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A região foi im-
pactada na última 
semana com a decisão 
do grupo Tereos de 
paralisar as operações 
na unidade instala-
da no município de 
Severínia. A decisão 
despertou o receio 
de que o mesmo 
possa acontecer com 
outras unidades do 
grupo francês, que 
possui seis indústrias 
nos municípios da 

Tereos paralisa atividade na usina de Severínia 
região, sendo uma 
delas, a São José, 
em  Colina. 

A região será afetada 
indiretamente já que 
a sucroenergética é 
uma das principais 
empregadoras do 
noroeste paulista. 
Por meio de nota a 
empresa informou 
que a seca histórica 
do ano passado im-
pactou na produção 
de cana de açúcar 

Tereos anunciou a paralisação temporária da unidade em Severínia. 

disponível para a 
industrialização. 

Disse ainda que 
a  p a r a l i s a ç ã o  é 
temporária, por um 
ano. Segundo in-
formações, 60% do 
ICMS de Severínia 
é proveniente dire-
ta e indiretamente 
da indústria e isso 
pode resultar em 
um colapso para a 
vizinha cidade. Mais 
detalhes na página 3 

A part i r  de ago-
ra a Polícia Mil i tar 
colinense está mais 
equipada para atender 
os produtores rurais 
em geral. O prefeito 
Dieb e o vice Cam-
panhol i  f i zeram a 
entrega, na semana 
passada,  de  uma 
camionete Mitsubishi 
4x4, turbo, cabine 
dupla, com guincho 
e reboque que será 
uti l izada pela poli-
cia para percorrer a 
zona rural realizando 
rondas nas estradas 
municipais. 

O veículo é fruto 

Colina ganha camionete 
do Agro SP + Seguro

de convênio com o 
governo estadual por 
meio da Secretaria de 
Agricultura. O prefeito 
Dieb agradeceu ao 

governador Rodrigo 
Garcia e ao então 
secretário Itamar Bor-
ges pela importante 
conquista.       

Prefeito Dieb, vice Campanholi e o secretário de Trânsito, 
João Silva, fazem a entrega da camionete ao sargento 
Hespanhol.

Tem continuidade 
esta semana o “Bota-
Fora” para combater 
a dengue. Confira o 
roteiro para coleta de 
entulhos e materiais 
inservíveis. Participe, 
limpe seu quintal e 
elimine os criadouros 
da dengue. 

Pág. 3 

“Bota-Fora” no combate à dengue

Pedreira x Estrelas e 
Amigos do Xibil x Bom Churrasco fazem 
as semifinais do Veterano neste domingo

Pág. 5

Servidores coletam materiais de residências. 
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C O N S E L H O  T U T E L A R

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

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

Fone: 3341-4411

PLANTÃO NOTURNO E FINS DE SEMANA
99615-7045

Notícias da Paróquia
Dia 02 – Quinta-Feira
09h – Reunião do clero da região de Colina – Jaborandi
15h – Missa na capela do Asilo São José

Dia 03 – Sexta-Feira
15h – Exposição do Santíssimo na Matriz
18h - Bênção do Santíssimo na Matriz e distribuição da Eucaristia

Dia 04 – Sábado
19h – Missa na Matriz 
Dia 05 – Domingo - PENTECOSTES
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
17h – Missa de Pentecostes na Catedral – Barretos
19h – Celebração da Palavra na Matriz

Dia 07 – Terça-Feira
19h30 – Missa de novena de Santo Antônio - Barretos

Dia 08 – Quarta-Feira
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião da Comissão de Administração

“A PROMESSA DE DEUS SE CUMPRE: 
VEIO O CONSOLADOR”

A promessa que Jesus fizera aos seus discípulos de que 
não os deixaria sós, se cumpre com o envio do Espírito. A 
liturgia deste dia de pentecostes foi preparada pela liturgia da 
Ascensão, pois, no Evangelho da semana passada, o Senhor 
diz: “Eu enviarei sobre vós Aquele que meu Pai prometeu”. 
Por isso, agora, celebramos a realização dessa promessa e 
somos convidados a nos alegrarmos com essa realização. O 
salmo 103 deste dia pede a vinda do Espírito e, com ela, a 
renovação de toda a obra da criação. 

O Evangelho de Jo 20,19-23 – traz ao menos dois temas 
importantes com relação ao dom do Espírito: a alegria e a 
missão. Os discípulos diante do Ressuscitado – Crucificado, 
alegram-se. O Senhor sopra sobre eles e lhes concede o 
Espírito, que os capacitará para a sua missão: a reconciliação 
da humanidade com Deus.

A leitura de 1Cor 12,3-13 – traz um dado que a liga com Atos 
dos Apóstolos: a ação do Espírito é responsável pela superação 
de dificuldades de entendimento. Se, em uma, a falta de enten-
dimento devia-se a diferenças linguísticas, a outra, encontra-se 
no nível das relações comunitárias. Ambas, são ou devem ser 
superadas pela presença e ação do Espírito.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS 

AGRONEGÓCIOS - APTA REGIONAL
COMUNICADO

O Diretor Técnico de Departamento da Apta Regional, da Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios, da Subsecretaria da Agricultura e Abastecimento, da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que será 
realizada à alienação de 40 (Quarenta) animais bovinos, das 09h00m às 12h00m, no dia 
22/06/2022, através do site http://leiloes.iz.sp.gov.br/colina/. Maiores informações: (17) 
3341-1332 / (17) 9 9604-7156 ou srmachado@sp.gov.br. Havendo mais de um interes-
sado, o critério de desempate será o de melhor oferta. Processo SAA-PRC-2021/07392.

CASA 
Vendo ou troco por veículo 

casa no centro, com 180 
m2 de construção, laje, 3 
quartos, sendo uma suíte e 
mais um banheiro social, 3 
salas, 1 cozinha, garagem 
coberta p/ 3 carros - valor 
R$ 290.000,00. Tratar (17) 
99132-7777. 

VENDE-SE 
Terreno Desmembra-

mento Park, medindo 
10x25m, Rua C - Quadra 
4 - Lote 16, quitado e sem 
dívidas. Contato Emerson: 
(13) 99194-4797. 

VENDO CASA, 
PREÇO REDUZIDO
Anunciada antes por 

R$ 1.000,000,00, conforme 
avaliação de especialistas, 
casa à venda agora por 
preço reduzido, de R$ 
850.000,00. No Centro 
de Colina. Esplêndida 
localização. Terreno de 
708 m2, sendo 17,70 de 
frente. Área coberta de 467 
m2. Construção de 1985, 
sólida e apurada. Planta 
criativa e acolhedora, que 
associa imenso e nobre, 

palaciano, salão de visitas 
(60 m2), com jardim de 
inverno, sala de jantar e 
copa em  planos diferentes, 
embora contíguos. Amplo 
salão íntimo, de TV, som, 
cinema e biblioteca. Quatro 
quartos, sendo duas suítes 
(a master com 8,3 por 5,2 
m e jacuzzi), um lavabo, 
três banheiros completos.  
Alpendre clássico na frente, 
dando para jardim discreto 
mas com vegetação exube-
rante; vagas cobertas para 
dois carros. Quintal  todo 
calçado, duas varandas, a 
mais extensa (9,41x4,5) com 
churrasqueira em tijolos e  
chaminé própria. Piscina  
de 4x8m,  de profundidade 
única (1,25m), aquecida. 
Todo o abastecimento de 
água aquecido por placas 
foto-voltaicas dispostas no 
telhado.  Pé direito elevado 
em todos os aposentos, 
singularmente alto no salão 
principal. Ar-condicionado 
split ultra silencioso, topo 
de linha (Fujitsu!), em to-
dos os quartos e na sala 
de TV/Biblioteca. Alarme 
eletrônico com controle fácil 
via Internet, de qualquer 

lugar, cerca elétrica de 1m 
em volta de todo o terreno 
e sensores/disparadores 
nos acessos à casa. Fora 
da construção principal, 
aposento equipado com 
sauna e ducha e um quarto 
de serviço, com banheiro 
completo.  Residência pode 
ainda ser vista inteiramente 
mobiliada. Venda em razão 
de mudança, por motivos 
de saúde e idade e apelo 
dos familiares jovens. 
Mais informações com o 
proprietário,  Embaixador 
Renato Prado Guimarães, 
no telefone (17) 99736-8649. 

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

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

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

DELÍCIAS 
CASEIRAS

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

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

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

seus pés c/ a podóloga 
Daniela – unhas 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. 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

MOTO EXPRESS 
ADRIANO  

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

VENDE-SE 
Mesas de MDF, toalhas 

de mesa (grande e peque-
na), talheres, geladeira, 
travessas inox e colorex, 
picador de legumes, mar-
mita c/ 5 divisões, bandejas 

plástico açougue 30x50cm 
e 30x30cm, plástico 50 
litros, panela pressão 
7,5 litros sem tampa, etc. 
Tratar (17) 3341-1627 
ou Restaurante Toca da 
Raposa.

LT CLEAN 
Higienização de esto-

fados, carpetes, carros, 
pisos, cortinas e colchões. 
Retiramos manchas de 
chicletes, slime e canetas. 
Faça um orçamento sem 
compromisso. Tratar (17) 
99246-7246. 

VENDE-SE 
Vendo tacos (tipo piso) 

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

CAMINHAS PETS 
Fabricamos caminhas 

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Limpeza caixa d’água, 
manutenção válvula Hydra, 
dedetização, desentupimento 
e detecção de vazamento. 
Tratar 99708-1300 (Genésio) 
ou 99177-5157 (Otacílio).
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Teve início neste mês 
de maio o “Bota Fora” para 
eliminar das residências 
todo material que sirva de 
criadouro para o mosquito 
da dengue e de esconderijo 
para os escorpiões. 

A limpeza é a chave 
no combate às pragas 
urbanas e para esta ação 
a prefeitura, em conjunto 
com as secretariais de 

Limpeza é a chave no combate à dengue e escorpião
Saúde/Departamento de 
Vetores, Serviços Urbanos 
e Trânsito/Transportes, 
conta com a colaboração 
da população que deve 
colocar para fora das 
residências galhos, po-
das de árvores, troncos, 
móveis, eletrodomésticos, 
sucatas, latas, lonas plás-
ticas, garrafas pets e de 
vidro, pneus, entre outros 

objetos para recolhimento 
de acordo com calendário 
de coleta. 

Nesta semana, de 30/5 
a 3/6, os bairros visitados 
pelas equipes de coleta 
são a Pedreira, Jd. São 
João, Jardim do Lago 2, 
Jd. Primavera, Parque 
Débora, Desmembramento 
Parke, Cohab 1, Mutirão, 
CDHU 1, Jd. Andorinha, 

CDHU 2, Loteamento 
Andaluz, Jd. Tropical, Jd. 
Universal, Cohab 2 e 3. 

A ação termina na 
próxima semana quando 
o recolhimento de ma-
teriais inservíveis das 
residências se concentra 
no Centro, Vila Junquei-
ra, São Sebastião, Vila 
Grêmio, Vila Cunha e 
Cecap. 

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Liliana Taha, acompanhada 
da coordenadora Loide 
Fernandes, iniciou no dia 
31 a entrega dos kits de 
roupas da Campanha “In-
verno Solidário” às famílias 
cadastradas. 

As doações de roupas, 
agasalhos e cobertores 
podem ser feitas nas caixas 
de coleta, que estão insta-
ladas em diversos locais 
da cidade, como prédios 
públicos e em vários pontos 
do comércio. 

As famílias que precisam 

“Inverno Solidário” iniciou entrega de roupas
das roupas devem cadastrar-
se novamente na Secretaria 
de Desenvolvimento Social, 
na Rua Dr. Moacyr Vizzotto 
nº 14, no horário comercial. 
Informações pelos fones 
3341-3933/1126. 

Liliana agradeceu a 
colaboração de todos que já 
fizeram as doações e pediu 
a colaboração das pessoas 
e empresas que ainda não 
doaram. “Esperamos que 
esse gesto simples, porém 
afetuoso, possa levar o 
calor de nossos corações 
aos lares das famílias que 
necessitam”.

A região foi impactada 
na última semana de 
maio com a notícia  da 
paralisação temporária 
das operações na unidade 
da Tereos em Severínia, 
que não terá moagem de 
cana na safra deste ano e 
fará apenas a manutenção 
da estrutura pelo período 
de um ano. 

A decisão despertou o 
receio de que o mesmo 
aconteça também em outras 
unidades do grupo francês, 
que possui seis indústrias 
nos municípios de Tanabi, 
Olímpia, Guaraci, Guaíra, 
Pitangueiras, Severínia e 
inclusive Colina que juntas 
têm capacidade de moer 
24,82 milhões de toneladas 
de cana por safra. 

A região também pode 
ser afetada indiretamente 
já que a sucroenergética 
é uma das principais 
geradoras de emprego 
na região Noroeste do 
Estado e de arrecadação 
do ICMS, produzido com 
a venda do álcool, açúcar 
e energia comercializados 
pela empresa. Além disso, 
o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
tem grande colaboração 
nas quotas repassadas às 
cidades a título do IPM 
– Índice de Participação 
dos Municípios. 

FALTA DE 
MATÉRIA-PRIMA 
O motivo alegado pela 

empresa, por meio de 
comunicado à imprensa, 
é a seca histórica que 
afetou a safra 2021/22 
de cana de açúcar e 
trouxe desafios para todo 
o setor sucroenergético, 
impactando o volume de 
matéria-prima disponível 
para processamento. 

Tereos paralisa operações na unidade de Severínia, 
que não terá moagem de cana nesta safra

Decisão desperta o receio de que o mesmo aconteça também em outras unidades e que impacto afete indiretamente a região
Segundo informações 
extraoficiais, o grupo 
francês necessitaria de 
pelo menos 25 milhões 
de toneladas e teria 
conseguido comprar um 
volume bem menor dos 
produtores da região. 

A nota também comu-
nica que, “a decisão visa 
otimizar o aproveitamento 
de cana nas demais 
unidades e não terá im-
pacto sobre o volume de 
moagem previsto para a 
safra atual”.  A unidade de 
Severínia tem capacidade 
para processar até 2,5 
milhões de toneladas de 
cana por safra, podendo 
produzir diariamente até 
300 mil litros de etanol 
anidro e 500 mil litros de 
hidratado, além de fabricar 
até 234 mil toneladas de 
açúcar por temporada. 
RECOLOCAÇÃO DE 

FUNCIONÁRIOS 
Outra preocupação é a 

situação dos funcionários 
já que a Tereos sustenta 
a economia de Severínia 
há décadas, gerando 
empregos e receita ao 
município que tem a 
população estimada em 
cerca de 18 mil habitantes. 
Segundo o Sindicato de 
Alimentação de Olímpia, 
a unidade em Severínia 
até a última semana tinha 
cerca de 275 funcionários 
ativos. 

Na nota a empresa 
ressalta que: “a maior 
parte dos funcionários 
de Severínia já foi realo-
cada em outras unidades 
industriais da Tereos e os 
demais, cuja recolocação 
não foi possível, estão 
recebendo todo o apoio e 
suporte necessários neste 
momento de transição. 

Também circulam infor-
mações de que a Unidade 
São José demitiu alguns 
funcionários colinenses 
antigos e de alto escalão. 
No entanto, não se sabe 
se serão substituídos por 
estes que serão recolo-
cados. 

REDUZIR ÁGUA 
CAPTADA 

Em fevereiro deste 
ano a reportagem havia 
mantido contato com a 
assessoria da Tereos 
que, por meio de nota, 
confirmou que em 2021 
a empresa enfrentou 
desafios relacionados à 

questão hídrica e atuou 
com muita intensidade, 
tendo como foco otimizar 
ao máximo os recursos 
hídricos internamente. 

“A Tereos possui diver-
sos projetos de melhoria 
contínua que visam otimizar 
o consumo de água em 
seus processos. Todas 
essas iniciativas estão 
alinhadas com os planos 
que a empresa tem para 
atingir a meta de longo 
prazo, divulgada em 
dezembro de 2021, em 
seu Relatório de Sus-
tentabilidade, de reduzir 
21,5% de água captada 

por tonelada de cana até 
2029/2030 (em relação à 
safra 2017/2018)”. A em-
presa também informou 
que: “Uma das práticas 
utilizadas é reciclar a água 
o máximo possível, inclu-
sive a água que ingressa 
no processo através da 
cana, juntamente com a 
água captada em rios e 
poços subterrâneos”. 
19 ANOS EM COLINA 

A inauguração da 
Companhia Energética 
São José em Colina 
aconteceu em agos-
to de 2003, uma das 
grandes conquistas da 

1ª gestão do prefeito 
Dieb. A empresa, na 
época pertencente ao 
Grupo Andrade, operou 
primeiramente em fase 
experimental até o pleno 
funcionamento menos de 
um mês depois quando 
aconteceu a inauguração 
oficial. A indústria produ-
ziu inicialmente açúcar 
e energia e o álcool fez 
parte de uma segunda 
etapa. O Grupo Tereos 
assumiu o controle da 
companhia em maio de 
2006, quando passou a 
ter a maioria das ações 
da empresa.

Família beneficiada com a campanha recebe as doações 
da presidente do FSS Liliana e coordenadora Loide.
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empreendimentos imobiliários e bastante tranquilidade na vida 
familiar e amorosa está prevista para você hoje.

Horóscopo da semana de 02 a 08/06

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 A elevação de 
sua inteligência, será evidente nesta fase em que 
o planeta Mercúrio, está ajudando você. Todavia, 

deverá evitar atritos e discussões e tudo que possa, de uma forma, 
prejudicá-lo, física, mental e moralmente.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Dificuldades na vida 
doméstica e muito mau humor é o que pressagia 
o fluxo astral para esta fase. Evite as discussões 

precipitadas e seja mais inteligente que tudo saíra a contento. 
Procure investir nas pessoas certas.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Lute pela 
consecução de suas ideias e objetivos, pois terá 
a seu favor as influências positivas do planeta 
Júpiter. Alguém, do seu conhecimento poderá 

beneficiá-lo, social e financeiramente, nos próximos dias.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Dia em que deverá 
evitar a indecisão e a incerteza, pois poderá deixar 
de realizar excelentes negócios com ferros, aço, 

metais, cobre e imobiliários. Tome decisão acertada e saiba 
defender seus interesses.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Sucesso em 
assuntos profissionais, comerciais e financeiros. 
Procure cuidar também de suas questões 
familiares, de sua paz espiritual e de sua 

tranquilidade geral. Será correspondido no amor e no lar.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Os seus 
superiores reconhecerão suas qualidades. Faça 
reivindicações. É um bom dia para os que lidam 
com eletricidade. Influências positivas de amigos 

no setor amoroso. Este é um bom momento para você se dedicar 
a exercícios de meditação.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Prenúncios de 
melhoria geral. Boa saúde. Felicidade amorosa, 
alegrias proporcionadas por crianças e lucros 
através de negócios imobiliários. Tudo que fizer 

refletirá sobre sua família. Mentalize coisas boas, otimistas e que 
lhe tragam benefícios.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Este dia, deverá 
favorecê-lo nos assuntos familiares e nas ques-
tões financeiras ligadas aos amigos. Procure ser 
previdente quanto aos demais assuntos porque o 

passado pode trazer alguma coisa que o aborrecerá.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Sendo 
este um período dos mais indicados, terá nele 
boas oportunidades. Aproveite o bom fluxo 
astral. É um bom período do ano para se definir 

profissionalmente e para ganhar dinheiro. Estabeleça novos 
planos de trabalho e terá sucesso.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Saiba 
que agora você está melhor fisicamente e com 
a mente voltada para uma mais vida saudável. 
Aproveite as oportunidades para fazer novas 

amizades e para ganhar dinheiro.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Mente sempre 
alerta e voltada ao progresso de um modo geral, 
muita disposição para o trabalho e negócios ou 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Procure levar 
seus planos por um caminho seguro e tranquilo, 
pois a fase que se inicia muito o favorecerá neste 
sentido. Êxito amoroso, em jogos, sorteios e na 

loteria. Boas notícias virão. A cor da sorte é branco.

Nome: Letícia Borges
Idade: 21 anos
Nome dos pais: Gisele e Rogério
Escolaridade: Ensino Superior 
Completo de Estética
Altura: 1,54 cm
Olhos: castanhos escuros
Cabelos: loiros
Uma música: Te vivo - Luan 
Santana
Uma frase: não tenhas medo
Um livro: A revolução dos bichos
Comida preferida: lasanha
O que você levaria para uma 
praia deserta? Uma faca
Cor preferida: azul
Um perfume: Magnific - Eudora
Qual rede social não vive sem? 
Instagram
Cachorro ou gato? Cachorro
Noite ou dia: noite
Como se define? Como uma 
pessoa sonhadora
Mania: gosto de combinar as 
unhas das mãos com as unhas 
dos pés
Um defeito: muito impulsiva
Qual o melhor show da Festa? 
Zé Neto e Cristiano
Ser a Rainha da Festa do Cavalo 
é... A realização de um sonho 
desde pequena!

Nome: Leticia Silva Minato
Idade: 20 anos
Nome dos pais: Maria Tereza e 
Airton
Escolaridade: Cursando Enfer-
magem
Altura: 1,64 cm
Olhos: verdes
Cabelos: castanhos claros
Uma música: notificação prefe-
rida - Zé Neto e Cristiano
Uma frase: sempre procurando 
ser a melhor versão de mim
Um livro: Marley e eu
Comida preferida: lasanha
O que você levaria para uma 
praia deserta? Minha mãe
Cor preferida: preto
Um perfume: Lili – O Boticário
Qual rede social não vive sem? 
WhatsApp
Cachorro ou gato? cachorro
Noite ou dia: noite
Como se define? Uma pessoa 
amorosa
Mania: roer as unhas quando nervosa
Um defeito: ansiosa
Qual o melhor show da Festa? 
Simone e Simaira em 2019
Ser a Rainha da Festa do Cavalo 
é... Seria uma honra, por estar 
tentando pela segunda vez e se
Deus quiser vai ser gratificante!

ENTREVISTA PING-PONG COM AS CANDIDATAS

Nome: Laura Eduarda Cândido 
Martins Strutz
Idade: 20 anos
Nome dos pais: Marisa e Eduardo
Escolaridade: Cursando Agronomia
Altura: 1,67 cm
Olhos: castanhos claros
Cabelos: ruivo
Uma música: Roar - katy Perry
Uma frase: a força de vontade 
é meu superpoder
Um livro: Beleza redimida
Comida preferida: lasanha
O que você levaria para uma 
praia deserta? A coragem e a 
curiosidade
Cor preferida: azul marinho
Um perfume: Eternity Air – Calvin Klein
Qual rede social não vive sem? 
whatsApp
Cachorro ou gato? Cachorro
Noite ou dia: noite
Como se define? Uma pessoa, 
dedicada, delicada, determinada 
e gosta de procurar fazer o certo
Mania: nenhuma
Um defeito: ser muito sincera
Qual o melhor show da Festa? 
Zé Neto e Cristiano
Ser a Rainha da Festa do Cavalo 
é... Ter uma responsabilidade muito 
grande para representar acidade e 
principalmente a Festa do Cavalo
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P A N O R A M A

P A N O R A M A
FURTO EM RESIDÊNCIA 

Meliantes arrombaram o vitrô da área de serviço de 
uma residência da Rua José Pedro Daraya – Patrimônio 
e furtaram uma caixa de ferramentas, 2 cortadores de 
grama elétricos, botijão de gás, TV Smart 40’, exten-
são elétrica, entre outros objetos que até a confecção 
do boletim de ocorrência estavam sendo levantados 
devido a bagunça que os ladrões deixaram na casa, 
que teve todos os cômodos revirados. Uma barra de 
ferro, utilizada como pé de cabra, foi abandonada no 
local pelos bandidos. O furto foi constatado na manhã 
do dia 25 quando a polícia e a empresa de monitora-
mento foram acionadas. 

FURTO DE RODAS/PNEUS 
Um motorista que mora no Jardim Califórnia deixou 

o caminhão estacionado em frente à residência e na 
noite do dia 29 percebeu que 4 conjuntos de rodas/
pneus do veículo tinham sido furtados.

TENTATIVA DE FURTO DE HILUX 
Na manhã do dia 24, um cliente de estabelecimento 

da Av. Luiz Lemos de Toledo deixou a Hilux, branca, 
ano 2021, no estacionamento da empresa. Quando 
retornou das compras, o proprietário encontrou a cami-
nhonete com todas portas abertas e a caixa de direção 
danificada constatando a tentativa de furto do veículo. 

EMBRIAGUEZ/CAPTURA DE PROCURADO 
Na noite do dia 29, os PMs Antunes e Moura avistaram 

um Citroën C4 em alta velocidade e ziguezagueando 
pela Rua 13 de Maio dando ordem de parada ao 
condutor, de 38 anos e morador em Catanduva, que 
apresentava sinais de embriaguez. Ele foi submetido 
ao teste do bafômetro que acusou alcoolemia. Ele 
recebeu voz de prisão e na central de flagrantes em 
Barretos não pagou a fiança de R$ 1.300,00, sendo 
encaminhado à cadeia local onde permaneceu preso. 
Durante a ocorrência foi constatado também que o 
infrator estava na situação de procurado pela justiça, 
já que havia em seu desfavor mandado de prisão em 
aberto expedido pela justiça de Colina. 

APREENSÃO MOTO DE LEILÃO
A PM suspeitou da atitude dos ocupantes de uma 

CG 125 Fan, de Monte Azul, que aumentou a velocidade 
ao avistar a viatura, que trafegava pela Rodovia Renê 
Vaz de Almeida no dia 24. A moto foi acompanhada por 
alguns quilômetros até a abordagem, que constatou que 
o condutor, de 18 anos, não possuía CNH e que o veículo 
de leilão estava com a numeração do chassi e motor 
suprimidos. A moto foi guinchada e recolhida ao pátio. 

PORTE DE MACONHA 
Dois jovens, de 18 anos, fumavam um cigarro de 

maconha na noite do dia 27,  na praça da Avenida das 
Cohabs, quando foram abordados pela PM, que apre-
endeu também um papelote da mesma droga que tinha 
sido dispensado por um dos autores que foram liberados.

A previsibilidade foi 
confirmada na última 
rodada do 2º turno do 
Veterano e novamente 
as quatro melhores vão 
fazer as semifinais. A 
diferença do 1º turno é 
somente a posição na 
tabela, onde desta vez 
a Pedreira assumiu a 
ponta e o Xibil em 2º. 
Já o Bom Churrasco 
subiu para 3º e o Estre-
las ficou em 4º. Desta 
forma o confronto será 
o mesmo do 1º turno: 
Pedreira x Estrelas e 
Xibil x BC. 

Coincidências à 
parte, vale relembrar 
os confrontos. Na 
semi a Pedreira ficou 
com a vaga ao golear 
o Estrelas por 4 a 1. 
No jogo do returno a 
alvirrubra fez 1 a 0 nos 
galácticos. Ou seja, o 
Estrelas tem um tabu 
a ser superado se qui-
ser chegar à final. O 
empate é da Pedreira. 

Já o duelo entre 
Xibil e BC foi melhor 
para o 1º que venceu 
por 2 a 1. No returno o 
Amigos do Xibil goleou 
fácil o Carvão por 5 a 
1. Isto significa que o 
Bom Churrasco tam-
bém tem que superar 
o trauma para ter o 
direito de estar entre 
os finalistas. O Xibil 
joga pelo empate. 

A “Toca do Tigre” 
será o palco da grande 
semifinal a partir das 
8h. Prepare o seu 
coração...
SUPER GOLEADA 

A Pedreira encerrou 
a fase de classifica-
ção com uma sonora 

Com repeteco do 1º turno os 4 (Pedreira, 
Xibil, BC e Estrelas) fazem as semifinais

goleada sobre a frágil 
Vila Guarnieri, mas 
não antes sem tomar 
um susto. Mesmo com 
um jogador a mais, a 
Pedreira saiu perdendo 
com gol sofrido logo 
aos 8’, quando Elton 
fez 1 a 0.

O time acordou e 
foi pra cima e aplicou 
a maior goleada da 
competição ao fazer 
11 a 1. Léo balançou 
as redes 4 vezes; Mar-
quinho Balbo, Helinho 
e Sinomar fizeram dois 
cada e Goiaba comple-
tou o placar.

XIBIL VIRA PRA 
CIMA DO ESTRELAS 

O Amigos do Xibil 
segue firme no objetivo 
de conquistar o título 
do Veterano de forma 
antecipada e provou 
isso ao vencer o Es-
trelas de virada. 

O Estrelas foi melhor 
na primeira etapa. Teve 
mais volume de jogo, 
dominou a posse de 
bola, finalizou porém 
não marcou. Logo aos 
2’ do segundo tempo 
abriu  o placar com 
Simão. 

O time do Xibil foi 
pra cima e buscou o 
empate cinco minutos 
depois com Pelezinho. 
Depois de conseguir a 
igualdade, a equipe me-
lhorou e saiu em busca 
da vitória. Gilsinho fez 
o da virada aos 33’ e 
quase saiu o 3º. 

BC VENCE FÁCIL 
UNIÃO 

O Bom Churras-
co tinha que vencer 
o União de Amigos 
para se classificar às 
semifinais, mas foi 
surpreendido quando 
Vagninho fez 1 a 0 aos 
27’ do primeiro tempo.

O resultado que 
eliminava o Carvão 
durou três minutos até 
Guilherminho empatar 
e o alívio foi maior 
quando a virada veio 
com Lucão aos 33’.

No segundo tempo 
a goleada foi comple-
tada com dois gols 
de Ique, artilheiro do 
campeonato, dois de 
Terinho e um de Ce-
sinha. Aliás um dos 
gols de Terinho foi 
um golaço. Dentro da 
área ele chapelou o 
zagueiro e emendou 
de primeira, sem deixar 
a bola cair. 

A equipe de atletis-
mo da Secretaria de 
Esportes participou 
da 8ª Corrida do Tra-
balhador, realizada no 
último domingo, 29, em 
Mirassol, que teve dois 
percursos. 

Nos 21km a classi-
ficação foi a seguinte: 
Paulo Libório ficou em 
3º na categoria 45/49 
anos e 12º no geral; 
Jéssica Genovez (1ª 

Atletas correram em Mirassol
30/34 – 14ª); Cláudia 
Trivelato (2ª 55/59 – 
22ª); Maria Cristina 
Almeida (2ª 50/54 – 
28ª) e Jesus Oliveira 
(3º 60/64 – 67º). 

Quatro atletas com-
petiram no percurso de 
5km: Walter Nascimento 
(4º 50/54 – 89º); Jardel 
Amaral (6º 35/39 – 41º); 
Leandro Lenhaverde (8º 
35/39 – 47º) e Juliano 
Souza (10º 35/39 – 57º). 

Equipe da Secretaria de Esportes com o atleta Gustavo 
Silva, que participou de forma independente da prova. 

Odair foi o cara na defesa do Amigos do Xibil no 
jogo contra o Estrelas. O camisa 4 teve uma atua-
ção de destaque na virada sobre o rival, ganhando 
as divididas, se posicionando bem na marcação e 
sendo peça fundamental na defesa. Vai lá Odair que 
a Florença te espera.

A VILA GUARNIERI se despede do Veterano ao sofrer a maior goleada da competição. 
Apesar de terminar como lanterna o time não deu WO e cumpriu com o seu dever 
esportivo. No entanto, vai precisar reforçar o time para se tornar mais competitivo 
no próximo ano. 

Duas entidades en-
tregaram os prêmios do 
sorteio realizado no último 
dia 25. Os ganhadores do 
Asilo são: 818 – R$ 9 mil 
(inadimplente); 594 – Már-
cia S. Silva (R$ 1,8 mil); 
595 – Geni Bento Bastos 
R$ 1,2 mil) ; 985 – Fátima 
Aparecida Thomaz (R$ 
1.100,00) e 245 – Paulo 
César Trabaquim (R$ 1 mil). 
O 1º prêmio foi sorteado 
novamente ontem, dia 1º. 

A campanha “Amigos do 
Esporte” também entregou 

Entidades entregaram 
prêmios

os vales-compra aos carnês  
818 – Antônio Paulo Cabral 
(R$ 1,5 mil); 594 – Guilherme 
H. Genovez (R$ 750,00); 
595 – Juliê R. S. Silva (R$ 
200,00); 985 – Carlos E. 
Pedro Martins (R$ 200,00) 
e 245 – Gabriel M. Drubi 
(R$ 200,00). 

SORTEIO 
Na próxima quarta-feira, 

dia 8, acontece mais um 
sorteio da campanha da 
Apae, que entregará R$ 
12.100,00 em vale-compras. 
Pague em dia seu carnê! 
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Hoje 
Neusa Colete Basso

Felipe Rodrigues Ferreira 
da Silva 

Ana Beatriz Basseto Abe 
Ângela Izabel Corrêa 

Feitoza 
Edna P. da Costa Zeitum

Amanhã 
Napoliana C. Pupolini 
Maria Lúcia Luciano

Taís Valeriano 
Dia 4 

Gabriel Caosim Weiss
Victor Marques Andrade

Jéssica Camila de Castro 
Jair Carlos da Silva 

Dia 5 
Lucas Henrique Alves
Cássio Varella Antonini

Carlos E. Ramadan Parro 
Dia 7 

Marco Antônio Petri 
Aparecido R. Ferreira 
Isabel Santos Batista

Letícia Rodrigues P. Silva 
Aline Piai Paro

Gabriel Polizelli Brait 
Dia 8 

Gabriely Gonçalves Dezolt 
Allan Henrique Corrêa 

Pereira
Rômulo B. Etchebehere 

Ana Kelly Junqueira Pinto 
Simone Muniz de Souza 

Aniversário de 
casamento 

Dia 7 
José Carlos Furini/

Aparecida de Fátima 

Um momento de fé e devoção foi o 10º Terço Vivo – “Uma 
noite com Maria”, que aconteceu sábado na chácara São 
João Paulo II, no Parque Morumbi. O evento foi promovido 
pela Associação Providência Santíssima.  

Liliane e Jarbas “Bimba” com o filhinho Heitor que co-
memorou seu 1º aninho no dia 21. Os pais partilharam 
sua alegria com os familiares e amigos que prestigiaram 
o pique-pique do “Circo”. 

A família é o alicerce do Júnior que no dia 6 completa 
mais um aniversário nas melhores companhias: da esposa 
Cláudia e das filhas Caroline e Larissa. 

Antonio/Rosa na celebração dos 40 anos de união (bodas 
de esmeralda) com missa de renovação dos votos conjugais 
no sábado e jantar no Rotary com os filhos Antonio Marcos, 
Eliana, Gláucia, familiares e amigos.                   CL Produções

Amigos de longa 
data e uma 

aniversariante muito 
animada, esse foi 

o clima da celebração
 de mais um ano de 

vida de Renata Garcia, 
ocorrida no sábado. 

CL Produções

Irmãos Fernando e Victor que fazem aniversários amanhã e 
no sábado. Mesmo morando em Ibitinga os dois receberão o 
carinho dos familiares colinenses e dos avós Evandro/Maria. 

Os amigos Gustavo, Lira, Baresi e Denis fizeram esse 
registro no Festival “Somos Rock” que prestigiaram 
sábado, em São Paulo, com bandas da década de 80 que 
até hoje fazem sucesso.  

Grupo de amigos que, mais uma vez, percorreu o Caminho 
da Fé com saída de Águas da Prata até o Santuário de 
Aparecida. A galera pedalou por quatro dias, de 18 a 22 
de maio, completando 320km.  Além da superação dos 
limites, o maior obstáculo foram as baixas temperaturas 
enfrentadas pelos bikers Adilson Barbosa (Gledan), Ricardo 
Peguim, João Demanos, Dan Salvi, Dú Cury, Fabrício Leite, 

Foi uma festa a celebração no domingo dos 73 anos de vida do Claudião, que ficou 
super feliz com a demonstração de afeto da esposa Ladaerte, filhos, netos e da família 
do sobrinho Fábio (São Paulo). 

Os 20 anos do Pedro 
Henrique no próximo 

dia 7 serão celebrados 
na residência de Dania 

Nascimento, que se 
orgulha da carreira 
do afilhado que é 

empresário no ramo 
da tecnologia. 

Márcio Carareto (Pirangi) 
e os integrantes do carro 
de apoio: Gustavo Felici e 
Ricardo China (Joinville-SC). 

O cavaleiro Cacá Parro vai passar o aniversário neste 
domingo competindo na Irlanda, mas a comemoração 
com a esposa Nicola, os filhos Luca e Margot acontece 
após o seu regresso à Inglaterra, onde a família reside. 

A esposa Marta, os filhos Henrique e Helena são a ins-
piração de Lucas Alves, que completa mais um ano de 
vida neste domingo bem juntinho da sua família. 

Aniversário 
chegando também 
para Simone Muniz, 

que completa no 
próximo dia 8 
idade nova no 

calendário da vida. 

Aniversário é a 
data preferida 

da Gabriely Dezolt, 
que vai celebrar os 
20 anos no próximo 

dia 8 curtindo a 
família e a turma 

de amigos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

Aberto em 25/05/2022; Encerramento: Até as 10:00 
horas do dia 07/06/2022; Resumo do objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS para a Contratação de empresa especializada 
visando a prestação de serviços de confecção de próteses 
dentárias, incluindo material, mão-de-obra e equipamentos 
especializados pelo período de 12 (doze meses). A referida 
empresa deverá possuir cadastro junto CNES (Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde), ser constituída 
por pelo menos um profissional protético com CBO (Códi-
go Brasileiro de Ocupação) de número 3224-10 e realizar 
ao menos um dos procedimentos definidos no artigo 1° da 
Portaria SAS n° 211, de 13 de maio de 2011. A produção 
mínima mensal de próteses dentárias de acordo com faixa 
definida por Nota Técnica e também pelas portarias 2,373/
GM/MS de 07 de outubro de 2009, e n° 211/SAS/MS de 
13 de maio de 2011, ou quaisquer outras que vierem a 
substitui-la no decorrer da execução contratual. O edital 
está disponível, podendo ser retirado no Setor de Compras 
e Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, 
Centro; Informações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 25 de Maio de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal 

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

A promoção e preven-
ção à saúde são uma 
preocupação constante 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, que tem 
promovido diversas 
ações para o bem estar 
da população. Uma 
delas foi o “Dia D dos 
Diabéticos” realizado 
na última quinta-fei-
ra, 26, na UBS “Dr. 
João Paulo Pires da 
Silva”, pelas equipes 
de Atenção Primária 
à Saúde e Vigilância 
Epidemiológica.  

A ação alinhada com 
o programa educativo 
de cuidado integral à 
pessoas insulinode-
pendentes, foi coor-
denada pela equipe da 
Estratégia de Saúde 
da Família 01. O ob-
jetivo foi intensificar 

Saúde intensifica ações preventivas e educacionais
a assistência à saúde 
dos munícipes com 
diabetes mellitus na 
área de abrangência 
da ESF-01, que possui 
atualmente 416 porta-
dores da doença. 

Além da aferição da 
pressão arterial, me-
didas de peso, altura, 
cálculo do IMC – Índice 
de Massa Corporal e 
circunferência abdomi-
nal, os pacientes foram 
submetidos à avaliação 
de enfermeiro, nutricio-
nista e médico. Também 
receberam cuidados 
nos pés de profissional 
técnico em podologia 
e orientações gerais 
sobre administração e 
o uso de medicamentos 
pela farmacêutica da 
rede de saúde. 

 “As ações preventi-

vas para portadores de 
Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNTs) 
serão regularmente 
realizadas. A próxima 
etapa abrangerá os 
pacientes da ESF-02”, 
disse Samuel Marques, 
coordenador de educa-
ção continuada.
ARRASTÃO CONTRA 

A DENGUE
Aconteceu também no 

dia 26 ação de informa-
ção e conscientização 
sobre os perigos das 
doenças transmitidas 
pelo Aedes aegypti, 
que continua nesta 
semana, de 30/5 a 3/6, 
com o 3º arrastão para 
eliminação de criadouros 
do mosquito. As duas 

equipes, com 8 pessoas, 
estão percorrendo toda 
a cidade que possui 
cerca de 2.232 imóveis 
urbanos e 432 terrenos. 
Até o último  dia 27 o 
município contabili-
zava 73 notificações 
de dengue, sendo 13 
casos confirmados e 29 
aguardando resultado 
de exame. 

“Os proprietários 
de imóveis fechados 
e desocupados serão 
notificados para que 
recebam a visita dos 
agentes”, destacou 
Ursino Lima, diretor 
de vigilância. 

A ação é desen-
volvida em conjunto 
pelo Departamento de 

Controle de Endemias 
(Decen), equipes da 
Vigilância em Saúde 

Profissional em podologia examina os pés de paciente 
que participou das ações no “Dia D dos Diabéticos”. 

com apoio do Depar-
tamento de Obras e 
Serviços Urbanos. 

Em um único dia o 
Fundo Social de Soli-
dariedade arrecadou 
1.368 peças de roupas 
para a Campanha do 
Agasalho. A mobili-
zação realizada na 
última quinta-feira, 
26,  contou com a 
parceria da Secretaria 
de Assistência e De-
senvolvimento Social 
e CRAS – Centro de 
Referência de Assis-
tência Social.

Campanha do Agasalho arrecadou 1.368 peças
Segundo a secretária 

Alessandra Vianna, 
foram arrecadados 
206kg de roupas e 
51 cobertores, sendo 
21 arrecadados junto 
à população e 30 
(casal) doados pelos 
atuais vereadores, 
que colaboraram com 
a campanha. 

“As doações desti-
nam-se às famílias com 
maior vulnerabilidade 
social/econômica ca-

dastradas no CRAS. 
Quero agradecer, mais 
uma vez, a população 
jaborandiense pela 
demonstração de so-

lidariedade e amor ao 
próximo, que permitirá 
que muitas famílias 
sejam beneficiadas”, 
concluiu Alessandra. 

Equipe do FSS, Assistência Social e CRAS que arre-
cadaram as doações que beneficiarão muitas famílias 
necessitadas.
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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
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OFERTAS VÁLIDAS DE 03 A 05/06/2022 PARA AS LOJAS:   Colina: Loja 1 (Rua Sete de Setembro,214) - Segunda a Sábado: 8h às 19h - Domingo: 8h às 13h / Loja 2 (Av. Luiz L. de Toledo,386)   -  Segunda a Sábado: 8h às 20h - Domingo: 8h às 18h e Tome Leve Aqui: Av. José Francisco José Azedo, 51, Av. das Cohab, 17-99729-7539

 15 ,90
CADAR$

Açúcar cristal
Guarani 5 kg

14,90
CADAR$

 2,09
CADA

R$

1,99 
CADAR$

Cerveja Antarctica
litrinho 300ml

LIMITE 3 CAIXAS 
POR COMPRA

SOMENTE 
LÍQUIDO

Leite cond. Italac
tp 395g  5,49

CADA
R$

4,99
CADAR$

Leite longa vida 
Bonolat 1 L (tipos)  4,49

CADA
R$

Molho ref. Fugini 
peneirado sachê 
300g  1,49

CADA
R$

1,29
CADAR$

Óleo de soja 
Vitaliv pet 900ml

 8,98
CADA

R$

Deterg. Tixan 
Ypê maciez 
em pó 1,6 kg 
grátis 80g  15,99

CADA
R$  18 ,99

CADAR$

17,99
CADAR$

Papel hig. Neve 
neutro comp. L12 
P11

 16 ,90
CADAR$

16,49
CADAR$

Arroz Engenho
tipo 1 pct 5 kg
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