, se você for solteiro. 
No mínimo, ocorrerá a necessidade de unir-se a 
pessoas para que você viva melhor e se torne 

mais forte. Esta noite será ótima para contatos pessoais, desde 
que você saiba separar o trabalho dos outros assuntos.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Viver em paz 
e sem perturbação será muito importante agora. 
Para que tudo isso aconteça, evite participar 
intrigas e rivalidades com quem quer que seja. 

Felicidade no amor e nas diversões. É possível que as suas 
opiniões causem um forte impacto sobre os outros.

TOURO - de 21/04 a 20/05   Novos 
acontecimentos na vida financeira. Oportunidade 
de novos negócios, empreendimentos e 
comercialização de produtos para compra e 

venda. Maior agitação e impulso no cotidiano. Na vida amorosa, 
o dia pode lhe reservar agradáveis surpresas.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Dia 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 social.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Deverá, neste 
dia, tomar uma atitude firme e autoconfiante quanto 
aos negócios e ser mais constantes em seus projetos 
e no trabalho. Êxito em jogos, sorteios e na loteria. 

Goste ou não, as pessoas estarão prestando mais atenção em você.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Dedicar-se 
à rotina é o melhor que pode fazer neste dia. Pense 
nos problemas como quem tenta solucionar um 
quebra-cabeça e encontrará a solução adequada. 

Terá uma ideia feliz a respeito dos seus próprios sentimentos.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Restrições materiais, 
que o afligiam bastante, poderão ser resolvidas. 
Desenvolvimento pleno de sua carreira profissional. 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Momento em 
que poderá obter os resultados pretendidos em seu 
campo profissional, devido ao bom fluxo da Lua. Pode, 
também, iniciar negócios e tratar de assuntos pessoais 

que será bem sucedido. Sua vida financeira estará mais movimentada.

Hoje 
Bazilio Gonçalves 

Flávio Soldado Piai
Luís Henrique T. Malpica 
Vitor Henrique B. Paro 

Sarah L. Araújo de Amorim 
Lúcia de F. B. Angelícola
Marina Ap. F. de Souza 

Amanhã 
Benedito Gomes 

Celso Luiz M.da Silva 
Helton Moralles Vasque 
Maurício B. de A. Felício 

Dia 14 
Marcelo Polizelli 

Edinilson V. da Silva Júnior 
Fabrício José Pereira 

Dia 15 
Benedito José Paro Filho 

Uziel Rosa Neto 
Maria da Graça R. Trabaquim

Dia 16 
Ana Helena F. Lopes 
Ana Laura J. Souza 

Lúcia Helena Ap. Silva Souza 
Dia 17 

Firás El Droubi
Eduardo Colleto

João Lucas Martins Minato 
Gabriela Ferreira de Mello 

Renata Marina Lopes Santana 
Dia 18 

Luiz Gustavo Alves 
Estela Piai Pereira 

Aniversários de casamento 
Hoje 

Valter Jair Piai/Maria Rita 
Dia 14 

Alberto E. Fernandes/Loide 
Dia 17 

Fernando Ramos de 
Oliveira/Elidiane 

Completar mais um ano de vida com a família e a filha 
Maria Laura é uma alegria para Eduardo Colleto (Itatiba), 
aniversariante do dia 17. 

Madrinha Vitória, Rainha Beatriz e princesa Graziela e 
fizeram uma pausa para o click ao lado do prefeito Silvinho.

Renato Aparício, Marco Aurélio Fogaça e Juliano Franco, 
membros da comissão Pantanal Rodeio Show, com o 
trio de beldades que circulou pela festa todos os dias. 

Domingo a comemoração foi dobrada para Marta Esteves, 
que comemorou o Dia das Mães junto com o aniversário 
da filha Larissa, que mora com o marido André em Lisboa, 
capital portuguesa. 

Lúcia com a filha Ana Laura, que cursa Medicina em 
Adamantina. As duas curtem os aniversários, que são 
na mesma data (dia 16), na companhia da família e do 
esposo/pai Paulo. 

A missa celebrada pelo padre Santana em homenagem às 
mães é uma tradição com público garantido. Os fiéis lotaram 
à frente do cemitério na manhã de domingo. Tá aí o registro. 

Sábado foi dia de lançamento de uma nova linha de ra-
ção na Instinto Animal, que distribuiu amostras grátis e 
sorteou um prêmio surpresa. O proprietário da loja Vitor 
Tonus, ladeado pela irmã Jéssica e mãe Ana, agradeceu o 
prestígio de clientes e amigos que fizeram do evento um 
sucesso.  Além das rações e medicamentos, a Instinto 
Animal também conta com serviços de banho e tosa. A 
loja que fica na Avenida das Cohabs - fone: 3341-2046. 

Ayman Ramadan/Bia comemorou com familiares e amigos os 
4 anos da princesinha Sarah. A festa da “Minie Rosa” acon-
teceu domingo no Buffet Rotatória da Alegria, em Barretos.                                                             

Foto Zezinho

Maurício Felício vai curtir o aniversário amanhã bem 
pertinho da esposa Mariana e da filhinha Marina, que 
são seu porto seguro. 
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Com praticamente 
todos os serviços 
disponíveis pela in-
ternet houve redução 
das filas no Cartório 
Eleitoral, que mesmo 
assim foi bastante 
procurado nos últimos 
dias do final do prazo, 
principalmente para 
o alistamento para 
votar nas eleições de 

Atendimento on-line no Cartório superou presencial
outubro. O cadastro 
eleitoral terminou no 
último dia 4 de maio. 

O  n ú m e r o  d e 
atendimento digital 
superou o presencial. 
O Cartório Eleitoral 
atendeu 249 eleitores 
presencialmente e 277 
pela internet. As pre-
feituras de Jaborandi 
e Terra Roxa também 

disponibilizaram uma 
servidora cada para 
auxiliar o público nas 
solicitações on-line. 

ELEITOR SEM 
BIOMETRIA 

PODERÁ VOTAR 
Os eleitores de 

Colina e Jaborandi 
que tiveram os títulos 
cancelados por falta 
de cadastramento 

biométrico poderão 
votar normalmente nas 
eleições deste ano. 
O Tribunal Superior 
Eleitoral suspendeu 
o cancelamento li-
berando os eleitores 
para votação. 

MESÁRIO 
VOLUNTÁRIO 
O Cartório Eleitoral 

está selecionando 

pessoas para atuar 
como mesário voluntá-
rio nas eleições. Para 
participar é preciso se 
inscrever diretamente 
no Cartório com aten-
dimento de segunda 
a sexta-feira, das 12 
às 18h ou no site: 
https://www.tre-sp.
jus.br/eleitor/mesario/
mesario 

Na faixa etária dos 16 aos 18 
anos o voto não é obrigatório, mas 
o desinteresse dos jovens pela 
política tem aumentado a cada 
ano com a baixa adesão para 
tirar o título pela primeira vez. 

Para reverter esta situação foi 
deflagrada desde o início do ano 
uma campanha para estimular a 
juventude a tirar o título eleitoral. 

Segundo dados do Tribunal 
Superior Eleitoral, o resultado 
foi satisfatório e entre janeiro e 
abril deste ano o país ganhou 
2.042.817 novos eleitores de 
16 a 18 anos, o que representa 
aumento de 47,2% em relação 
ao mesmo período de 2018. 

APOIO FAMILIAR 
A reportagem esteve na Escola 

Agrícola para saber o que incentivou 
os jovens estudantes  a tirarem o 
título. Dos 31 alunos do 3º ano  11 
fizeram o cadastro eleitoral para 
votar pela primeira vez. 

Para a maioria dos estudantes 
a influência por parte da família, 
dos amigos e até da internet é 
positiva, mas é preciso conhecer 
mais dos candidatos, seu his-
tórico politico e se têm palavra 
para cumprir as promessas de 
campanha. Veja a opinião dos 
entrevistados: 

Família incentivou jovens a tirar o título 
Estudantes que vão votar pela 1ª vez disseram que é preciso pesquisar sobre os candidatos

A família e principalmente o 
irmão do estudante 
Diogo Gomes, de 17 
anos, pesou bastante 
na decisão de tirar o 
título. “O jovem está 
mais atento à política 
e pode sim fazer a 
diferença. Acredito 
que a famíl ia tem 
total influência na 
escolha, mas quero 
pesquisar o passado e 
o presente dos candi-
datos, principalmente 

se mantiveram a palavra depois 
de eleitos”. 

Bruno Araújo, 17, é favorável 
ao voto dos menores de 18 anos, 
tanto que já está com seu título 
na mão. “Tive apoio da minha 
família para votar. Se começa-
mos mais cedo vamos ganhando 
experiência também. Quero ouvir 
o que os candidatos têm a dizer, 
analisar as propostas e avaliar 
também as opiniões”. 

Para Lorena Bízio, 17 anos, 
as propostas políticas precisam 
beneficiar a coletividade. “O 
jovem hoje em dia tem bastante 
personalidade, não devemos 
seguir a maioria. Precisamos 
expressar isso nas urnas para 

trazer benefícios para todos os 
brasileiros”. 

Gabrielle Santiago, 17, não 
era a favor de votar e mudou 
de ideia. “Meu pai me motivou 
bastante ao dizer que tinha que 
votar para ter voz.  Se a eleição 
fosse hoje não estaria preparada, 
vou procurar me informar mais 
antes de fazer a escolha”. 

O aluno Gustavo Castro é 
o único que tem 16 anos e se 
mostrou bastante consciente em 
relação ao poder que o voto tem. 
“O jovem precisa ser mais crítico 
para ter uma sociedade melhor. 
Muitos se deixam influenciar e 
não procuram saber mais do outro 
candidato. Mesmo que seja um, 

meu voto vai contribuir com o 
futuro da nação. Podemos mudar 
o Brasil principalmente agora 
com a mídia digital, o jovem está 
mais ligado no assunto”. Ele tem 
como referência na política Enéas 
Carneiro, do extinto Prona. “Ele 
era um cara preparado e muito 
inteligente, tinha razão naquilo 
que falava. Na época foi desa-
creditado e mal compreendido”. 

A estudante Roberta Almeida, 
17, ficou em muita dúvida e aca-
bou não tirando o título. “Vou ter 
essa responsabilidade só com 
18 anos. Não estou preparada 
porque política é coisa séria, 
temos que estar bem decididos”. 
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A Pedreira acabou 
com a invencibilidade 
do Amigos do Xibil no 
último domingo ao ven-
cer o adversário por 3 
a 1 de virada. O jogo 
colocou frente à frente 
os finalistas do 1º turno, 
quando o Xibil ficou com 
o título ao segurar o 
empate em 2 a 2. 

O time não sabia o 
que era uma derrota há 
tempos e coube à rival 
Pedreira relembrar o 
gosto amargo. O time 
do técnico Macarrão 
quer o título do 2º turno 
para provocar a grande 
final. Pensando nisso 
encara o Bom Chur-
rasco neste domingo 
de olho na liderança 
da competição. Mas 
o BC também está 
em ascensão e tem o 
mesmo objetivo, por-
tanto domingo é dia 
de clássico no Colina 
Atlético. 
PEDREIRA DERRUBA 

INVENCIBILIDADE 
DO XIBIL

O Amigos do Xibil 
voltou a sentir o gosti-
nho da derrota imposta 
pela Pedreira no último 
domingo, às 10h, no C.A. 
O time abriu o placar com 
Parral logo aos 6’.

O gol forçou a Pe-
dreira a buscar o jogo 
e o Xibil se fechou e 

Leandro, da Pedreira, foi o grande destaque do 
clássico do último domingo. O camisa 16 comandou 
a vitória de virada em cima do rival ao marcar os dois 
primeiros gols da vitória por 3 a 1 e abriu caminho 
para a alvirrubra derrubar a invencibilidade do ad-
versário. Leandro, a Florenza te aguarda com uma 
deliciosa pizza calabresa. 

Pedreira vence Xibil e busca a liderança diante do BC
conseguiu suportar a 
pressão no primeiro 
tempo.  Depo is  do 
intervalo a alvirrubra 
voltou mais ligada e em 
apenas nove minutos 
já tinha virado o placar. 
Primeiro com Leandro 
aos 7, em chute cruzado 
e dois minutos mais 
tarde, de novo com o 
camisa 16, depois de 
um bate-rebate na área,  
a bola sobrou pra ele, 
que só escorou com o 
gol aberto.

Depois da virada o 
jogo ficou tenso com 
muitas discussões. 
Leozinho e Chupeta 
se estranharam em 
uma disputa de bola, 
sendo que o primeiro 
disse ter sido agredido 
pelo segundo.

O reserva Dim, da Pe-
dreira, deu um empurrão 
no adversário e depois 
de muito bate-boca e 
empurra-empurra os 
ânimos foram acalmados. 
O único cartão verme-
lho foi para Marcinho, 
do Xibil, após segundo 
amarelo por falta em 
Leozinho.

Aliás, a arbitragem 
de Hugo Bahia foi bem 
confusa. O juiz inverteu 
algumas marcações 
de falta. Os dois times 
saíram reclamando da 
sua atuação, mesmo 

que não tenha interferido 
diretamente no resultado.

No final, no desespero, 
o goleiro Birruga foi para 
área em um escanteio, 
mas a defesa cortou e 
Leozinho pegou o rebote 
para correr o campo 
todo e entrar com bola 
e tudo para fazer 3 a 1 
e colocar números finais 
no placar.

Para Xibil a derrota 
veio em um momento 
que  poderia acontecer. 
Já Macarrão celebrou o 
resultado e explicou os 
ajustes feitos para buscar 
a virada.
COM SEIS GOLS DE 

IQUE, BC GOLEIA VG 
O Bom Churrasco não 

quer correr os mesmos 
riscos do primeiro turno 
e começou com tudo 
esta segunda metade 
do Campeonato. Depois 
de vencer na estreia o 
clássico contra o Estre-
las, o Carvão goleou a 
Vila Guarnieri por 6 a 
1. Aliás, quem goleou 
foi o artilheiro Ique que 
marcou os seis gols. É 
isso mesmo, o camisa 
9 estava em manhã 
inspirada e aproveitou 
da fragilidade do adver-
sário para se isolar na 
artilharia com 17 gols. 
A VG fez o de honra 
com Fábio Brito em 
cobrança de pênalti. 

ESTRELAS  VOLTA 
A VENCER

Foram quarenta dias, 
ou quatro jogos, desde 
que o Estrelas venceu pela 
última vez no Veterano. 
Depois de ter batido a 
Vila Guarnieri por 5 a 
0 na terceira rodada do 
primeiro turno, o Estrelas 
emendou uma sequência 
de quatro derrotas.

Jogando no campo da 
Pedreira, os comandados 
do técnico Francis se 
reencontraram com a 
vitória ao bater o União 
de Amigos por 3 a 1. Os 
gols foram marcados 
por Rubinho, Willian e 
Rodrigo. Homero des-
contou para o União. 

CLASSIFICAÇÃO 
1º - Bom Churrasco 

(6); 2º - Pedreira (4); 3º 
- Amigos do Xibil (3, 1V, 

A Secretaria da Saú-
de está realizando, em 
todos bairros da cidade, 
a pulverização com in-
seticida conhecida como 
“fumacê” para combater o 
Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela. 

O veículo lança o 
inseticida por meio da 
pulverização, que mata 
os insetos adultos en-
quanto estão voando, 
atingindo os locais onde 
o mosquito se esconde.

A secretária de Saúde, 
Dra. Sadia D. F. Ferreira, 
explicou que, “o aedes 
aegypti tem hábitos 
específicos e voa nos 
períodos do amanhecer e 
entardecer. Assim, para a 
eficácia da aplicação do 
inseticida, a pulverização 
está sendo realizada 
entre às 18h e 20h, con-

Fumacê percorre a cidade para combater o mosquito da dengue 

siderando que é neste 
horário que o mosquito 
sai para se alimentar de 
sangue humano e, como 
há menos incidência de 
raios solares, o produto 
tem maior eficácia”. 

Ela acrescentou que, 
“é importante destacar 
que a aplicação do 

fumacê não é feita de 
forma indiscriminada. 
Por ser um produto 
químico, é utilizado em 
períodos epidemiológicos 
específicos da doença, 
respeitando os intervalos, 
de modo que a saúde 
da população não seja 
colocada em risco”. 

AUMENTO DE 
CASOS 

De janeiro até o 
momento, Colina regis-
trou 26 casos positivos 
de dengue, sendo: 23 
casos autóctones (de 
transmissão local) e 
3 casos importados 
(transmissão de outros 

municípios). Outros 250 
casos suspeitos aguardam 
o resultado de exames, 
que são realizados pelo 
Instituto Adolfo Lutz, 
de Ribeirão Preto. A 
Secretária informou 
que, “até o momento o 
município não possui os 
resultados em virtude 
de problemas de kits 
no Adolfo Lutz”.  

 “Trabalhamos de 
maneira uni f icada 
e permanente, com 
ações que envolvem 
todas as Secretarias 
Municipais para evitar a 
proliferação do mosquito 
transmissor. No entanto, 
o apoio da população 
é imprescindível no 
combate à dengue”, 
frisou o prefeito. 

BARRETOS VIVE 
EPIDEMIA 

A Secretaria Estadual 
de Saúde, através do 

Grupo de Vigilância 
Epidemiológica, de-
clarou epidemia de 
dengue em Barretos. A 
decisão foi tomada após 
análise dos números 
de casos suspeitos e 
confirmados. 

A partir de agora os 
pacientes que procu-
ram a rede pública de 
saúde apresentando 
três sintomas ou mais 
da doença receberão 
o tratamento, mas, 
por determinação do 
Estado, não passarão 
pela testagem. 

O secretár io de 
saúde de Barretos, 
Kleber Rosa, disse que 
mesmo sem o teste 
específico para a den-
gue a rede municipal 
continua fazendo os 
hemogramas para o 
controle das plaquetas 
dos pacientes. 

SG5); 4º - Estrelas (3, 
1V, SG0); 5º - União de 
Amigos (1); 6º - Veteranos 
da Vila Guarnieri (0).
PRÓXIMA RODADA 

Colina Atlético 
8h – União de Amigos 

x Amigos do Xibil 
10h – Pedreira x Bom 

Churrasco
Vila Guarnieri 

8h – Estrelas x Vila 
Guarnieri.

A PEDREIRA quebrou a invencibilidade do Amigos do Xibil e neste domingo enfrenta 
o Bom Churrasco de olho na liderança da competição.

O “fumacê” está percorrendo todos os bairros da cidade, em horário específico, para 
que a pulverização de inseticida tenha maior eficácia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EXTRATO DO EDITAL Nº 01/2022 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Prefeito do Município de Jaborandi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, torna público a abertura de inscrições e estabelece normas para 
a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO de provas para a seleção de candidatos 
para as funções constantes do quadro de funções abaixo, para o preenchimento de Funções e para 
o desenvolvimento de atividades em eventuais substituições em caso de afastamentos por licenças 
maternidade, licença médicas, licenças saúde, licenças prêmio, designação em cargo de gestor, entre 
outros, através de contratação temporária por tempo determinado de acordo com as necessidades do 
Município, com fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, da CF, na Lei Orgânica do Município 
de Jaborandi e na Deliberação TC-A-15248/026/04 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PROVAS: As Provas objetivas e práticas serão realizadas no dia 20 de maio de 2022, em locais e 
horários a serem divulgados após a homologação das inscrições.

PERÍODO E PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: Serão realizadas através de formulá-
rio de inscrição, disponível no endereço eletrônico www.pcnconcursos.com.br, das 09 horas do dia 10 
de maio de 2022 até às 24 horas do dia 15 de maio de 2022.

O Edital na integra será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Jaborandi (acesso 
pelo endereço eletrônico www.jaborandi.sp.gov.br) e no endereço eletrônico www.pcnconcursos.com.br.

Prefeitura do Município de Jaborandi – SP em 09 de maio de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EXTRATO DO EDITAL Nº 02/2022 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Prefeito do Município de Jaborandi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, torna público a abertura de inscrições e estabelece normas para 
a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO de provas para a seleção de candidatos 
para as funções constantes do quadro de funções abaixo, para o preenchimento de Funções e para 
o desenvolvimento de atividades em eventuais substituições em caso de afastamentos por licenças 
maternidade, licença médicas, licenças saúde, licenças prêmio, designação em cargo de gestor, entre 
outros, através de contratação temporária por tempo determinado de acordo com as necessidades do 
Município, com fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, da CF, na Lei Orgânica do Município 
de Jaborandi e na Deliberação TC-A-15248/026/04 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

PROVAS: As Provas OBJETIVAS e de TÍTULOS serão realizadas no dia 12 de junho de 2022, 
em locais e horários a serem divulgados após a homologação das inscrições

PERÍODO E PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: Serão realizadas através de formulá-
rio de inscrição, disponível no endereço eletrônico www.pcnconcursos.com.br, das 09 horas do dia 11 
de maio de 2022 até às 24 horas do dia 29 de maio de 2022. O pagamento da taxa de inscrição poderá 
ser feito até o dia 3 de junho de 2022.

O Edital na integra será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Jaborandi (acesso 
pelo endereço eletrônico www.jaborandi.sp.gov.br) e no endereço eletrônico www.pcnconcursos.com.br.

4.2. Os demais atos pertinentes ao certame serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Mu-
nicípio de Jaborandi (acesso pelo endereço eletrônico www.jaborandi.sp.gov.br) e no endereço eletrô-
nico www.pcnconcursos.com.br.

Prefeitura do Município de Jaborandi – SP em 09 de maio de 2022.

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

O peão Natanael Bi-
ribili, de Guapiaçu, foi o 
grande campeão do rodeio 
em touros da 36ª Festa 
do Peão, que terminou 
no último domingo. Ele 
somou 331,75 pontos e 
ganhou R$ 10 mil. 

Nas provas em cavalo 
o competidor Rafael 
Gobato, de Jales, con-
tabilizou 350,25 pontos, 
sagrando-se campeão 
da modalidade cutiano. 
Ele recebeu  R$ 5 mil   de 

Peão de Guapiaçu é o campeão do rodeio em touros
premiação. Ao todo foram 
entregues R$ 43.000,00 
em prêmios do 1º ao 8º 
colocado nas duas mo-
dalidades.

Segundo estimativa da 
equipe Pantanal Rodeio 
Show, que realizou o 
evento, mais de 16 mil 
pessoas prestigiaram a 
festa durante os quatro 
dias. A população também 
elogiou a diversidade 
dos shows, a excelente 
infraestrutura do Parque 

de Exposições “Gino 
Henrique Brunozzi” e a 
qualidade técnica das 
provas. Além da missa 
sertaneja celebrada na 
noite do dia 4 pelo pároco 
Luiz Fernando, também 
aconteceu no domingo 
a queima do alho. 

“Agradeço as mais 
de 16 mil pessoas que 
prestigiaram a festa, a 
comissão organizadora 
que não mediu esforços 
para trazer o que existe de 

melhor no rodeio nacional, 
bem como a todos que 
acreditaram na união de 
esforços para presentear 
os jaborandienses com 
esta linda festa”, declarou 
o prefeito Silvinho que 
parabenizou o trabalho 
da comissão organizadora 
e da equipe Pantanal 
Rodeio Show, formada 
pelos jaborandienses 
Marco Aurélio Fogaça, 
Renato Aparício e Juliano 
Franco. 

A prefeitura, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
entregou no último dia 30 
as obras de remodelação 
da Unidade de Saúde da 
Família – Omar Pinto Neto, 
incluindo a Construção 
do Centro Integrado de 
Vacinação (CIVA). 

A solenidade foi aberta 
pela secretária de Saúde, 
Joice da Silva, que des-
tacou a importância do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) e do Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI), 
implantado na década 
de 70, para que o país 
atravessasse e vencesse 
diversas epidemias entre 
elas a da Covid 19. “A 
vacinação em massa em 
tempo recorde da nossa 

Prefeitura entregou remodelação do Centro de Vacinação na USF 
população, graças a robustez 
e a capilaridade do SUS, é 
que nos permite estarmos 
hoje aqui, concretizando 
mais este sonho que é a 
implantação de um polo 
vacinal completo em nossa 
rede de saúde”, enfatizou 
Joice.  

Na sequência fizeram 
uso da palavra a enfermeira 
da Vigilância Epidemioló-
gica, Joelma da Mata e o 
enfermeiro responsável 
pela educação continuada 
na APS, Samuel Marques. 
Joelma destacou a evo-
lução da saúde pública 
no munícipio ao longo de 
mais de 30 anos de ser-
viços prestados na área. 
“Vejo com muito orgulho 
a evolução da nossa rede 

pública municipal de saúde 
em especial as questões de 
vacinação da qual desde 
a década de 90, quando 
passamos para a gestão 
plena municipal em saúde, 
durante o primeiro mandato 
do Silvinho, somos desta-
que regional em percentual 
de população imunizada 
em todas as campanhas, 
inclusive da Covid, da qual 
já imunizamos 85,3% da 
nossa população, um dos 
melhores índices da região”, 
enfatizou a enfermeira.

Samuel ressaltou os 
avanços permitidos pelo 
investimento na nova ala 
do Centro Integrado de 
Vacinação (CIVA), que 
traz à Unidade de Saúde 
da Família um novo fluxo 

de atendimento voltado 
a ampliar a eficiência e o 
acesso dos usuários do 
SUS à Atenção Primária 
a Saúde (APS), principal 
porta de entrada da rede 
pública. 

O vereador e presidente 
da Câmara, André Jun-
queira, enalteceu durante 
a sua fala a importância 
da prevenção da saúde 
da população no sistema 
SUS, além de destacar a 
importância da vacinação 

que fez com que o país 
virasse a página de uma 
das piores pandemias que 
o mundo atravessou. 

A solenidade foi 
encerrada pelo prefeito 
Silvinho que agradeceu 
o empenho e dedicação 
da equipe da Saúde. Ele 
também anunciou investi-
mento superior a R$ 450 
mil na completa reforma 
do Hospital Municipal Dr. 
Amadeu Pagliuso, bem 
como de R$ 323 mil na 

aquisição de moderno 
equipamento de Raio X 
Digital DR para a unidade. 
“O que estamos presen-
ciando hoje é o efeito de 
um círculo virtuoso na 
saúde, boas iniciativas que 
estimulam outras em um 
efeito contínuo, criando 
impacto direto a nossa 
população, que está lá 
na ponta deste processo 
e que demanda pelos ser-
viços de saúde pública”, 
destacou o prefeito. 

O novo Centro Integrado de Vacinação (CIVA), que funciona anexo ao prédio da Unidade de 
Saúde da Família Omar Pinto Neto, é dotado de recepção, banheiro, sala de preparo, depósito 
de insumos, box de vacinação adulto e infantil, sala de teste do pezinho e sala de digitação.

O peão Natanael somou a maior pontuação nas montarias 
e foi o campeão do rodeio em touros.
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A ACIC – Associação Comercial e Industrial de Colina sorteou na tarde de segunda-feira, dia 9, os prêmios 
da Promoção Dia das Mães. As 22 lojas participantes distribuíram em torno de 12 mil cupons durante a realização 
da campanha, que começou no dia 22 de abril e terminou no  último sábado. 

O presidente André Ferreira, representantes da diretoria e também das lojas participantes acompanharam o 
sorteio realizado no auditório da entidade. “A promoção atingiu o resultado esperado e ajudou a movimentar o 
comércio com o aumento das vendas, que era nosso objetivo”, destacou Ferreira. 

Cada uma das cinco mães sorteadas ganhou um dia de beleza especial. As ganhadoras e as lojas onde os cupons 
premiados foram retirados são: Elaine Aparecida de Souza que também representou a mãe Aparecida de Souza, 
uma das ganhadoras. As duas fizeram as compras na Nova Aliança Tintas. As  outras três são:  Julian Mara P. 
da Silva – Simões Materiais de Construção; Maristela Passarela – Pé Brasil e Vilma Cândido Moraes – Casas Luzia. 
Também foram sorteados mais 7 brindes.

ACIC entregou prêmios da Promoção Dia das Mães 

Presidente André Ferreira entrega os prêmios às mães ganhadoras, ladeadas pelos representantes das lojas. 

O título de “Rotariana 
do Ano” foi entregue no 
último dia 25 e a home-
nageada neste ano foi a 
vice-presidente Mônica 
D. de Campos Pinto. 
O evento aconteceu na 
Câmara com a partici-
pação dos familiares da 
homenageada, rotarianos 
colinenses, representan-
tes de alguns clubes da 
região e também dos 
vereadores. 

Por causa da pandemia 
o evento não aconteceu 
no dia 23 de fevereiro, 
data em que se celebra 
o Dia do Rotariano nos 
218 países em que a ins-
tituição está presente. O 
Rotary comemora neste 

“Rotariana do Ano” é 
homenageada na Câmara 

ano 117 anos de existência 
e faz parte do dia a dia de 
Colina há 65 anos. 

A presidente do Rotary, 
Dayane Caporazzo, fez 
a entrega à homenage-
ada em razão do seu 
trabalho junto ao clube 
e à comunidade. Ela ex-
plicou que desta vez foi 
escolhida uma rotariana 
devido ao fato de 2022 
ser o Ano Internacional 
da Mulher. 

“Além do trabalho junto 
ao clube, Mônica também 
é responsável pelo inter-
câmbio internacional de 
estudantes que tornou 
Colina um dos municípios 
do Distrito Rotário que 
mais enviou e recebeu 

intercambiários. Ela 
também exerce a função 
com muita benemerência, 
contribuindo na assistência 
dos mais necessitados 
que é uma das tônicas 
principais do Rotary em 
todo o mundo”, destacou 
a presidente

Mônica, vice-presidente 
do Rotary, homenageada 
deste ano.   

Rotarianos e convidados na cerimônia realizada na Câmara.


