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Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer, 
 de segunda à sexta-feira, das 08h às 11h e 

das 13h às 17h, e com as 16 candidatas. 

A R Q U I B A N C A D A S  E  C A D E I R A S

18/Junho, às 20h
Ginásio Municipal

de Esportes

1918         2021

031
Ano CII - nº 2.058 Colina, 26 Maio de 2022 R$ 3,80

Fundado em 18 de Agosto de 1918 - Propriedade de Felici & Felici S/C Ltda.
Diretor João Roberto Felici

M
ed

id
as

: 3
 co

lu
na

s x
 1

7 
cm

 | 
Va

lo
r: 

 R
$ 

70
2,

27

O  Tr i b u n a l  d o 
Júri  absolveu Igor 
da Costa indiciado 
pela participação no 
homicídio de Marcelo 
Della Rosa “Babuíno”, 
assassinado no dia 2 
de fevereiro de 2021. 
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Júri absolve acusado de 
participação em homicídio

O crime aconteceu a 200 metros da delegacia e teria 
motivos passionais. 

Já estão à venda 
os ingressos para o 
Concurso Rainha da 
43ª Festa do Cavalo 

Ingressos para concurso Rainha 
da Festa do Cavalo estão à venda 

que acontece no dia 
18 de junho, no Gi-
násio de Esportes. O 
acesso às arquiban-

cadas custa R$ 15,00 
e para as cadeiras é 
R$ 30,00. 
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Durante esta se-
mana estudantes e 
público em geral têm 
a oportunidade de co-
nhecer as novidades do 
mundo tecnológico na 
carreta do Sesi (foto), 
estacionada na praça 
do Museu Municipal. 
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Tecnologia é atrativo na 
carreta do Sesi

Adolescente de 14 anos é detido com 
drogas e confessa ser traficante
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Em uma iniciativa 
inédita a Secretaria 
de Educação abriu 
inscrições para o curso 
de formação em libras 
(língua brasileira de 
sinais) para pessoas 
portadoras de deficiên-

Educação lança curso de 
formação em libras 

cia auditiva e surdos. 
O projeto é gratuito, 
será ministrado pelo 
colinense Júlio Hen-
rique (foto) e o início 
está previsto para o 
próximo mês.   
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Causou indignação 
ao secretário de lim-
peza, Luiz Henrique 
Oliveira, a cena da 
última segunda-feira 
pelo fato de duas ca-
çambas do ecoponto 
perto do cemitér io 
estarem repletas de 
lâmpadas f luores-
centes. “A caçamba 
do ecoponto não é 
para esta finalidade. 
Isto é um desrespeito 
ao nosso trabalho e 
ao meio ambiente”, 
desabafou Oliveira. 
A prefeitura pretende 

Limpeza pede colaboração com 
descarte de reciclagem/lixo

DER convoca construtora para assinatura de contrato 
para pavimentação da vicinal Jaborandi/Barretos

Uma das caçambas do ecoponto próximo ao cemitério 
repleta de lâmpadas fluorescentes. 

lançar campanha de 
conscientização e, se 

preciso, punir infratores. 
Pág. 5 
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OS ARTIGOS ASSINADOS REPRESENTAM APENAS E TÃO SOMENTE
A OPINIÃO DE SEUS AUTORES. A REPRODUÇÃO DE TEXTOS,

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

C O N S E L H O  T U T E L A R

Medida: 2 colunas x 4 cm | Valor: R$ 55,60

Atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h,
na Rua Henrique Paro, 186 - Centro

Fone: 3341-4411

PLANTÃO NOTURNO E FINS DE SEMANA
99615-7045

Notícias da Paróquia
Dia 27 – Sexta-Feira
20h – Missa na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro – Faz. Brejo Limpo

Dia 28 – Sábado
10h – Missa na Capela da Fazenda Suco
19h – Missa na matriz com coroação de Nossa Senhora 
Dia 29 – Domingo
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças com coroação de Nossa 
Senhora
19h – Missa na Matriz

Dia 01 – Quarta-Feira
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião dos ministros da Eucaristia na Matriz

“A EXALTAÇÃO DA HUMANIDADE NA ELEVAÇÃO 
DO CRISTO” - ASCENSÃO DE JESUS

O sentido da celebração da Ascensão de Jesus, en-
contra-se na relação indestrutível que se estabelece entre 
Deus e a humanidade na pessoa do Filho. 

Ele é a chave de acesso ao Pai. A pergunta fica quando 
lemos os textos de: que significa a ascensão do Senhor? 
Diz respeito somente a Jesus e sua condição de Filho de 
Deus? Representa somente seu retorno para junto de Deus, 
para assumir “seu lugar” de Filho no seio da Trindade?

A resposta a essas duas últimas questões é não. 
Os textos não se referem somente a Jesus, mas dizem 
respeito também a nós e ao nosso destino último. Todas 
as leituras fazem referência a Jesus desde seu ministério 
público, passando por sua paixão e ressurreição até chegar 
a esse momento de elevação, e toda a sua vida narrada 
nos textos sagrados tem relação conosco.

Uma vez que assumiu a condição humana pecadora e, 
por solidariedade, se fez pecado por nós, Ele, ao assumir 
seu lugar soberano no céu, não o faz apenas segundo a 
sua condição de Filho de Deus, mas também de filho da 
humanidade. Portanto, Nele estamos também nós, junto ao 
Pai. Celebrar a Ascensão do Senhor é celebrar a elevação de 
nossa humanidade. É celebrar nosso acesso à vida junto de 
Deus por Jesus Cristo. Que alegria para toda a humanidade! 

Os textos são: Ef. 1,17-23 – At. 1,1-11 – Lc. 24,46-53.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

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

Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, faz saber que será realizado o abate de 32 (Trinta e Dois) animais bovinos 
no dia 26/08/2022, 32 (Trinta e Dois) animais bovinos no dia 02/09/2022, 24 (Vinte e 
Quatro) animais bovinos no dia 06/09/2022, e 32 (Trinta e Dois) animais bovinos no 
dia 09/09/2022, em frigorífico comercial para avaliação de carcaça e qualidade da 
carne (análises físico químicas) conforme justificativa técnica nos autos. Estes animais 
pertencem a Unidade Regional de Pesquisa e Desenvolvimento de Colina, sito na 
Avenida Rui Barbosa s/n, Caixa Postal n. 35, Colina/SP. O frigorífico que fará o abate  
será o FRIGORIFICO MINERVA S/A - CNPJ: 67.620.377/0001-14, situado no Bairro 
Rural, Cidade: Barretos/SP. SAA-PRC-2022/02959.

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

Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, faz saber que será realizado o abate de 24 (Vinte e Quatro) animais bovinos 
no dia 15/07/2022, em frigorífico comercial para avaliação de carcaça e qualidade da 
carne (análises físico químicas) conforme justificativa técnica nos autos. Estes animais 
pertencem a Unidade Regional de Pesquisa e Desenvolvimento de Colina, sito na 
Avenida Rui Barbosa s/n, Caixa Postal n. 35, Colina/SP. O frigorífico que fará o abate 
será o FRIGORIFICO MINERVA S/A - CNPJ: 67.620.377/0001-14, situado no Bairro 
Rural, Cidade: Barretos/SP. SAA-PRC-2022/03203.

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

Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, faz saber que será realizado o abate de 30 (Trinta) animais bovinos no 
dia 12/08/2022, em frigorífico comercial para avaliação de carcaça e qualidade da 
carne (análises físico químicas) conforme justificativa técnica nos autos. Estes animais 
pertencem a Unidade Regional de Pesquisa e Desenvolvimento de Colina, sito na 
Avenida Rui Barbosa s/n, Caixa Postal n. 35, Colina/SP. O frigorífico que fará o abate 
será o FRIGORIFICO MINERVA S/A - CNPJ: 67.620.377/0001-14, situado no Bairro 
Rural, Cidade: Barretos/SP. SAA-PRC-2022/03051.

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 vege-
tação 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 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 
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 
principal, aposento equi-
pado 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,  Em-
baixador 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 
Três terrenos murados 

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

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

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

VIÇOS
Limpeza caixa d’água, 

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso da 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

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

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

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

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e codifica-
das. Confecção de carim-

bos – Av. Luiz Lemos de 
Toledo, 384 – 3341-3359 
ou 99148-8664. 

MOTORISTA 
Presto serviço de 

motorista para qualquer 
cidade, região de Cam-
pinas, São Paulo, Rio 
Preto e aeroporto. Tratar 
99181-3841, c/ Beto Lima. 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

BOLOS, TRUFAS 
E DOCINHOS 

Aceito encomendas de 
bolo branco e chocolate. 
Também faço trufas e do-
cinhos para festa. Contato 
pelos fones 99110-0665 e 
3341-1552, c/ Rita. 

MOTO EXPRESS 
ADRIANO  

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

VENDE-SE 
Mesas de MDF, to-

alhas de mesa (grande 

e pequena), talheres, 
geladeira, travessas 
inox e colorex, picador 
de legumes, 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 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 va-
rejo. Contato:  99141-0589
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Foi com esta excla-
mação que o secretário 
de limpeza pública, 
Luiz Henrique Pires de 
Oliveira, mostrou sua 
indignação ao ver no 
início desta semana 
as duas caçambas do 
Ecoponto próximo ao 
cemitério cheias de 
lâmpadas fluorescentes. 

“As caçambas foram 
implantadas para coleta 
de sobras de material de 
construção, entulhos e 
podas de árvores e não 
para material reciclado. 
A nossa cidade dispõe 
de uma cooperativa 
com diversos coope-
rados que fazem a 

“Isto é um desrespeito ao nosso trabalho 
e ao meio ambiente”

coleta. Temos pontos 
de recebimento de 
reciclagem e também 
temos um caminhão 
que, diariamente, re-
aliza a coleta seletiva 
em todos os bairros. 
Portanto, falta colabo-
ração, boa vontade e 
respeito por parte de 
alguns colinenses”, 
desabafou o secretário. 

Oliveira também 
informou que rotineira-
mente tem encontrado 
lixo doméstico nas ca-
çambas. “Realizamos a 
coleta de lixo de segunda 
a sábado, então não 
justifica a pessoa levar 
o seu lixo doméstico até 

as caçambas, pois ali 
não é lugar de colocar 
lixo. Isto é uma falta de 
educação que mostra 
o desrespeito ao nos-
so trabalho e ao meio 

ambiente”, ressaltou o 
secretário. 

CAMPANHA DE 
CONSCIENTIZAÇÃO 

O prefeito Dieb também 
qualificou a atitude: “é 

uma vergonha”. Segundo 
ele, o município vai por 
em prática uma campa-
nha de conscientização 
sobre o uso correto das 
caçambas instaladas nos 
“ECOPONTOS”. 

“Colina é uma cidade 
privilegiada ao propor-
cionar coleta de lixo 6 
dias por semana, dispor 
de ecopontos, ter coleta 
seletiva de lixo e também 
de pneus. Infelizmente 
falta a colaboração de 
algumas pessoas que 
realmente não respei-
tam as regras. Portanto, 
faremos uma campanha 
de conscientização e, 
paralelo, vamos criar 

medidas para punir os 
infratores”.  

ECOPONTOS 
O município dispõe 

de oito ecopontos ins-
talados nos seguintes 
bairros: Pedreira, Cohab 
I, Cohab II, Jd. São 
João, Vila Hípica, Nova 
Colina, Vila Guarnieri 
e Jd. Santa Lúcia. A 
iniciativa foi implantada 
em 2017 para receber 
resíduos de pequenas 
obras (evitando gasto 
com o aluguel de ca-
çamba) e descartes 
domésticos como poda 
de árvores, sendo proi-
bida a presença de lixo 
doméstico.

A coleta seletiva do 
óleo de fritura usado 
é feita na cidade des-
de 2012 quando uma 
empresa implantou o 
serviço incentivando 
os consumidores das 
residências e comércios 
a aderirem à iniciativa, 
que este ano completa 
1 década de existência. 

Apesar dos 10 anos 
de implantação e de 
dar uma solução eco-
logicamente correta 
ao óleo de cozinha, 
buscando minimizar os 
impactos negativos ao 
meio ambiente, a reci-
clagem ainda é pouco 
frequente e representa 
apenas cerca de 16% 
do consumo e reflete 
uma realidade vivida 
também no país. 

Reciclagem de óleo de cozinha ainda é pequena 
Empresa de Colina coleta 800 litros/mês e faz troca com recompensa para estimular participação

A informação é do 
proprietário da empresa 
de reciclagem, Daniel 
Barbosa, que funciona 
no Distrito Industrial 
“Felipe Sanches”. A 
concessão de uso da 
área aconteceu em 2015 
onde a empresa construiu 
com recursos próprios o 
barracão para reciclagem 
do óleo coletado, que é 
vendido para a indústria 
de biodiesel, combustível 
de fonte limpa e reno-
vável. Essa é apenas 
uma das alternativas da 
matéria-prima, reutilizável 
na produção de produtos 
mais sustentáveis, como 
resina para tintas, sabão, 
detergente, glicerina e 
até na ração de animais. 

“A coleta em Colina 
atualmente gira em torno 

de 800 litros/mês. Estudo 
a nível nacional aponta 
que cada família produz, 
em média, 1 litro de óleo 
de fritura mensalmente. 
Se compararmos esse 
número as cerca de 5 mil 
residências existentes no 
município a adesão em 
Colina ainda é pequena”, 
explicou Barbosa. 

O projeto mantém 
em alguns bares, lan-
chonetes, restaurantes 
e similares recipientes 
de 50 litros para a co-
leta do óleo utilizado no 
próprio estabelecimento. 
Algumas repartições e 
supermercados também 
são ponto de troca, como 
o Saaec que é ecoponto 
do projeto. 

TROCA COM 
RECOMPENSA 
Segundo Daniel, para 

estimular a participação 
da população a empre-
sa implantou a “troca 
com recompensa”. “A 
cada 4 litros de óleo de 
fritura a pessoa ganha 
um litro de óleo novo. 
Também é feita a troca 
de 2 litros do usado 
por um detergente. A 

troca é feita na hora. 
Quem necessitar da 
coleta pode solicitar 
pelo fone 99281-1753”.

ÓLEO CONTRIBUI 
PARA EFEITO ESTUFA 

“O Saaec é benefi-
ciado com a retirada 
do  ó leo  usado da 
rede de esgoto. Este 

resíduo descartada 
incorretamente cau-
sa prejuízos ao meio 
ambiente e custos 
com manutenção para 
desentupimento das 
tubulações. O óleo 
jogado no ralo não se 
dilui, é preciso colabo-
rar com a natureza e 
melhorar a eficiência da 
Estação de Tratamento 
de Esgoto”, explicou 
Ricardo Casagrande, 
diretor do Saaec. 

O óleo que se de-
compõe nos aterros 
sanitários libera gás 
metano, um dos principais 
causadores do efeito 
estufa. É necessário 
apenas um litro de 
óleo para contaminar 
25 mil litros de água, 
de acordo com dados 
da Sabesp. 

Ricardo Casagrande entrega o óleo coletado no Saaec ao 
proprietário da empresa de reciclagem, Daniel Barbosa 
e o coletor Marcelo Gambini.

Os jurados que for-
maram o Tribunal do Júri 
absolveram, por maioria 
de votos, o réu Igor da 
Costa indiciado pela 
participação no homi-
cídio de Marcelo Della 
Rosa “Babuíno”, de 34 
anos, que foi executado 
a tiros a 200 metros da 
delegacia em fevereiro 
do ano passado. 

A vítima tinha acabado 
de sair na delegacia 
onde havia prestado 

Júri absolve acusado de homicídio
depoimento sobre um 
desentendimento. Ele 
retornava a pé para casa 
quando foi alvejado 
na cabeça, pescoço e 
tórax pelos ocupantes 
de uma moto, que fugi-
ram. Marcelo morreu no 
local e o corpo ficou no 
cruzamento da Av. Dr. 
Manoel P. Fernandes e 
Rua Adriano Augusto 
Cabral até a chegada 
da perícia, o que atraiu 
a atenção de muitos 

curiosos e até dificultou 
o tráfego de veículos. 

No julgamento ocor-
rido na última quinta-
feira, 19, o Ministério 
Público, representado 
pelo promotor Giullio 
Saraiva, sustentou a 
condenação pela prática 
do crime de homicídio 
simples, pugnando pela 
exclusão da qualifica-
dora. A defesa técnica 
afirmou a negativa de 
autoria e solicitou o 

reconhecimento da 
legítima defesa. 

O júri afastou a par-
ticipação do indiciado 
no crime e diante da 
votação absolveram 
Igor das acusações, 
que estava preso no 
CPD de Taiúva e teve 
o alvará de soltura ex-
pedido pela justiça. A 
sentença foi lida pelo 
juiz Fabiano Cardoso 
que presidiu o julga-
mento. 

Caçamba do bairro Nova Colina está entre as que mais 
recebe lixo doméstico incorretamente, informou o setor 
de limpeza.
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construtiva serão fonte de bons resultados práticos e financeiros. 
Um novo empreendimento profissional poderá ser iniciado.

Horóscopo da semana de 26/05 a 01/06

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Esta fase é 
negativa para você, mas, como tudo passa está 
também passará dentro de poucos dias. Mas 

agora tome cuidado com notícias falsas, com pessoas que dizem 
amigas, mas não são e cuide da saúde. Negativo ao amor.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Examine com 
atenção suas possibilidades de se realizar 
profissionalmente e descobrirá contatos pessoais 

e amizades, que poderão lhe ser altamente proveitosos. Fase 
benéfica, para solucionar problemas familiares.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Tendência à 
tristeza e ao pessimismo. Deverá evitar tais coisas 
para que tudo possa correr bem para você neste 
dia. Cuide de sua saúde, evite acidentes e só viaje 

se for de extrema necessidade. Elevação mental.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Maior entendimento 
com as pessoas do seu convívio. Possibilidade de 
programar uma nova linha de ação. Novas ideias 

e estudos elevados poderão entusiasmá-lo bastante. Cuide de sua 
saúde, evite acidentes. O dia é propício para você cuidar da aparência.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Originalidade 
em seus pensamentos e total independência 
mental está previsto para você hoje. Você vai se 
sentir mais atraído ao estudo de ciências e as 

experiências psíquicas. Bom ao trabalho e ao amor.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Terá feliz 
resultados em novas associações, melhor 
ainda se forem com algum amigo. Um pouco 
de desarmonia em sua vida conjugal, mas com 

compreensão, tudo acabará bem. Pense sempre positivo.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Sua vida sexual 
também ganha um impulso especial nesta fase. 
Prepare-se para alguns dias de isolamento e 
muito erotismo. Necessidade de momentos de 

tranquilidade e da privacidade para recuperar-se emocionalmente.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Alguma coisa diferente, 
poderá acontecer hoje. Bom dia para os estudos, 
testes, concursos, meditação e tratamentos de 
saúde. Programe um negócio e terá êxito. Fase 

propícia para progredir através do trabalho e enriquecer de uma 
hora para outra.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Junte-se 
aqueles que poderão tornar este dia alegre e feliz. Seja 
prudente com assuntos de dinheiro, principalmente 
antes do meio-dia. A influência astral para aventuras 

e especulações deve ser razoável. Amor e paixão, favoráveis.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Momento 
em que estará para atrair a simpatia alheia e tirar 
proveito de tal benefício. Contudo tome cuidado 
com seu orçamento financeiro, gastando somente 

o que for de extrema necessidade. Aproveite a noite para sair, 
namorar e curtir a sensualidade da relação a dois.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Grande entusiasmo 
com o trabalho. Atitudes urgentes e decisivas poderão 
ser tomadas e, desde que as direcione de forma 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Aproveite a fase 
atual para por em dia as obrigações atinentes 
ao seu setor de trabalho e faça as compras que 
precisar de aparelhos e demais equipamentos. 

Quanto à saúde, e necessário estar prevenido, pois tanto terá 
a possibilidade de curar-se de um mal passageiro como estará 
exposto a sofrer um rápido declínio da resistência física.

Nome: Kamilly Cristina Della Roza
Idade: 17 anos
Nome dos pais: Queli Cristina 
Della Roza
Escolaridade: Cursa Técnico em 
Agropecuária na ETAM ‘’ São 
Francisco de Assis’’
Altura: 1,64 cm
Olhos: castanhos
Cabelos: castanhos claros
Uma música: Exclusividade - 
Mateus e Kauan
Uma frase: tudo o que um sonho 
precisa para ser realizado é alguém 
que acredite que ele possa ser realizado
Um livro: O ódio que você semeia
Comida preferida: lasanha de 
berinjela
O que você levaria para uma praia 
deserta? Minha cachorra Kiara
Cor preferida: preto
Um perfume: Lili – O Boticário
Qual rede social não vive sem? 
Instagram
Cachorro ou gato? Cachorro
Noite ou dia: noite
Como se define? Carismática
Mania: roer as unhas
Um defeito: ser muito indecisa
Qual o melhor show da Festa? 
Zé Neto e Cristiano
Ser a Rainha da Festa do Cavalo 
é... Um privilégio!

Nome: Lara Helena Fernandes
Idade: 21 anos
Nome dos pais: Rita de Cássia e 
Luiz Flávio
Escolaridade: Cursando Pedagogia
Altura: 1,70 cm
Olhos: castanhos
Cabelos: loiros
Uma música: Senorita - Shawn Mendes
Uma frase: nunca desista de seus sonhos
Um livro: A culpa é das estrelas
Comida preferida: estrogonofe
O que você levaria para uma praia 
deserta? Minha família
Cor preferida: rosa
Um perfume: Essencial - Natura
Qual rede social não vive sem? 
WhatsApp
Cachorro ou gato? Cachorro
Noite ou dia: dia
Como se define? Uma pessoa alegre, 
extrovertida, que gosta de fazer novas 
amizades e gosta de estar sempre 
perto da família
Mania: mexer no cabelo
Um defeito: orgulhosa
Qual o melhor show da Festa? Zé 
Neto e Cristiano
Ser a Rainha da Festa do Cavalo é... 
Primeiramente, um grande sonho 
representar a nossa cidade e a nossa 
festa. Não é apenas um concurso 
de beleza vai muito além disso; um 
grande privilégio poder representar 
esta festa tão querida por todos nós 
colinenses e por muitas pessoas de 
outras cidades da região.

ENTREVISTA PING-PONG COM AS CANDIDATAS

Nome: Júlia Aparecida Marcelino.
Idade: 16 anos.
Nome dos pais: Valentina e Moacir
Escolaridade: Cursando o Téc-
nico em Química na ETEC Cel. 
Raphael Brandão em Barretos
Altura: 1,58 cm
Olhos: azuis
Cabelos: loiros
Uma música: Partilhar- Ana 
Vitória
Uma frase: nunca foi sorte sem-
pre foi Deus
Um livro: O lado feio do amor
Comida preferida: comida ja-
ponesa
O que você levaria para uma 
praia deserta? Água
Cor preferida: rosa
Um perfume: Coffe - O Boticário
Qual rede social não vive sem? 
WhatsApp
Cachorro ou gato? Cachorro
Noite ou dia: noite
Como se define? Extrovertida
Mania: nenhuma
Um defeito: teimosia
Qual o melhor show da Festa? 
Hugo e Guilherme
Ser a Rainha da Festa do Cavalo 
é... Um sonho!
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P A N O R A M A

Estão abertas na EMEF 
“Cel. José Venâncio Dias” 
as inscrições para o 
Projeto de Formação em 
Libras – Língua Brasileira 
de Sinais para pessoas 
portadoras de deficiência 
auditiva e surdos de to-
das as idades (crianças, 
jovens e adultos).

As inscrições devem 
ser feitas na Escola 
Venâncio de segunda a 
sexta-feira, no período 
da manhã (das 8 às 11h) 
mediante apresentação 

Educação lança curso para surdos aprenderem libras 
do RG, CPF e compro-
vante de residência. O 
projeto oferecido pela 
prefeitura é totalmente 
gratuito e os encontros 
na “Venâncio” serão mi-
nistrados pelo tradutor e 
intérprete colinense Júlio 
dos Santos Henrique. 

“O Projeto de Forma-
ção para surdos tem o 
objetivo de proporcionar 
a aprendizagem da Lín-
gua Brasileira de Sinais/
Libras, que deve ser cada 
vez mais popularizada e 

incentivada, proporcio-
nando uma melhor forma 
de comunicação para as 
pessoas surdas e com 
deficiência auditiva. Além 
de oferecer acessibilidade 
comunicacional, essa ca-
pacitação também ajuda 
na integração das pesso-
as surdas à sociedade, 
considerando que incluir 
é olhar as diferenças de 
maneira que as barreiras 
possam ser ajustadas, 
para que a equidade se 
torne uma constante na 

nossa sociedade”, afirmou 
a professora Elizabete 
Neme, responsável pela 
Secretaria de Educação.

“Uma iniciativa como 
essa garante mais 
qualidade de vida e 
inclusão para os surdos 
e deficientes auditivos, 
integrando e facilitan-
do a comunicação na 
sociedade”, destacou 
o prefeito Dieb. Mais 
informações do projeto 
na Escola Venâncio pelo 
fone 3341-1355. 

O colinense Júlio Henrique, que é tradutor e intérprete 
de libras, vai ministrar o curso.

A diretoria da OAB Bar-
retos esteve no início deste 
mês com o prefeito Dieb, 
que fez a entrega oficial do 
terreno onde será construída 
a sede da instituição, que 
está funcionando desde 
2021 em imóvel locado no 
Jardim Primavera. 

Antes de ser aprovado 
pela Câmara o projeto, de 
autoria do Executivo, foi 
discutido em várias ses-
sões. O advogado Márcio 
Domingues, secretário 
adjunto da OAB, inclusive 
esteve no Legislativo justi-
ficando a importância para 
a população da doação 
da área de 781,70 m2, 
localizada na Alameda A 
do Jardim Dourado II, na 
parte superior do Parque 
Débora Paro. O projeto, 
sancionado pela prefei-
tura em setembro do ano 
passado, tornou-se a Lei 
nº 3.612 que estabelece 
que a Casa da Advocacia e 
Cidadania seja construída 
no prazo de 2 anos. 

Domingues informou 
que a OAB ainda não deu 
início as obras já que a 
pauta aguarda aprovação 
da OAB estadual. “Pedimos 
celeridade na aprovação 
do pedido já que com a 

Prefeitura formaliza doação de terreno para OAB
sede própria daremos o 
atendimento ideal e que 
a população colinense 
merece”, destacou. 

O prefeito Dieb disse 
que a doação é de interesse 
público e social. “A cons-
trução da sede própria da 
OAB dará um atendimento 
adequado aos munícipes 
que necessitam da indicação 
de advogados para atuar 
em sua defesa através do 
convênio existente entre a 
OAB e a Defensoria Públi-
ca”, explicou o prefeito que 
agradeceu à Câmara pela 
aprovação do projeto e a 
ex-vereadora Edinalva de 
Sousa, autora de indicação 
em dezembro de 2020 que 
tornou realidade a doação 
da área. 

Além do prefeito, ex-
vereadora, advogados 
Eduardo Polizelli, André 
Silva e Márcio Domingues, 
participaram da reunião 
para assinatura de docu-
mento referente à doação 
o conselheiro da OAB SP, 
Fabiano de Carvalho e a 
direção da 7ª subseção em 
Barretos representada pela 
presidente Arany L’Apiccirella, 
vice-presidente Priscila de 
Oliveira, secretário geral 
José Carlos G. da Costa 

Júnior e ex-presidente 
Belisário Leite. 

HOMENAGEM 
No início deste mês o 

vereador barretense Luiz 
Carlos Anastácio “Paçoca” 
apresentou requerimen-
to na Câmara daquele 
município destacando a 
dedicação do advogado 
Márcio Domingues, que 
culminou com a doação 
do terreno para edificação 
da Casa da Advocacia 
em Colina. 

Representantes da OAB com o prefeito Dieb, advogados e ex-vereadora Edinalva, 
autora de indicação para doação da área onde será construída a Casa do Advogado. 

Durante esta sema-
na, de 23 a 27 de maio, 
a Unidade Móvel de 
Ciência e Tecnologia do 
Sesi está estacionada na 

Tecnologia é atrativo na carreta do Sesi 
praça do Museu Municipal 
recebendo estudantes da 
rede pública e privada e 
população em geral para 
visitas monitoradas. 

A Escola Móvel, pri-
meira do gênero no Brasil, 
proporciona experiências 
com a utilização de kit 
de robótica educacional, 
softwares de programação 
e simulação de circuitos 
eletrônicos, impressoras 
3D, robôs humanoides, 
entre outros atrativos do 
mundo tecnológico. 

A prefeitura é parceira 
do Sesi no projeto de ação 
educativa. “A unidade amplia 
o conhecimento científico 
e tecnológico, estimula a 
criação, experimentação, 
o trabalho em equipe e 
o desenvolvimento de 
habilidades múltiplas nos 

estudantes. É uma forma 
de compartilhar com as 
crianças, adolescentes 
e toda comunidade os 
conceitos de Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e 
Matemática por meio da 
robótica, setor que vem 
crescendo a cada ano no 
país e no mundo”, explicou 
a professora Elizabete 
Neme, responsável pela 
Secretaria de Educação. 

A visitação obedece 
a um cronograma e hoje 
será a vez dos alunos 
da “Lamounier” e ETAM 
“São Francisco de Assis”. 
Amanhã a visitação é 
aberta ao público.

Estudantes com monitores do Sesi no interior da unidade 
móvel, que está estacionada na praça do Museu.
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Hoje 
Ana Cecília M. Girardi 

Luciana Falcão
Letícia Andrade Gonçalves
Leonardo Melillo G. Pereira 

Amanhã 
Rafael Polizelli Moreira
Karina Petri dos Santos

João Carlos da Silva
Dia 28 

João Roberto Fernandes
Ana Regina E. G. Hora

Rita de Cássia Espanhol 
Gonçalves de Carvalho

Lúcia Maria M. de Souza
Dia 29 

Cláudio Ribeiro da Silva 
Débora T. Alves Pereira
Germano Colleto Neto 

Carlos Alberto Abe

Dia 30
Danieli dos Santos Barbosa

Aparecida de Fátima dos 
S. Furini

Marina A. Andreolli Barbosa
Maria Laura Sforcini 

Dia 1º 
Eloísa Silva Garcia 

Laís Carolina Borges
Jinan Junqueira Ramadan 

Felicio 
Hiago Brugnossi Ramos de 

Oliveira 
Aniversários de 

casamento 
Dia 28 

Marco A. Brait/
Solange Aparecida 

Carlos Manoel Maia/
Marina 

O sorriso de 
Eloísa Garcia 

estará em 
evidência no próximo 

dia 1º, data do 
seu aniversário, 

quando ela recebe 
muitas manifestações 

de carinho da
 família e amigos. 

Gilberto de Souza/Patrícia comemorou a união de 25 anos 
com o casamento religioso, ocorrido no sábado. Após a 
celebração na igreja matriz, o casal e os filhos Guilherme 
e Arthur Antônio receberam familiares e amigos no Sítio 
São Paulo.                                                           Foto Zezinho

Leonardo Melillo Pereira comemora o aniversário hoje 
bem longe de casa. Ela mora com a esposa Karina na 
cidade do Porto, em Portugal. 

Rafael/Lidiane e as filhas Rafaela e Isabela residem em 
Mineiros-Goiás, mas o coração fica apertado de saudade 
da terrinha e da família, principalmente em datas festivas 
como o aniversário do Rafael, comemorado amanhã.

Celebrar o aniversário ao lado das pessoas queridas é 
indispensável para Jinan, que curte a data no dia 1º com 
os familiares, amigos e o maridão Marcelo. 

Felicidade maior que da Isabella Poliselli Passatuti só 
dos pais Evaldo e Luciana, que vibraram muito com sua 
aprovação no exame da OAB. Ela prestou as duas fases 
e passou direto. O resultado foi divulgado no dia 17.

A foto expressa a felicidade enorme dos pais Mariana/
Fernando Daher com a chegada do Antônio, primeiro filho 
do casal que nasceu na noite do dia 13 na Maternidade 
São Luiz, em São Paulo. 

Vovô Assad “Tô” 
deu as boas-vindas 
ao 6º neto Antônio 

e ao novo integrante 
da família Daher, 

que recebeu o 
nome do bisavô. 

O aniversário da Ana Regina neste sábado será especial 
com a comemoração ao lado do marido Erik e da sua 
princesinha Anne Heloise. 

Hoje o dia é de
 parabéns para 

Letícia Gonçalves, 
que completa 

28 anos desfrutando 
o carinho da família 

e da turma 
de amigos. 

O sentimento é o mesmo para Rita de Cássia, que celebra 
mais um ano de vida no sábado na melhor companhia: 
da filhinha Antonella e esposo Lucas. 

Os destinos de Renata Varella e César Piai se uniram com 
o enlace realizado na sexta-feira, dia 20. A cerimônia foi 
cheia de emoção e os noivos compartilharam sua felici-
dade com a família e amigos, que participaram da festa 
de casamento. A lua de mel está sendo desfrutada em 
Punta Cana.                                                        Mateus Lima



O COLINENSE Página 7Colina, 26 Maio de 2022

Empresa: ASILO SÃO JOSÉ OBRA UNIDA A SOC SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

Já estão à venda 
os ingressos para o 
Concurso Rainha da 
43ª Festa do Cavalo, 
que será realizado 
no dia 18 de junho 
(sábado), às 20h, no 
Ginásio de Esportes. 

O preço da ar -

Ingressos do Concurso Rainha da Festa do Cavalo estão à venda 
quibancada é de R$ 
15,00 e as crianças 
de até 10 anos, acom-
panhadas pelos pais 
e com apresentação 
de documento, são 
isentas de pagamento. 
A cadeira custa R$ 
30,00, mesmo valor 

que também será 
cobrado de crianças. 
Menores de 16 anos 
precisam estar acom-
panhados dos pais ou 
responsáveis. 

 “Será um evento 
agradável, reforçan-
do as tradições dos 

concursos de beleza, 
numa noite com muitas 
novidades. Contamos 
com a presença da 
família colinense e 
de toda a região”, 
disse a presidente do 
Fundo Social, Liliana 
Taha.

Os ingressos po-
dem ser adquiridos 
com as 16 candidatas 
ou na Secretaria de 
Esportes, no Recinto, 
que funciona das 8 
às 11h e das 13 às 
17h de segunda a 
sexta-feira.
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EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.232 LIVRO D-19 FLS.106
  Faço saber que pretendem casar-se e apresenta-

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

LUCAS EDUARDO RUFO DOS SANTOS e 
SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA FALCÃO

Ele, natural de Monte Azul Paulista-SP, nascido 
aos 18 de Fevereiro de 1.999, auxiliar de almoxari-
fado, solteiro, residente e domiciliado na cidade de 
Monte Azul Paulista-SP, à Rua Jose Firmino de San-
tana Filho, nº 385, São Sebastião, filho de Paulo Ser-
gio Ferreira dos Santos e de Kelly Cristina Rufo dos 
Santos.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 19 de 
Setembro de 2.005, estudante, solteira, residente 
e domiciliada na cidade de Colina-SP, à Rua Atilio 
Paro, nº 136, Vila São Sebastião, filha de Danilo 
de Oliveira Falcão e de Deise Deluci da Silva de 
Oliveira Falcão.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE COLINA-SP
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.233 LIVRO D-19 FLS.107

  Faço saber que pretendem casar-se e apresenta-
ram documentos exigidos pelo artigo 1.525, incs. I, III e 
IV do Código Civil Brasileiro.
DAVÍ CURY PIAI e NARA RODRIGUES DE LUCENA

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 08 de De-
zembro de 1.994, fisioterapeuta, solteiro, residente e 
domiciliado na cidade de Colina-SP, à Rua Dr. Oscar 
Goes Conrado, n. 229, Vila Junqueira, filho de Marcelo 
Paro Piai e Claudia Regina Jorge Cury Piai.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 09 de Se-
tembro de 1987, profissional de educação física, sol-
teira, residente e domiciliada na cidade de Colina-SP, 
à Rua Seis, nº 857, Conjunto Habitacional Napoleão 
Francisco Jorge, filha de Jorge Ferreira de Lucena e 
Maria Izabel Rodrigues.

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

Neste domingo acontece 
a última rodada do returno 
e três times disputam as 
duas vagas restantes. Com 
Pedreira e Xibil classifica-
dos as outras duas vagas 
serão disputadas por Bom 
Churrasco, União e Estrelas. 

O BC faz o confronto 
direto com o União de Ami-
gos. Já o Estrelas depende 
da vitória sobre o Xibil para 
garantir seu lugar ao sol ou 
torcer por uma derrota do 
União para estar entre os 4. 
Detalhe, quando o Estrelas 
entrar em campo, às 10h, 
já saberá o resultado do 
confronto entre União e BC. 

XIBIL GOLEIA BC
A expectativa para o 

clássico era de equilíbrio, 
porém o que se viu na 
partida de domingo foi 
um domínio absoluto do 
Amigos do Xibil sobre o 
Bom Churrasco, coroado 
com uma sonora goleada 
por 5 a 1 e a classificação 
antecipada para a semifinal. 

O Carvão até começou 
o jogo dando pinta que po-
deria ter chances de vencer 
o clássico, quando abriu o 
placar com apenas dois 
minutos. Após cruzamento 
para área, Ique cabeceou, 
a bola bateu no braço do 
zagueiro e o juiz deu pênalti. 
Na cobrança o camisa 9 fez 
mais um, chegou a dezoito 
gols e se mantém artilheiro. 

O campeão do primeiro 
turno não se abateu e reagiu, 
empatando de pênalti aos 
10’. Zé Edu empurrou Lipi-
nho na área e na cobrança 
Chupeta deixou tudo igual. 

O Xibil tomou conta do 
jogo e passou a criar mais 
chances e aos 25’ Parral 
aproveitou o rebote do goleiro 
e virou o jogo. Ainda no 1º 

Chupeta foi o grande destaque da vitória do Amigos 
do Xibil sobre o Bom Churrasco. O jogador marcou duas 
vezes na goleada por 5 a 1, sendo importante para o time 
conseguir a classificação antecipada. Então a Pizzaria Flo-
rença te espera mais uma vez com uma saborosa 4 queijos. 

Três times disputam 
2 vagas na última rodada 

tempo, aos 39’, Chupeta 
marcou o segundo dele, 
fazendo 3 a 1. 

Depois do intervalo o BC 
tentou fazer alguns ajustes, 
mas não deu certo. Melhor 
para o Amigos do Xibil  que, 
mais organizado, chegou 
ao quarto com Brito aos 
30’. Cinco minutos depois 
foi a vez de Gilsinho fazer 
o seu e finalizar o 5 a 1. 

Com o resultado o Xibil 
pulou para segundo lugar 
com 7 pontos, mesma 
pontuação do Bom Chur-
rasco, mas com vantagem 
no confronto direto. Assim 
o time está classificado 
para a semifinal e segue 
com o sonho de vencer 
também o segundo turno 
e ser campeão antecipado. 

UNIÃO DE AMIGOS 
GOLEIA E BRIGA 

PELO G4
O União de Amigos 

segue demonstrando sua 
evolução no segundo turno 
e vai para a última rodada 
dependendo apenas de si 
para se classificar para a 
semifinal. O time fez o dever 
de casa contra o lanterna 
Vila Guarnieri, que goleou 
por 7 a 0. O destaque foi 

Gê que balançou a rede 
5 vezes. Os outros dois 
gols foram marcados por 
Homero.

PEDREIRA ASSUME 
LIDERANÇA

A Pedreira venceu o 
Estrelas por 1 a 0, em um 
jogo muito tenso com vários 
cartões amarelos e quatro 
expulsões e assumiu a 
liderança. O único gol foi 
marcado por Leandro, aos 
11’ do segundo tempo.

Com a vitória a alvirru-
bra chega aos 8 pontos, 
assumiu a liderança e já 
está classificada para a 
semifinal.

Depois da rodada a 
classificação ficou assim: 
1º - Pedreira (8); 2º - Ami-
gos do Xibil (7); 3º - Bom 
Churrasco (7), perde no 
confronto direto); 4º - Estrelas 
(6); 5º - União de Amigos 
(5); 6º - Vila Guarnieri (0).

PRÓXIMA RODADA 
Colina Atlético

8h – Pedreira x  Vila 
Guarnieri 

10h – Amigos do Xibil 
x Estrelas

Patrimônio
8h – União de Amigos 

x Bom Churrasco.

MENOR DE 14 ANOS PRESO POR TRÁFICO 

P A N O R A M A
Um adolescente 

de 14 anos foi detido 
em flagrante na noite 
do dia 21 comercia-
l izando drogas na 
Rua 5 do Nosso Teto. 
Ao avistar a viatura 
o menor tentou es-
conder a droga nas 
vestes, mas a sacola 
com 73 invólucros 
de maconha (170g), 
135 pedras de crack 
(60g) e 55 cápsulas 
de cocaína (90g) foi 
apreendida pelos PMs 
Antunes e Moura, bem 
como a quantia de R$ 
210,00 em dinheiro 
e um celu lar.  E le 
foi apresentado na 
central de flagrantes 
onde confessou que 
o dinheiro encon-
trado em seu poder 
era proveniente do 
tráfico de drogas e 
que iria receber uma 
porcentagem pelas 
vendas. O adolescente 
permaneceu detido 
para ser encaminhado 
à Fundação Casa. 

FURTO DE FIOS 
DE COBRE 

A base de trans-
missão de telefonia 
móvel, instalada no 
cruzamento das Ruas 
7 de Setembro e An-
tônio Guarnieri, foi 
novamente alvo de 
furto na madrugada 
do dia 19. A torre de 
radiofrequência foi 
invadida por melian-
tes que arrombaram 
o cadeado do portão 
e furtaram os cabos 
de cobre dos bancos 
de baterias. Muitas 
residências e esta-
belecimentos ficaram 
sem conexão até a 
conclusão dos reparos 
e restabelecimento 
do serviço.  

Um fiscal de serviço 
da prefeitura procurou 
a polícia no dia 17 para 
comunicar o furto de 
vários cabos elétricos, 
ocorridos nas praças 

Crack, cocaína, maconha e dinheiro apreendido com 
menor no Nosso Teto. 

dos bairros Nova Colina 
e CDHU e da fiação 
da bomba de prédio 
do SAAEC localizado 
na Av. Cel. Antenor 
Junqueira Franco. 
Os fatos causaram 
transtornos com o 
serviço de reposição, 
bem como de interrup-
ção do fornecimento 
de água e falta de 
iluminação pública. 
TUBOS FURTADOS 

DE LAVOURA 
Doze tubos  de 

alumínio condutores 
de vinhaça com 6m 
de comprimento e 8 
polegadas de diâmetro 
foram posicionados na 
lavoura para serem 
utilizados na irrigação 
do dia seguinte, os 
mesmos foram fur-
tados de propriedade 
próxima à Rodovia 
Faria Lima. 

BIKE FURTADA 
EM UBS  

Uma enfermeira que 
trabalha na Unidade 
Básica de Saúde da 
Vila Fabri ficou sem a 
bicicleta, que mesmo 
trancada com cadeado 
foi furtada do local. O 
furto foi constatado 
por vol ta das 17h 
do dia 17, quando 
a vítima retornava 
para casa. 

DANO EM 
PASSARELA 

Quatro refletores 
e uma lâmpada do 
poste de iluminação 
da  passa re la  da 
Rodovia Faria Lima, 
que dá acesso ao 

Distrito Industrial, fo-
ram apedrejados por 
meliantes. O dano foi 
constatado na manhã 
do dia 19 pela equipe 
de manutenção da 
concessionária que 
administra o trecho. 

PORTES DE 
MACONHA

Um homem, de 23 
anos, morador em 
Bebedouro, foi abor-
dado no bairro Jardim 
Tropical na noite do 
dia 22 portando 10g 
de maconha, que foi 
apreendida e o autor 
liberado. 

Uma porção de 
maconha (1g)  fo i 
apreendida no dia 20 
com um homem, de 23 
anos, que estava na 
quadra poliesportiva 
do Jardim Andorinha, 
onde também havia 
vários adolescentes 
que fugiram com a 
aproximação da polícia. 
A erva foi adquirida 
por R$ 5,00 no bairro 
Nosso Teto. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 

OBJETIVAS E PRÁTICAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 01/2022

O Prefeito Municipal de Jaborandi, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor e em conformidade com o Edital Nº 
01/2022 do Processo Seletivo Simplificado, CONVOCA 
todos os candidatos inscritos no referido certame para 
comparecer no local, dia e horário abaixo para a reali-
zação das provas objetivas e práticas, conforme segue:

Com o objetivo de minimizar a possibilidade de contá-
gio pelo novo coronavirus, os candidatos serão submetidos 
ao processo de verificação da temperatura corporal quando 
do acesso ao local de aplicação das provas, os candidatos 
que apresentarem uma temperatura corporal acima de 37,5º 
C não poderão realizar as provas por conta do risco de con-
taminação dos demais candidatos e equipe de aplicadores.

Os candidatos ficam desobrigados do uso de másca-
ras durante o período de realização das provas em função 
do Decreto Estadual nº 66.575 de 17 de março de 2022 
que desobriga o uso de máscaras em ambientes fechados, 
ficando assim a opção de usar ou não a máscara a critério 
do candidato.

Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minu-
tos de antecedência, portando a Carteira Nacional de Habili-
tação, sem o qual não será possível a realização das provas.

Os portões do local de provas serão fechados às 18 
horas, após o fechamento dos portões não será permitido 
o acesso ao local.

Jaborandi – SP em 24 de maio de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

O Diário Oficial do 
Estado publicou na 
edição de sexta-feira, 
dia 20, edital do Depar-
tamento de Estradas 
de Rodagem (DER) 
convocando a empresa 
Top Infraestrutura e 
Serviços Ltda. para a 
assinatura do contrato 
que prevê investimen-
tos na ordem de R$ 50 
milhões para pavimen-
tação de  19,20km que  
interligarão Jaborandi 
a Barretos. 

Este é mais um passo 

DER convoca construtora para assinatura de contrato 
para pavimentação da vicinal Jaborandi/Barretos

rumo à concretização do 
sonho acalentado por 
anos pela população 
jaborandiense e que 
também beneficiará a 
região. A construtora 
tem prazo de 15 dias, 
a partir da emissão da 
ordem de serviço, para 
dar início às obras nas 
vicinais.

O prefeito Silvinho 
recebeu a notícia da 
homologação diretamente 
do governador Rodrigo 
Garcia. “Em julho do 
ano passado quando 

apresentamos o projeto 
de pavimentação com 
todos estudos técnicos 
de engenharia e os 
impactos econômicos 
que o investimento traria 
ao norte paulista ao 
então vice-governador 
Rodrigo, que se tor-
nou um entusiasta da 
obra”, contou Silvinho 
que acrescentou: “O 
projeto foi apresentado 
em audiência realizada 
em Barretos. Na épo-
ca, Rodrigo garantiu 
a mim e a prefei ta 

ba r re tense  Pau la 
Lemos que o governo 
estadual abraçaria 
esse sonho centenário 
de interligação entre 
Jaborandi e Barretos e 
cumpriu o prometido. 
Aguardamos que, em 
breve, a obra seja 
incluída no próximo 
lote do Programa No-
vas Vicinais. Esta é a 
demanda com maior 
investimento entre as 
que compõem o referido 
programa”, concluiu o 
prefeito. 

Silvinho faz a entrega do material ao então vice-gover-
nador Rodrigo em audiência realizada no ano passado 
em Barretos. 

O acesso da popu-
lação jaborandiense a 
um sistema de saúde 
adequado é um desafio 
que atual administração 
tem encarado como 
prioridade desde janeiro 
de 2021 quando o pre-
feito Silvinho assumiu o 
Executivo. 

“Com seriedade e 
responsabilidade estamos 
avançando em todos os 

Prefeitura amplia distribuição de remédios em 20% e ainda reduz gastos
níveis de atendimento da 
rede e serviço público 
de saúde. A  Assistência 
Farmacêutica recebe 
especial atenção da 
nossa administração, 
pois garantir o acesso 
da população a um rol 
de medicações que 
contemplem as necessi-
dades primordiais  foi um 
compromisso firmado e 
que estamos encarando 

de frente”, enfatizou 
Silvinho que explicou 
que  em apenas 1 ano 
e 4 meses de gestão a 
administração construiu 
o Centro Integrado de 
Assistência Farmacêu-
tica (CIAF), que integra 
em único local serviços 
antes dispersos em 
vários prédios públicos 
facilitando o acesso a 
quem precisa da As-
sistência Farmacêutica. 
MAIS DE 1 MILHÃO 

DE MEDICAMENTOS 
“Além do novo espaço 

físico tomamos várias 
medidas de eficiência 
administrativa e gestão 
que possibilitaram que 
ampliássemos a dispen-
sação de medicações do 
componente básico em 
2021 em aproximada-
mente 20%, passando 

de 866.131 unidades de 
medicamentos em 2020 
para 1.013.812 (hum 
milhão e treze mil, oito-
centos e doze unidades), 
dispensadas no primeiro 
ano de nossa gestão. 
Apesar do aumento de 
20%, reduzimos o gasto 
com essas aquisições 
em cerca de 8%. Com-
petência, responsabili-
dade e zelo pelo recurso 
público garantiram esta 
economia, além de ini-
ciativas inéditas como 
a realização do I Censo 
Municipal, que traçou o 
perfil epidemiológico da 
população e a realiza-
ção de compras via um 
amplo certame licitatório, 
que incluiu 100% das 
principais medicações”, 
salientou Silvinho. 

Os medicamentos 

inclusos no componente 
estratégico também 
são atendidos pelo 
munícipio, mesmo não 
possuindo financiamento 
dos entes da federação 
(união/estado) para 
tal finalidade. “Esses 
medicamentos antes 
entregues na sede da 
prefeitura e sem lan-
çamento no sistema 
integrado de gestão 
de estoque, passaram 
a serem dispensados, 
após triagem social no 
CIAF, supervisionado 
por profissional da área 
e com entradas e saí-
das realizadas dentro 
do sistema, facilitando 
desta forma o controle 
e a correta gestão dos 
estoques”, reforçou 
o prefeito. Ele ainda 
acrescentou: “No ano de 

2020 foram gastos com 
medicações fornecidas 
através de demandas 
sociais/judiciais R$ 
669.961,61. Em 2021 
os gastos alcançaram 
o montante de R$ 
690.887,17, perfazendo 
um aumento de 3,03%. 
Eficiência, responsabi-
lidade e compromisso 
em encarar o desafio 
de promover a assis-
tência farmacêutica com 
dados reais e não com 
achismos e finalidades 
puramente eleitoreiras, 
são os principais fatores 
de avançarmos tanto 
em tão pouco tempo 
em uma das áreas de 
maior gargalo nas ações 
e serviços públicos 
de saúde de todos os 
munícipios brasileiros”, 
finalizou Silvinho. 

As equipes do Departa-
mento de Obras iniciaram 
na última semana mais 
uma etapa de serviços no 
Complexo de Lazer “Carlos 
Oscar Vaz de Almeida” 
com a modernização e 
concretagem de 170 m3 
da pista de atletismo, que 
terá piso com espessura 
média de 8cm.  

O prefeito Silvinho tem 

Pista de atletismo será de alto rendimento
acompanhado a execução 
dos serviços juntamente 
com o engenheiro Sílvio 
Brunozzi. As melhorias que 
agora estão concentradas 
na pista de atletismo tive-
ram início pelas quadras 
poliesportivas e de tênis. 

“Após 26 anos sem 
manutenção a área re-
cebe R$ 527.046,45 de 
investimentos, graças ao 

convênio que o município 
celebrou com a Secretaria 
Estadual de Desenvolvi-
mento Regional”, explicou 
o prefeito que ressaltou a 
qualidade dos serviços que 
estão sendo realizados 
para tornar a pista de alto 
rendimento. 

“A base da pista foi 

refeita antes de receber 
a base de concreto que 
terá1.620 m2 de piso 
em manta flexível de 
grânulos de borracha 
vulcanizada SBR, piso 
que atende as exigências 
da Federação Paulista 
de Atletismo”, concluiu 
Silvinho. 

DENGUE MATA! 
Eliminar os criadouros do mosquito da 

Dengue é dever de todos. 
Faça sua parte

Juntos contra a Dengue
 

Departamento de Controle de Vetores 
Prefeitura Municipal de Jaborandi 

Servidores trabalham na concretagem da pista de atletismo. 
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As cinco mães ganhadoras da promoção da ACIC – Associação 
Comercial e Industrial de Colina ficaram ainda mais bonitas com o 
“Dia de Beleza” desfrutado na cabeleireira Vanessa Sarti (Espaço 
Só Para Amigas), maquiadora Yasmin Araújo e manicure/pedicure 
Natália Nogueira (Clínica Revigore). 

As ganhadoras agradeceram à Associação e às profissionais pelo 
carinho e atenção dispensados e disseram que adoraram a premiação, 
que as deixou com o visual renovado. Aí estão às mães da ACIC felizes 
com os cuidados recebidos: 

Elaine e a mãe Aparecida de Souza 
(Nova Aliança Tintas) 

Julian Mara P. Silva 
(Simões Materiais de Construção)

Vilma Cândido Moraes 
(Casas Luzia) 

Maristela Parra Passarela 
(Pé Brasil) 

“Dia de Beleza” da ACIC 
renovou visual das mães 

ELIMINE: galhos, grama, 
ramos ou podas de árvores,

 troncos, móveis, 
eletrodomésticos, sucatas,

 latas, lonas plásticas, 
garrafas pets e de vidro, 

pneus, entre outros.pneus, entre outros.

A AÇÃO TEM O INTUITO DE 
DIMINUIR A OFERTA DE 
CRIADOUROS PARA O 
AEDES E DEMAIS 
PRAGAS URBANAS.

Limpeza é a chave para combater
escorpiões e o mosquito da dengue

bota fora

DEPARTAMENTO DE CONTROLE
DE VETORES TEL 3341 9430

SECRETARIA MUNICIPAL
 DE SAÚDE 

SECRETARIA DE SERVIÇOS
URBANOS

simoesmateriais

Janela Alumínio 
Máximo - Cód. A400.0
0,60 x 0,60m

R$              ,00          189 
À Vista

Ducha Faminho ou Kibanho
Cód. 002.3858.1/ 002.3859.2
Cód. 004.3359.1/ 004.3360.2
127/220v - 5.400/6.800w
4 temperaturas

R$           ,90          52
À Vista

Rejunte Resinado
1 kg - Cores R$      ,99          6

À Vista

Portão Conjugado
Mod. P-30
2,40 x 2,00 m

R$                      ,00          1.999
À Vista Bacia Convencional

Linha Irís - Branca R$               ,00          199
À Vista

Churrasqueira 
4 Espetos
63 cm

R$               ,00          599
À Vista

Ofertas válidas até 01/06/2022   ou enquanto    durarem os estoques.
Av. Luiz Lemos de Toledo, 827 | Fone: 3341-1144
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