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A U T O  E L É T R I C O

Tradição e Con�ança
Desde 1969

O Auto Elétrico Vande iniciou suas atividades em Colina em 
1969 com o Sr. Paschoal de Felicio quando era denominado 
Auto Elétrico Saturno. Posteriormente, em 1973, o filho 
Vanderlei de Felicio tornou-se sócio quando passou a se 
chamar Auto Elétrico Vande. Portanto, foram quase 52 anos 
de trabalho feito com muita dedicação e profissionalismo. 

Entendemos que cumprimos a nossa jornada e agradecemos 
aos amigos e clientes que sempre nos prestigiaram. 

Ao mesmo tempo em que ficamos tristes com o encerramento 
das atividades, compartilhamos nossa alegria com o novo 
proprietário que é filho de um ex-colaborador da empresa 

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE 

da década de 80. 
Obrigado a todos

 

Vanderlei de Felicio 
(Vande) 

O prefe i to  Dieb 
acompanhado de sua 
esposa est iveram 
na capital  paul ista 
na semana passada 
quando recebeu do 
governador Rodrigo 
Garcia e da secretária 
estadual de Educação, 
Renilda Peres, um 
novo ônibus para o 
transporte de alunos 
da rede municipal. 

Na oportunidade o 
prefeito agradeceu a 
especial atenção do go-
vernador Rodrigo Garcia 
para com o município.                 
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Colina ganha novo 
ônibus escolar

Dieb e governador Rodrigo durante a entrega de ônibus 
no Parque Vila Lobos na capital paulista. 

A presidente do 
F u n d o  S o c i a l  d e 
Solidariedade, Lilia-
na Taha, participou 
do lançamento da 
Campanha “Inverno 
Solidário” no Palácio 
dos Bandeirantes, em 
São Paulo, no último 
dia 10. 

O evento, que visa 
arrecadar cobertores 
novos para doações, 
contou com a presen-
ça da presidente do 
Fundo Social estadual, 
Luciana Garcia. Em 
Colina, a campanha 
foi lançada na terça-
feira, 17. 
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FSS participa do lançamento da 
campanha “Inverno Solidário” 

Liliana com Luciana Garcia em São Paulo. Polícia de Monte 
Azul apreende cigarros 

contrabandeados 
em Colina

Bandidos roubam cofre e veículo 
em posto de combustível

PANORAMA
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Jaborandi ganha estação de meteorologia 
para apoio a agricultores
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C L A S S I F I C A D O S

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 19 – Quinta-Feira
09h – Reunião do Clero na Cidade de Maria

Dia 21 – Sábado
19h – Missa na Matriz  
Dia 22 – Domingo
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 23 – Segunda–Feira
Viagem a Aparecida em Encontro com o Clero de Barretos 
até Quarta-feira

Dia 25 – Quarta-Feira
Retorno do Clero da Romaria à Aparecida
19h30 – Missa com novena na Matriz

“A PAZ DE JESUS”

A paz é o dom que contém todos os outros. É o verdadeiro 
Shalom, palavra tão cara ao judaísmo, que significa harmonia, 
saúde, bem estar, a plenitude das relações fraternas, etc. É a 
recompensa de quem procurou o que buscava. Jesus deixa a 
paz messiânica, plenitude de toda bênção. Essa paz nasce do 
amor e floresce na perfeita alegria. Será com esta saudação que 
Jesus ressuscitado se apresentará aos seus irmãos: “A Paz esteja 
convosco”. A Igreja vai proclamar que Cristo “é a nossa paz”. 

A paz que Jesus traz não é a “paz do mundo”. A paz do mundo 
é o intervalo entre duas guerras: é a “pax romana”, fruto do poder 
das armas. É a paz dos estoicos, que não se perturbam com 
ninguém e com nada. É a “pax perniciosa”, que vive do egoísmo 
próprio ou alheio. A paz de Jesus tem raízes divinas. Nasce de 
um amor mais forte que a morte. Vive no crucificado, que nos 
torna concidadãos dos santos e familiares de Deus. 

Jesus já havia exortado para que os discípulos não se per-
turbassem e repete mais uma vez. O anúncio de que Ele partirá 
é motivo desta perturbação que deixa o grupo triste. Mas Jesus 
transmite a certeza e a confiança de que não os deixará sós e, ao 
mesmo tempo, que irá para junto do Pai onde intercederá por eles. 

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

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 
exuberante; 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 aque-
cido por placas foto-voltaicas 
dispostas no telhado.  Pé 
direito elevado em todos os 
aposentos, singularmente alto 
no salão principal. Ar-condi-
cionado split ultra silencioso, 
topo de linha (Fujitsu!), em 
todos 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 prin-
cipal, 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 infor-
mações com o proprietário,  
Embaixador Renato Prado 
Guimarães, no telefone  (17) 
99736-8649. 

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 
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. 

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso da 

cidade c/ muitas delícias para 
você. Aceitamos 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 vasos 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 
encravadas, 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 codificadas. Confecção de 
carimbos – Av. Luiz Lemos de 

Toledo, 384 – 3341-3359 ou 
99148-8664. 
CONSERTO DE CADEIRAS 

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

 MOTO EXPRESS 
ADRIANO  

Viagens diárias para Barretos 
e região, busco e entrego suas 
encomendas, pagamentos ban-
cários e comerciais - mototáxi. 
Ligue: (17) 99137-6683 (n). 

VENDE-SE 
Mesas de MDF, toalhas 

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

LT CLEAN 
Higienização de estofados, 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA
 DE BARRETOS/SP 

Delegacia de Polícia do Município de Colina/SP 
PORTARIA 03/2.022

DANIEL DO PRADO GONÇALVES, Delegado de Polícia Responsável pelo Ex-
pediente da Delegacia de Polícia do Município de Colina e Diretor da Cadeia Pública, 
no uso de suas atribuições legais, etc... 

Faz saber a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
que nos termos do Decreto nº 44.448, de 24/11/1999, combinado com a Resolução 
SSP-46, de 21/12/1970, o Exmo. Sr. Dr. Delegado Seccional de Polícia de Barretos/
SP, procederá Correição Ordinária Periódica correspondente ao corrente ano, no dia 
31/05/2022, das 09:00 às 11:00 horas, na Delegacia de Polícia Civil do Município de 
Colina e Cadeia Pública, durante a qual concederá audiência pública para apresentação 
de queixas, reclamações ou sugestões quanto aos serviços policiais e administrativos. 

Ficam convocados todos os funcionários 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Colina/SP, 16 de maio de 2.022 

DANIEL DO PRADO GONÇALVES  - Delegado de Polícia 

carpetes, carros, pisos, cor-
tinas 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 tama-
nhos e modelos, sob medida 
e personalizado. Vendas no 
atacado e varejo. Contato:  
99141-0589  

ACOMPANHANTE 
PARA IDOSA

Contrata-se companhia para 
idosa de segunda a sábado, 
salário mensal + registro em 
carteira. Contato e informações 
(17) 99284-4402 (n).  

COMUNICADO
A  APAE de Colina está contratando profissionais da 

Educação na área de ARTE (já qualificados ou cursando 
o último ano). Carga horária: 10 horas semanais. Inte-
ressados procurar a secretaria da APAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Senhora Sadia Daher Rodrigues Ferreira, Secretá-
ria da Saúde do Município de Colina, Estado de São Pau-
lo, faz saber que, em atendimento ao disposto no artigo 
12, da Lei Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993, c/c 
com as instruções TCESP nº 01/01, aprovadas pela Re-
solução nº 05, de 04 de julho de 2001 e de acordo com 
a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2.012, 
promoverá audiência pública para apresentação ao Con-
selho Municipal de Saúde, do relatório sobre o montante 
e a origem dos recursos aplicados, bem como a oferta e 
a produção dos serviços na rede de saúde durante o 1º 
Quadrimestre de 2022.

Ficam convidados, portanto, todos os segmentos da 
sociedade colinense para participarem do evento, que 
terá lugar na Câmara Municipal de Colina, sito à Rua 
Salvador Campagnon, nº 36, Centro no próximo dia 27 
de maio do corrente, sexta-feira, com início previsto para 
às 10:00 horas. 

Dr.ª SADIA DAHER RODRIGUES FERREIRA 
Secretária Municipal da Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
Medidas: 2 colunas x 16,5 cm | Valor:  R$ 152,90

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.231 LIVRO D-19 FLS.105
  Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram 

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

DOUGLAS DOS SANTOS GOBETTI e 
LUIZA CRISTINA SOUSA SILVA

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 28 de Junho 
de 1.993, soldador, solteiro, residente e domiciliado na ci-
dade de Colina-SP, à Rua Jupiter, nº 97, Patrimônio, filho 
de José Marcos Gobetti e Zuleide dos Santos.

Ela, natural de São Bernardo-MA, nascida aos 29 de 
Outubro de 1.995, doméstica, solteira, residente e do-
miciliada na cidade de Colina-SP, à Rua Cinco, nº 682, 
Conjunto Habitacional Napoleão Francisco Jorge, filha de 
Reginaldo Candeira da Silva e Kelly Cristina Leal Sousa.

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada
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A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Liliana Taha, participou no 
último dia 10 de maio da 
cerimônia de lançamento 
da Campanha “Inverno 
Solidário” realizada no 
Palácio dos Bandeirantes.

O evento que contou 
com a presença da presi-
dente do Fundo Social do 
Estado, Luciana Garcia, visa 
arrecadar cobertores novos 
para doações à pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social, entidades e hospitais 
durante o outono e o inverno. 

EM COLINA 
A Campanha “Inverno 

Solidário” foi lançada em Co-
lina na manhã de terça-feira, 

Campanha “Inverno Solidário” está em ação
17, no Centro de Educação 
Complementar e contou com 
a presença da equipe do 
FSS e representantes das 
secretarias municipais que 
integram a iniciativa. 

As doações de roupas  
novas ou em bom estado de 
conservação e cobertores 
podem ser feitas nos postos 
de recolhimento, que estão 
instalados nos prédios pú-
blicos e no comércio.
FAMÍLIAS DEVEM SE 

CADASTRAR
As famílias que querem 

receber as doações devem 
cadastrar-se novamente. 
Os cadastros dos anos 
anteriores não são válidos 
porque a montagem dos 

kits é detalhada e os dados 
devem estar atualizados.

O cadastro deve ser 
feito na Secretaria de De-
senvolvimento Social na 
Rua Dr. Moacyr Vizzotto, 
nº 14. Mais informações 
3341-3933/1126.

Contamos novamente 
com a solidariedade da 
população colinense que, 
com amor e carinho, faz sua 
parte buscando agasalhar 
e amparar as famílias que 
mais precisam. Somos 
gratos a todas as empresas, 
comerciantes e à comunidade 
em geral pela participação 
em mais esta ação social, 
que beneficia as famílias”, 
destacou Liliana. 

O prefeito Dieb acom-
panhado de sua esposa 
Liliana estiveram em São 
Paulo na semana passada 
quando receberam do go-
vernador Rodrigo Garcia 
e da secretária estadual 
da Educação, Renilda 
Peres, um novo ônibus 
para o transporte dos 
alunos da rede municipal. 

O evento, realizado 
no Parque Vila Lobos, 
entregou 78 veículos, 
entre ônibus escolares e 
caminhões frigoríficos para 
o transporte de merenda. 

O novo veículo, da 
marca Mercedes-Benz, 
possui capacidade para 
transportar 44 alunos 
sentados, apresenta 
adaptação para atender 
estudantes com deficiência 
e mobilidade reduzida, 
bem como toda a segu-
rança necessária exigida 

Educação ganha mais um ônibus 
pela legislação para o 
transporte escolar.

“Estamos trabalhan-
do para oferecer, cada 
vez mais, educação de 
qualidade no município. 
A chegada deste novo 
veículo renova e amplia 
a frota municipal que já 
possui vários ônibus novos 

e seminovos, possibilitando 
um cuidado ainda maior com 
os nossos alunos”, disse 
o prefeito.  Ele também 
destacou: “Agradeço ao 
governador Rodrigo Garcia 
por mais esta conquista 
e pela atenção especial 
que dedica a Colina e sua 
população”. 

Esta é a pergunta que todos estão 
fazendo desde a última terça-feira 
quando a massa de ar polar, que 
avançou sobre o Estado, derrubou as 
temperaturas com possibilidade de 5ºC 
a 3ºC para nossa região. 

O frio intenso pode ser o maior 
registrado para o mês de maio, desde 
1990, inclusive com geadas nos pontos 
mais altos do Estado. Esse fenômeno 
costuma atingir o Estado durante o final 
de junho e o mês de julho quando há 

Que frio é esse??? 
intensificação do inverno. A ocorrência 
precoce das geadas, com um mês de 
antecedência, sugere impactos mais 
intensos no setor agropecuário. 

A queda abrupta de temperatura 
intensifica a sensação de frio, aumen-
tando o risco de incidentes e danos 
à saúde. A massa polar deve perder 
força a partir de hoje, mas há previsão 
de uma nova frente fria neste final de 
semana, com perspectivas de baixas 
temperaturas novamente.

Liliana e coordenadora Loide com as representantes das Secretarias de Saúde e De-
senvolvimento Social e equipe do Centro de Educação Complementar.

Liliana e Dieb com o governador Rodrigo Garcia na en-
trega do novo ônibus em São Paulo.
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de instabilidade com a pessoa amada. Período favorável para 
repensar seus valores a respeito do amor e dos seus relaciona-
mento mais íntimos.

Horóscopo da semana de 19 a 25/05

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 O período será 
propício para colocar em ordem os planos e 
projetos que estão engavetados e que poderão 

mudar a sua vida. Arrisque um pouco mais, pois as influências 
astrais estarão agindo positivamente nesta fase.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Problemas envolvendo 
finanças. Evite decisões importantes. Sensualismo 
exagerado. Este período ainda será de muita 

indecisão. Você começará a questionar se realmente vale à pena 
sacrificar seus projetos pessoais e seu futuro por um grande amor.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Fará novas e 
úteis amizades com pessoas dinâmicas. Dia 
de muitas possibilidades. Caso contrário, fique 
atento quanto pessoas invejosas. Dia em que 

haverá disputas, dificuldades, que só serão abatidas com muito 
otimismo e força de vontade.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Trate de seus 
assuntos pessoais e financeiros com o máximo 
de cuidado neste dia, pois qualquer erro poderia 

acarretar-lhe sérios prejuízos em futuro próximo. Ótimo as novas 
amizades, ao trabalho em equipe.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 A lua trará 
a oportunidade de uma nova relação amorosa, 
como consequência natural da intensidade de seus 
sentimentos, ou então, uma relação já existente irá 

se fortalecer, renovar e ganhar um novo conteúdo afetivo.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Os chefes 
reconhecerão  suas  qua l idades .  Faça 
reivindicações. Bom dia para os que lidam com 
eletricidade. Influências positivas de amigos no 

setor amoroso. Tudo se resolverá da melhor forma possível.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Este será um 
período bastante benéfico para você. Comece 
a levar avante negócios e empreendimentos 
monetários. Os presságios para esta fase são 

mais promissores para empréstimos, realização de negócios 
lucrativos, compra e venda, de objetos e imóveis.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Evite hoje, qualquer 
ação, que possa afetar seu equilíbrio nervoso. 
Por outro lado, sua saúde melhorará totalmente, 
suas chances de sucesso geral também serão 

evidentes. Pode amar que será bem sucedido.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Você poderá 
voltar a insistir em alguns erros do passado. Ao 
invés de ficar se isolando das pessoas, como 
se fosse o melhor em tudo, procure mostrar sua 

simpatia e ampliar o seu círculo de conhecidos e amigos.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Evite, 
também, que abusem de sua boa fé e procure 
neste dia ser ativo, enérgico e trabalhador. Sairá 
vencedor. Seu maior trunfo é acreditar no futuro. 

Novas descobertas podem trazer momentos de entrosamento 
afetivo com seu par nesta noite.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Maior estabiliza-
ção emocional. Facilidade na vida profissional, 
através de relações e contatos. Continua o clima 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Alegria e 
tranquilidade com relação a si mesmo. Tendência 
a voltar-se para seus próprios interesses e 
desejos, o que pode lhe fazer bem. No final do 

período, pequenos contratempos na lida com o cotidiano.

Nome: Bruna Cantizano Fernandes
Idade: 19 anos
Nome dos pais: Maria Cristina 
e Marcelo
Escolaridade: Cursando Nutrição
Altura: 1,71 cm
Olhos: castanhos
Cabelos: pretos
Uma música: Obrigado Deus- 
Henrique e Juliano.
Uma frase: Não importa o quanto 
difícil esteja nunca desista.
Um livro: Mulheres que correm 
com os lobos
Comida preferida: frutas
O que você levaria para uma 
praia deserta? Celular e um 
fone de ouvido
Cor preferida: roxa.
Um perfume: Coffe – O Boticário
Qual rede social não vive sem? 
Instagram
Cachorro ou gato? Cachorro
Noite ou dia: dia.
Como se define? Determinada
Mania: nenhuma.
Um defeito: ser muito perfec-
cionista.
Qual o melhor show da Festa? 
Henrique e Juliano
Ser a Rainha da Festa do Ca-
valo é... Representar a minha 
cidade e trazer algo de bom 
a ela.

Nome: Isabela Nátali Fernandes
Idade: 17 anos
Nome dos pais: Sandra e Mauri
Escolaridade: Curso Técnico em 
Química na ETEC Cel. Raphael 
Brandão em Barretos
Altura: 1,72 cm
Olhos: preto
Cabelos: castanhos
Uma música: Oceans - Hillsong 
United
Uma frase: eu quero, eu posso 
eu consigo.
Um livro: a culpa é das estrelas.
Comida preferida: estrogonofe 
de frango
O que você levaria para uma 
praia deserta? Um cachorro
Cor preferida: amarelo
Um perfume: Good Girl - Carolina 
Herrera
Qual rede social não vive sem? 
Tik tok
Cachorro ou gato? Cachorro
Noite ou dia: dia.
Como se define? Sensata.
Mania: me arrumar toda hora e 
ser vaidosa.
Um defeito: perfeccionista
Qual o melhor show da Festa? 
Henrique e Juliano
Ser a Rainha da Festa do Cavalo 
é... A oportunidade de representar 
a cidade!

ENTREVISTA PING-PONG COM AS CANDIDATAS

Nome: Beatriz de Oliveira
Idade: 17 anos
Nome dos pais: Rosângela e 
Walter.
Escolaridade:  Cursando o 
Ensino Médio na Escola Darcy 
Silveira Vaz.
Altura: 1,57 cm
Olhos: castanho escuro.
Cabelos: castanhos.
Uma música: Henrique e Juliano
Uma frase: tudo vai dar certo
Um livro: como eu era antes de 
você.
Comida preferida: lasanha
O que você levaria para uma 
praia deserta? Minha família e 
bastante comida.
Cor preferida: azul
Um perfume: Egeo – O Boticário
Qual rede social não vive sem? 
WhatsApp
Cachorro ou gato? Cachorro
Noite ou dia: noite
Como se define? Uma pessoa 
divertida, destrambelhada, fala 
muito, amiga e com quem
se pode contar.
Mania: celular
Um defeito: ansiosa
Qual o melhor show da Festa? 
Henrique e Juliano
Ser a Rainha da Festa do Cavalo 
é... Um sonho pra todas!
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P A N O R A M A

Hoje 
Caren Gabriela Corrêa 

Cleusa Estefani de Souza 
Vanessa Rodrigues Bueno 

Perez 
Ana Elisa Buzzulini Parro 
Elza Ferreira de Araújo 

Dionízio 
Amanhã 

Olivier de Oliveira Falcão 
Jéssica Ferreira de Mello 

Kaíque Souza Santos 
Dia 21 

Tamires de Salvi Coutinho 
Jeferson Petri dos Santos

Edvan Vicente da Silva 
Arthur Junqueira Pinto 

Clarissa Barbarotto 
Natália de Salvi 

Dia 22 
Arthur Marcheti Girardi 
Sulayma Ramadan El 

Droubi 
Elisângela Raquel Pereira 

de Souza 
Rebeca de Lima 

Dia 23 
Vitor de Lima Poleto 
Janaína Silva Piai 

Dia 24 
Pedro Otávio Rodrigues 

Ferreira 
Helena Passatuto Melo 

Nilva Aparecida Bernardes 
Ricoldo 

Hélio Rubens Sanches 
Lobato 

João Bento da Silva 
Dia 25 

Renata Melillo Garcia 
Yusra Daher Taha 

Edinalva de Oliveira P. de 
Souza

Débora Tamires Alves 
Pereira  

Aniversários de 
casamento 

Hoje 
Adilson Soares Barbosa/

Vilma 
Dia 21 

Pedro Tomaz de Souza/
Lúcia Maria 

Dia 22 
José Carlos dos Santos/

Rosemeire 
Ademilson Foleto/

Ana Cristina 

Os “parabéns” neste sábado são para Clarissa Barbarotto, 
que se formou em Medicina em Franca onde também cons-
truiu sua vida ao lado do marido Lucas. 

Para os filhos Hussein, Sadia, Daula, Fatuma, Kemal e 
Dieb (os dois últimos ausentes na foto) é um privilégio 
desfrutar da presença dos pais Moussa/Maryam, que 
são o seu alicerce. 

Luiz Fernando 
“Indião” não perde 
a oportunidade de 

ver os ídolos de perto. 
Depois do Kiss, 

ele partiu para São Paulo 
no dia 10 para assistir 
o show do Metallica,
 banda veterana de 

heavy metal que 
incluiu o Brasil 

na turnê mundial. 

Para os filhos Fátima, Ali, Dieb, Mohamed, Alia e Fauze 
é uma alegria imensa estar ao lado da mãe Yusra Daher 
Taha na celebração dos seus 85 anos, completados no 
próximo dia 25. 

Fabrício/Lílian e irmãzinha Sofia na festinha de 2 aninhos 
da Maria Clara. O pique-pique do “Chapeuzinho Verme-
lho” no sábado reuniu familiares e amigos na chácara do 
vovô Pessim.                                                   CL Produções

A família é o bem mais 
precioso na vida de 
Olivier Falcão, que 

celebra amanhã 
78 anos de vida 
com o coração 

grato por tudo que 
viveu até aqui. 

Completar idade nova juntinho das filhas Gisele, Ana 
Paula e da família será o melhor presente para a Nilva, 
que faz aniversário no dia 24. 

Atletas Daniel Bolpeti, Thais Bizio, Andréia Leal, Geno-
veva Junqueira e Túlio Esteves que participaram da meia 
maratona (21km) Asics Golden Run realizada domingo 
em São Paulo. A atleta Juliana Zanon (3ª da esq. p/ dir.) 
disputou a corrida de 10km. 

A psicóloga 
Ana Elisa Buzzulini 

Parro comemora 
o aniversário hoje 
na companhia do 
noivo André e da 

mãe Maria Carolina. 

Celebrar mais 
um ano de vida 
na companhia 

da família e dos 
amigos é uma

 imensa alegria 
para Renata Garcia, 

aniversariante 
do próximo dia 25. 

Os pais Gabriela e Caio com o filhinho Gabriel que com-
pletou o seu 1º aninho de vida no sábado. A comemoração 
da “Fazendinha”, com familiares e amigos, aconteceu na 
Fazenda Recreio.                                            Foto Zezinho
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O destaque da rodada fica para Amarelinho, do Bom 
Churrasco. O jogador que entrou em campo no esforço 
devido a uma lesão no joelho, fez uma partida muito boa 
na defesa, chegou a sentir dores, mas voltou para o jogo 
e ajudou seu time a manter a liderança. Vai que é sua 
Amarelinho! Passe pela Redação, pegue o cupom e deixe 
o jantar em família mais saboroso com a pizza da Florença. 

BANDIDOS ROUBAM 
COFRE E VEÍCULO 

DE POSTO 
Um vigilante ficou 

refém de três bandidos 
encapuzados, um deles 
armado, que invadiram 
um posto de combustí-
veis da Av. Luiz Lemos 
de Toledo na madrugada 
de segunda-feira, dia 16. 
Era por volta de 02h10 
quando os assaltantes 
renderam o profissional 
que foi ameaçado de morte 
se não cooperasse. Ele 
foi obrigado a entregar 
as chaves das portas ao 
trio de bandidos que o 
trancou em um dos cômo-
dos do estabelecimento 
onde permaneceu até a 
chegada de um amigo 
vigilante. Os criminosos 
estouraram a porta do 
escritório e roubaram o 
cofre, cigarros e uma pick 
up usada na entrega de 
gás de cozinha. A Polícia 
Civil investiga o caso. 

APREENSÃO 
DE CIGARRO 

CONTRABANDEADO 
Uma equipe de policiais 

P A N O R A M A
civis de Monte Azul esteve 
em Colina na manhã do 
dia 12 dando cumprimento 
a mandados de busca e 
apreensão domiciliar. A 
operação, supervisionada 
pelo delegado Carlos A. 
Nicodemos Andrade, de 
Monte Azul, contou com 
apoio de policiais civis 
de Colina e Barretos que 
durante diligências apreen-
deram num bar do Jardim 
Primavera 19 pacotes de 
cigarros contrabandeados do 
Paraguai. Numa residência 
na Vila Hípica também foi 
apreendido um invólucro 
de maconha (7g). 
FURTO DE BEBIDAS  

Na madrugada do dia 
16 uma empresa da Av. 
Luiz Lemos de Toledo foi 
invadida por três indivídu-
os, que arrebentaram o 
vidro da porta de entrada 
com um tipo de ferragem 
que foi apreendida. O 
instrumento também foi 
usado para quebrar as 
prateleiras do setor de 
adega, onde foram furtadas 
bebidas. A empresa de 
monitoramento avisou a 

PM que compareceu no 
local, onde também se 
encontrava o encarregado 
do estabelecimento. Os 
policiais efetuaram dili-
gências pelos arredores, 
mas sem êxito. 

CARRO SE CHOCA 
CONTRA POSTE 
Uma Fiat/Toro branca, 

ano 2016, colidiu contra 
um poste de energia elé-
trica da Av. Cel. Antenor 
Junqueira Franco, próximo 
ao Parque Débora, às 
05h25 do dia 15. Quando 
à PM chegou ao local à 
condutora, de 60 anos, 
ainda estava no interior 
do veículo. Ela não se 
machucou devido ao 
acionamento dos airbags. 
A motorista relatou que 
estava indo buscar o filho 
no Pronto Socorro e que 
teve a visão perturbada 
por um vulto e como se 
assustou puxou o volante 
causando o acidente. O 
veículo teve avarias de 
grande monta e o poste 
caiu ao chão com toda 
estrutura, inclusive cau-
sando falta de energia 
em alguns pontos da 
cidade. Uma equipe da 
CPFL, em parceria com 
a prefeitura, providenciou 
a sinalização, remoção e 
desligamento da rede. 

A quarta rodada do 
Veterano entra em cam-
po no próximo domingo 
com dois importantes 
clássicos que reúnem os 
quatro melhores times da 
competição. Esses times 
foram os semifinalistas do 
1º turno e tudo indica que 
serão nesta etapa também. 

O detalhe da rodada 
está justamente na riva-
lidade e oportunidade de 
dar o troco. No jogo das 
8 horas, na Pedreira, os 
donos da casa pegam o 
Estrelas. Vale lembrar que 
a Pedreira foi quem tirou 
os galácticos da final do 1º 
turno ao golear o time do 
técnico Francis por 4 a 1. 

Essa derrota está 
engasgada e a revanche 
vai mostrar se foi um 
acidente de percurso ou 
se a alvirrubra é melhor 
mesmo. Às 10h, no C.A., 
o confronto reúne Bom 
Churrasco e Xibil. Tam-
bém na semi o BC foi 
eliminado ao perder por 
2 a 1 para os Amigos do 
Xibil. Agora o BC está na 
liderança e quer avançar, 
já o Xibil vem completo 
para melhorar a pontuação 
neste 2º turno. 

A rodada promete ser 
quente para contrastar 

Domingo tem clássicos: 
BC x Xibil e Estrelas x Pedreira

com a previsão do tempo. 
RODADA SEM GOLS 

NO COLINA 
O frio e a chuva da 

manhã de domingo não 
afastaram só a torcida 
do Colina Atlético, que 
compareceu em menor 
número, mas também 
os gols, pois as duas 
partidas disputadas na 
“Toca do Tigre” terminaram 
empatadas sem gols. 

Dois jogos sem gols 
numa mesma rodada 
parecia algo inimaginável 
em um campeonato que 
até a rodada passada 
tinha média de 4,54 gols 
por partida e de quase 
10 por domingo. 

O clássico entre Pe-
dreira e Bom Churrasco, 
no horário nobre, que era 
cercado de expectativa 
também foi sem graça, sem 
empolgação e sem gols. 

O Bom Churrasco entrou 
em campo com a chance 
de garantir matematica-
mente a classificação 
para a semifinal e para 
isso bastava vencer. Já a 
Pedreira vinha empolgada 
depois de vencer o Xibil e 
com a chance de assumir 
a ponta da tabela. 

O futebol ficou muito 
abaixo do esperado. Os 
times praticamente não 
criaram, limitando-se a 
chutes de longa e média 
distância tentando pegar 
os goleiros desprevenidos 
e contando com a grama 
molhada. O juiz também 
ajudou marcando várias 
“faltinhas”, que amarraram 
ainda mais o clássico e 
o resultado não poderia 
ser outro: zero a zero. 

MAIS EMPATE
O União de Amigos e 

Amigos do Xibil fizeram 
uma partida que esteve 

de acordo com o clima 
do domingo: frio. Cheio 
de desfalques, fato que 
obrigou o goleiro Birruga 
jogar improvisado na 
linha, o Xibil esteve longe 
de apresentar aquele 
futebol que o levou ao 
título do primeiro turno 
e quase não assustou o 
adversário. 

O União de Amigos não 
foi tão diferente. Aguerrida 
a equipe até tentou criar 
algo, mas em nenhum 
momento teve alguma 
oportunidade clara de 
tirar o zero do marcador. 

No fim  o zero a zero 
foi o resultado justo por 
tudo que os times fizeram, 
ou deixaram de fazer, du-
rante os oitenta minutos 
de bola rolando. 

ESTRELAS É 
VICE-LÍDER 

Depois de passar quatro 
jogos sem vitórias, o Es-
trelas se reencontrou no 
Campeonato Veterano e 
venceu a segunda seguida. 
Jogando na Vila Guarnieri, 
a equipe bateu a tímida 
Vila Guarnieri por 4 a 1 e 
assumiu a vice-liderança 
do segundo turno. 

Os gols foram marcados 
por Roni, Willian, Rubinho 
e Simãozinho. Fábio fez 
o de honra da VG. 

Depois de três rodadas 
a classificação está assim: 
1º - Bom Churrasco (7); 2º 
-Estrelas (6); 3º - Pedreira 
(5); 4º - Amigos do Xibil 
(4); 5º - União de Amigos 
(2) e 6º - Vila Guarnieri (0)

PRÓXIMA RODADA 
Colina Atlético 

8h – União de Amigos 
x Vila Guarnieri 

10h – Bom Churrasco 
x Amigos do Xibil 

Estádio da Pedreira 
8h – Estrelas x Pedreira

Cinco atletas da 
Secretaria de Esportes 
participaram da Corri-
da Summer Run, que 
reuniu participantes de 
toda região na manhã 
de domingo, dia 15, em 
Morro Agudo. 

O melhor resultado 
na corrida de 10 km 
foi de Jesus Oliveira 
1º colocado na faixa 
etária de 61 a 70 anos 

Atletas correram 
em Morro Agudo

e 12º no geral, seguido 
de Walter Nascimento 
(3º 51-60/31º) e Jardel 
Amaral (8º 31-40/22º). 
Na corrida de 5km, a 
classificação foi a se-
guinte: Paulo Libório 
(2º 41-50/9º) e Juliano 
Souza (16º 31-40/37º). 
A Prefeitura custeou as 
despesas com a inscri-
ção, transporte e lanche 
dos atletas colinenses. 
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Os ganhadores do 
sorteio do último dia 11 
são: 274 – Hamilton P. 
Silva (R$ 25 mil); 864 – 
Paulo Roberto de Souza 
(R$ 1,7 mil); 706 – Ro-
sângela O. Machado (R$ 
1,3 mil); 668 – Renato 
Paro (R$ 1.100,00) e 

933 – Fabrício A. Leite. 
Na próxima quarta-

feira, 25, acontece os 
sorteios das campanhas 
“Adote um Idoso” e 
“Amigos do Esporte”, 
que juntas irão sortear 
R$ 16.950,00 em vale-
compras. 

Apae entregou prêmios
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE

 INSCRIÇÕES E ALTERAÇÃO DA DATA DE 
APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICAS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 01/2022

O Prefeito do Município de Jaborandi, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, torna público o presente edital de 
prorrogação do período de inscrições e alteração da data 
de aplicação das provas objetivas e práticas:

CONSIDERANDO, o pequeno número de candida-
tos inscritos no presente certame;

CONSIDERANDO, as necessidades do município 
de Jaborandi;

DETERMINO, que o período de inscrições seja 
prorrogado até as 24 horas do dia 22 de maio de 2022.

CONSIDERANDO, a prorrogação do período de inscri-
ções, a data de aplicação das provas objetivas e práticas fica 
transferida para o dia 27 de maio de 2022, em locais e horários 
a serem divulgados após a homologação das inscrições, con-
forme disposto no subitem 4.2. do edital do certame em tela.

Jaborandi, 16 de maio de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2022

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE                                  

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atri-
buições legais e de acordo com o disposto no artigo 48  da   
Lei Complementar nº 101/2000  e Incisos I, II e III e Pará-
grafo § 5º do artigo 36 da Lei Complementar  nº  141,  de  
13 de Janeiro de 2012,   TORNA  PÚBLICO  e  CONVO-
CA  a  População  do  Município  de Jaborandi, o Legislati-
vo Municipal, as autoridades jaborandienses e o Conselho 
Municipal de Saúde, para participar da Audiência Pública 
da Saúde, referente ao 1º QUADRIMESTRE DE 2022 a 
realizar-se no dia 31 de Maio de 2022, às 19:00 horas, na 
sede da Câmara Municipal, sito à Rua Inácio Máximo Di-
niz Junqueira, nº 694, nesta cidade de Jaborandi – SP.                                                    

Jaborandi – SP, 16 de maio de 2022                    

JOICE APARECIDA DA SILVA 
Secretária Municipal de Saúde

O presidente do MDB 
Barretos, advogado Chade 
Rezek Neto, afirmou que 
a advogada e professora 
universitária, Cassiane Melo 
Fernandes (foto), presidente 
do MDB Mulher de Barretos, 
é pré-candidata do partido 
a deputada estadual. Se-
gundo Chade, a advogada 
tem um trabalho forte em 
Barretos e região, e atua 
também como professora 
universitária. Para o cargo 
de deputado federal, Dr. 

Advogada Cassiane é 
pré-candidata pelo MDB

Chade, confirmou que o 
partido não pretende lançar 
nenhum nome.

Extraído do “Jornal de 
Barretos”

A Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social e o Centro de 
Referência de Assis-
tência Social (CRAS) 
promoveram este mês 
passeata e palestras de 
conscientização sobre o 
abuso infantil dentro do 
calendário do chamado 
Maio Laranja. 

Segundo Alessandra 
Vianna, titular da pasta 
de Desenvolvimento So-
cial, “cerca de 90% dos 
casos de abusos contra 
crianças e adolescentes 

Assistência Social promoveu passeata contra o abuso infantil 
acontecem dentro de casa 
e cerca de 30% deles são 
feitos pelos próprios pais”. 
A secretária destacou 
ainda que muitas vezes 
é o professor que recebe 
os relatos de abusos por 
parte das crianças. 

A secretária de Edu-
cação, Sílvia Helena 
Junqueira Franco, en-
fatizou a importância do 
trabalho multidisciplinar 
desenvolvido pelos pro-
fissionais do social e da 
educação para auxiliar 
crianças vítimas destes 

abusos. “A escola é o 
grande porto seguro da 
criança. Por isso estamos 
capacitando educadores 
para que fiquem atentos 
ao comportamento des-
tas crianças”, destacou 
Sílvia. Ela também infor-
mou que a capacitação 
de professores e outros 
que atuam nas redes 

de proteção da criança 
é uma das estratégias 
do programa federal 
“Protege Brasil”, que 
foi lançado neste Maio 
Laranja com o objetivo 
de chamar a atenção 
da sociedade sobre o 
abuso e a exploração 
sexual de crianças e 
adolescentes. 

A passeata pelas ruas da cidade foi um dos eventos 
para conscientização da população para o Maio Laranja. 

A cidade de Jaborandi 
foi contemplada com uma 
estação meteorológica 
por meio de um projeto 
da Fundação de Apoio à 
Pesquisa Agrícola (FUN-
DAG), desenvolvido com 
recursos do Fundo Esta-
dual de Recursos Hídricos 
(FEHIDRO) e articulado 
pela Coordenadoria de 
Desenvolvimento Rural 
Sustentável (CDRS/CATI) 
da Regional de Barretos. 

A moderna estação 
meteorológica reúne dados 
precisos para a análise 
do tempo e registro das 

Jaborandi conquista estação meteorológica 
variáveis meteorológicas e 
climáticas, utilizadas para 
nortear produtores rurais, 
que têm sofrido com as 
intempéries climáticas dos 
últimos anos.

O equipamento, impor-
tado da Itália, foi instalado 
em ponto estratégico na 
zona rural do munícipio, 
distante a 3,0 km do centro 
da cidade. 

“Agradeço à FEHIDRO, 
representada pelo Cláudio 
Daher; o diretor da Cati 
Barretos, Rolando Salo-
mão; ao assessor técnico 
João Amadeu Giacchetto 

e ao nosso servidor Sílvio 
Brunozzi que encaparam 
essa ideia e não mediram 
esforços para que esta antiga 
reivindicação dos produtores 
rurais jaborandienses fosse 
atendida, além do Júnior 
que cedeu a área para a 
implantação deste projeto”, 
enfatizou o prefeito Silvinho. 

Em breve os produtores 
rurais poderão acessar em 
tempo real as informações 
meteorológicas da estação 
através do site oficial do 
município no endereço 
eletrônico: www.jaborandi.
sp.gov.br

Prefeito Silvinho com Cláudio Daher (FEHIDRO), Silvio Brunozzi (prefeitura), Rolando 
Salomão (CATI/Barretos), João Amadeu Giacchetto (CATI) e Júnior, proprietário da 
área cedida para implantação do projeto.

Foi entregue na manhã 
de terça-feira, 17, o novo 
aparelho de raio x digital no 
Hospital Municipal. O prefeito 
Silvinho, juntamente com o 
vereador Eduardo Atavila, 
secretária de Saúde, Joice 
da Silva, coordenador ad-
ministrativo, Antônio Ribeiro 
Neto e gerente do Hospital, 
Paula Brunhera Kinoshita,    
acompanharam a entrega 
do equipamento, bem como 
dos seus componentes. 

O prefeito explicou 

Novo raio x digital põe fim a espera de 33 anos
que para a instalação do 
novo equipamento será 
necessário a ampliação 
do Centro de Diagnóstico, 
através da construção de 
duas novas salas e sani-
tários, além da instalação 
de entrada de energia com 
transformador próprio para 
alta tensão. Segundo ele, 
somente com a aquisição 
do novo equipamento de 
Raio X  foram investidos 
recursos da ordem de R$ 
323.000,00, sendo R$ 

200.000,00 provenientes 
de emenda parlamentar 
indicada pelo Deputado 
Estadual Rafael Silva 
(PSB), com apoio do vere-
ador Eduardo Atavila, que 
apresentou ao parlamentar 
paulista a demanda, através 
de projeto e estudo técnico 
coordenado pelo prefeito 
Silvinho. O saldo rema-
nescente do investimento 
será coberto com recursos 
do munícipio. 

“Estou extremamente 

feliz com essa conquista 
para a nossa querida 
Jaborandi. Ela representa 
o fim de uma espera de 
33 anos que remonta a 
inauguração do Hospital, no 
fim da década de 80. Com 
esse investimento traremos 
precisão diagnóstica que os 
médicos  necessitam para o 
tratamento e os  pacientes 
não precisarão se deslocar 
para outras cidades para 
fazer os exames”, enfatizou 
Silvinho. 

Prefeito Silvinho, secretária Joice, gerente Paula, vereador 
Eduardo e coordenador Neto acompanharam a chegada 
do novo equipamento. 
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