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O encontro com o 
governador Rodrigo 
Garcia, em Barretos 
na última sexta-feira, 
foi bastante satisfatório 
para Colina que retornou 
com uma ambulância, 
uma retroescavadeira 

Colina ganha ambulância 
e máquinas

e uma motoniveladora, 
além da assinatura de 
vários convênios. A co-
mitiva colinense esteve 
formada pelo prefeito 
Dieb, vice Campanholi, 
diversos secretários e 
servidores. 

“Nossos mais sin-
ceros agradecimentos 
ao governador Rodrigo 
Garcia por estas im-
portantes conquistas”, 
destacou o prefeito 
colinense. 

Pág. 3 

Liliana, Dieb e Campanholi entregam lembrança ao governador Rodrigo Garcia durante 
encontro em Barretos na presença do deputado federal Geninho. 

Cercado de muita 
expectativa o Con-
curso para e leger 
a Rainha da Festa 
do Cavalo acontece 
neste sábado, a par-
tir das 20 horas. O 
Ginásio de Esportes 
está sendo decorado 
cap r i chosamen te 
para o evento que, 
segundo os orga-
nizadores, promete 

Sábado é dia de escolher a 
Rainha da Festa do Cavalo

muitas novidades. 
Dezesseis lindas 

jovens col inenses 
estarão na passarela 
nos trajes maiô, gala 
e joqueta para análise 
dos quesitos beleza, 
desenvoltura e simpatia. 
O corpo de jurados terá 
a grande incumbência de 
eleger a representante 
da beleza colinense. 

Pág. 3 
Para quem a rainha eleita 
Adriele Leite vai passar a 
faixa neste sábado? 

Domingo tem a grande final do Veterano 
entre Amigos do Xibil x Pedreira

 Pág. 6

Governador anuncia 
investimentos de 

R$ 67 milhões para 
Jaborandi

Pág. 7

Bandido armado 
rouba supermercado 

na Nova Colina
PANORAMA

Polícia Ambiental 
autua pescadores 
no Rio Pardo (foto)

Pág. 4
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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 16 – Quinta-Feira – CORPUS CHRISTI
16h – Missa e procissão com Jesus Sacramentado – Co-
munidade São Sebastião

Dia 18 – Sábado
19h – Missa na Matriz

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

Dia 22 – Quarta-Feira
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião dos catequistas na Matriz

“CRISTO: FONTE DA PURIFICAÇÃO E DA VIDA”

As leituras desta nossa próxima liturgia que acontecerá 
neste domingo próximo, convergem na figura de Jesus, 
Messias padecente. Enquanto Messias que padece, morre 
e ressuscita, Ele é a fonte para a purificação e salvação do 
povo, anunciada na profecia de Zacarias. Zc 12,10-11;13-1 
– Como fonte da purificação e salvação, Ele é acessível a 
todos os que o buscam, uma vez que estejam preparados 
pelo “espírito de graça e oração” para assim reconhecê-lo. 

Por isso na leitura de Gl 3,26-29 – Paulo pode falar do 
batismo como revestimento do Cristo. A fonte da profecia de 
Zacarias dizia respeito à “oblação e purificação”, ou seja, 
tinha o aspecto de ritual de purificação para o encontro 
com o sagrado, prática habitual no mundo judaico. O ba-
tismo em Cristo, do qual fala Paulo, torna desnecessário 
os rituais de purificação e, portanto, de salvação. 

No momento em que vivemos a negação de tantos 
direitos, conquistados a duras penas, e nos assaltam os 
fantasmas do desrespeito aos direitos de muitas categorias 
de trabalhadores, que a máxima cristão - paulina – “não 
há mais nem judeu nem grego, nem escravo nem livres, 
nem homem nem mulher” – ressoe em nossa mente e 
coração, e nos ajude a não nos deixarmos manchar pelas 
injustiças institucionalizadas que não revelam o Cristo, 
antes, o crucificam novamente.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.234 
LIVRO D-19 FLS.108

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

LUIZ HENRIQUE FERREIRA e 
CAMILA FERREIRA PARRA DIAS

Ele, natural de Monte Azul Paulista-SP, nascido aos 
21 de Julho de 1.984, autônomo, solteiro, residente e do-
miciliado na cidade de Colina-SP, à Rua João Silveira, nº 
0201, Centro, filho de José Henrique Ferreira e de Ana 
Maria Pezotti Ferreira.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 26 de Dezembro 
de 1.995, psicóloga, solteira, residente e domiciliada na ci-
dade de Colina-SP, à Rua Cinco, nº 822, Cohab 3, filha de 
Eleotério Parra Dias Neto e de Valdemarina Ferreira.

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

VENDE-SE 
Casa na Rua Tira-

dentes nº 666 com 3 
quartos, sala, cozinha, 
banheiro e área nos 
fundos. Aceito carro 
no negócio. Tratar (17) 
99167-0180, c/ Carlos. 

CASA 
Vendo ou troco por 

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

VENDE-SE 
Terreno Desmembra-

mento Park, medindo 
10x25, Rua C - Quadra 
4 - Lote 16, quitado e 
sem dívidas. Contato 
Emerson: (13) 99194-
4797. 

VENDE-SE 
Três terrenos murados 

com portão grande e 
calçada no bairro Patri-
mônio, próximo à horta 
do Zé Verdureiro. Vendo 
juntos e separados – 

metragem total 1.565 
m2. Tratar 99112-9651, 
c/ Zé Verdureiro. 

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

DELÍCIAS 
CASEIRAS

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

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

LAVAGEM A SECO
Limpeza especia-

lizada de estofados 
res idenc ia is /auto-
motivos, colchões, 
cadeiras, etc. Faça 
seu orçamento na 
Tapeçar ia do Mar -
quinho – 3341-3836. 

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde 

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

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

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

MOTORISTA 
Presto serviço de 

motorista para qual-

quer cidade, região de 
Campinas, São Paulo, 
Rio Preto e aeroporto. 
Tratar 99181-3841, c/ 
Beto Lima. 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

BOLOS, TRUFAS 
E DOCINHOS 

Aceito encomendas 
de bolo branco e cho-
colate. Também faço 
trufas e docinhos 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 enco-
mendas, pagamentos 
bancários e comerciais 
- mototáxi. Ligue: (17) 
99137-6683 (n). 

VENDE-SE 
Mesas de MDF, toa-

lhas de mesa (grande 
e pequena), talheres, 
geladeira, travessas 
inox e colorex, picador 
de legumes, marmita 
c/ 5 divisões, bande-
jas plástico açougue 
30x50cm e 30x30cm, 
p lás t ico  50 l i t ros , 

panela pressão 7,5 
litros sem tampa, etc. 
Tratar (17) 3341-1627 
ou Restaurante Toca 
da Raposa.

LT CLEAN 
Higienização de 

estofados, 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 con-
servação – dimensão: 
16,5cm x 5,5 cm. Valor: 

VAGAS 
AÇOUGUEIRO 

O Tome Leve está 
contratando açouguei-
ro. Os interessados 
devem ent regar  o 
currículo no Tome Leve 
da Av. Luiz Lemos de 
Toledo, 386.

R$ 40,00 m2. Tratar 
fone 3341-1627. 

CAMINHAS PETS 
Fabricamos cami-

nhas e roupas pets 
em vários tamanhos e 
modelos, sob medida e 
personalizado. Vendas 
no atacado e varejo. 
Contato:  99141-0589. 
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O governador Ro-
drigo Garcia esteve 
no Parque do Peão, 
e m  B a r r e t o s ,  n o 
último dia 10, para 
entrega de veículos 
e equipamentos aos 
municípios da Região 
Administrativa. 

O evento denomina-
do “Governo na Área” 
intensifica as relações 
institucionais entre o 
governo e as prefeitu-
ras, além de ampliar 
a transparência das 
ações governamentais 
à população. 

O prefeito Dieb e 
o vice Campanholi 
lideraram a comitiva 
colinense que estava 
formada por alguns 
vereadores, diversos 
secretários municipais 
e servidores. Colina 
foi contemplada com 

Colina ganha ambulância e máquinas do programa 
estadual “Nova Frota-SP Não Para” 

uma ambulância, uma 
retroescavadeira e 
uma motoniveladora, 
além da assinatura de 
vários convênios que 
vão beneficiar ainda 
mais a cidade. 

“Nossos sinceros 
agradecimentos ao 
governador Rodrigo 
Garcia por atender 
as re iv indicações 

colinenses e de toda 
região. Somos gratos 
por ter um governador 
com este dinamismo e 
liderança marcante”, 
destacou o prefeito. 

Ele também informou 
que: “Os maquinários 
pesados vão reforçar 
a nossa prestação de 
serviço ao agronegó-
cio, proporcionando 

melhores condições 
para escoar a nossa 
produção agroindustrial. 
No setor de saúde uma 
nova ambulância vem 
para garantir melhores 
condições de transporte 
para os pacientes”. 

INVESTIMENTOS 
Durante seu pro-

nunciamento o gover-
nador Rodrigo Garcia 
enfatizou que o Estado 
entregou 112 veículos 
e maquinários para 
os 19 municípios da 
região, por meio do 
programa “Nova Fro-
ta-SP Não Para”. Ao 
todo, o investimento 
estadual supera R$ 
115 milhões, sendo 
R$ 74,3 milhões para 
obras de infraestrutura 
urbana e mais de R$ 
41 milhões em equi-
pamentos. 

Motoniveladora e retroescavadeira vão reforçar o trabalho 
na zona rural.

Um dos eventos 
mais esperados antes 
da Festa do Cavalo é 
o Concurso da Rainha, 
que acontece neste 
sábado, dia 18, a partir 
das 20h, no Ginásio de 
Esportes. A organização 
está empenhada para 
fazer deste o melhor 
concurso de todos os 
tempos.  

Para tanto o evento 
tem mobilizado diver-
sos setores públicos 
e despendido tempo 
nos preparativos, in-

Concurso da Rainha promete surpreender o público neste sábado
clusive nos ensaios 
das 16 candidatas 
que serão o centro 
de todas as atenções 
do público na noite 
de sábado. 

Os ingressos con-
tinuam à disposição 
do públ ico com as 
candidatas e também 
na Secretaria de Es-
portes, no Recinto, 
que inclusive estará 
fazendo a venda ama-
nhã e no sábado. A 
arquibancada custa 
R$ 15,00 e crianças 

de até 10 anos, acom-
panhadas pelos pais 
e com apresentação 
de documento, não 
pagam. O preço da 
cadeira é R$ 30,00, 
mesmo valor cobra-
do das crianças. Os 
menores de 16 anos 
precisam estar acom-
panhados dos pais. 

“Muitas novidades 
estão sendo prepara-
das para surpreender 
todos que prestigia-
rem o super evento, 
que antecede a 43ª 
edição da Festa do 
Cavalo que está sendo 
aguardada com muita 
expectativa. Espera-
mos a participação 
da família colinense 
no concurso, que irá 
escolher as repre-
sentantes da beleza 
colinense”, destacou 
Liliana Taha, presidente 
do Fundo Social, que  
coordena o evento. 

INGRESSOS
CAMAROTES 

FESTA 
Também fo i  d i -

vulgada a venda de 
i ng ressos  pa ra  a 
fes ta ,  que  podem 
ser adquiridos pelo 
site saudtickets.com.

br. O valor por dia é 
R$ 120,00 (inteira) 
e a meia entrada R$ 
60,00. Também tem 
a opção do ingresso 
solidário que custa R$ 
60,00 com a doação 
de 1 l itro de leite. A 
permanente,  que dá 
acesso a todos os 
dias, custa R$ 200,00. 

O preço (por dia) 
dos camarotes in-
dividual open bar é 
R$ 230,00 (inteira), 
incluso a entrada no 
Recinto e R$ 180,00 
para quem já possui 
acesso. Os pacotes 
estão à venda por R$ 
800,00 com entrada e 
R$ 600,00 para quem 

já tem ingresso.
A retirada do in-

gresso adquirido no 
site será feita durante 
a Festa, na bilheteria 

do Recinto, das 20 
às 23h59, mediante 
ap resen tação  do 
voucher impresso e 
documento com foto. 

Dieb e Campanholi junto à nova ambulância. 

Interior do Ginásio de Esportes que está sendo preparado 
para o grande evento de sábado.
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Sem dúvida, será um dia bastante divertido, mas pouco produtivo 
em relação à vida profissional.

Horóscopo da semana de 16 a 22/06

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Período de 
recolhimento, de meditação e de contato com certos 
conflitos interiores. E’ bom não forçar as situações 

nem tentar continuar certas atividades. Procure considerar as 
limitações do momento, aprendendo a se revigorar com elas.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Dia em que se 
encontrará mais ambicioso e confiante em si 
mesmo, o que deverá levá-lo a ter lucros nos 

negócios. Sucesso profissional e social. Antigos projetos de vida 
estarão retomando boa parte do seu tempo.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Dia favorável para 
se reencontrar com os amigos de trabalho e com os 
familiares. Muito trabalho pela frente mas o resultado 
final será compensador O sucesso profissional, 

bem como as novas empresas e empreendimentos será evidente.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Não deixe que 
invejosos e incapacitados estraguem sua paz 
no lar e principalmente no trabalho. Análise as 

pessoas, e só dê crédito àquelas que realmente são humanas e 
honestas. Tranquilidade com a pessoa amada.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Sua energia 
atual, aliada a sua persistência, poderá lhe 
proporcionar vantagens reais. Não deixe que 
os pequenos problemas que possam surgir no 

decorrer do dia tirem sua esperança e alto astral.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Benéfica 
influência astral atingirá diretamente sua 
capacidade mental, dando mais disposição 
para entabular e pensar nas novas empresas e 

especulações que pretende realizar. Controle-se em todos os 
sentidos, e cuide de sua saúde e moral.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Dia em que poderá 
contar com as melhores condições nos negócios, 
nas especulações e obrigações sociais. Chances 
em jogos. A profissão ganhará impulso novo e 

você poderá solicitar a ajuda de pessoas amigas.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Melhora total em 
todos os assuntos profissionais, sociais e finan-
ceiros se farão sentir neste dia. O período também 
será propício para colocar em ordem seus objetos 

pessoais. Não entre em conflito com filhos ou pais e pessoas que 
dizem ser amigas.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 É bom se 
preparar para viver paixões arrebatadoras, mas 
vá com calma e não se entregue demais Com 
relação às finanças não se preocupe, pois seus 

esforços serão recompensados. Graças à grande influência 
positiva dos astros sobre você neste período.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Dia em 
que pela influência e colaboração dos amigos 
e dos superiores poderá realizar seus desejos 
Você se sentirá impulsionado a desenvolver 

de maneira lógica novos projetos e colocá-los em prática para 
resolver situações pessoais e profissionais.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Dia benéfico e 
favorável em tudo o que pretenda realizar ou 
conceber. Procure viver este dia intensamente. 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Influência astral 
benéfica hoje. Terá paz no setor amoroso, a ajuda 
dos amigos, parentes e religiosos para elevar 
seu estado de espírito e será bem sucedido nos 

divertimentos. Alguém de sua família ou de sua amizade poderá 
perturbá-lo no transcorrer desta fase.

BANDIDO ARMADO ROUBA COMÉRCIO 
NA NOVA COLINA 

Era por volta das 19h35 do dia 9 quando um 
assaltante armado com uma pistola adentrou um 
supermercado da Rua 2 da Nova Colina, gritando 
para uma das funcionárias do caixa entregar o di-
nheiro. Ele usava uma blusa com capuz, puxou a 
gaveta de um dos caixas e roubou aproximadamente 
R$ 400,00. Enquanto pegava todo o dinheiro da 
gaveta ficou com a arma apontada para os funcio-
nários, mandando que deitassem no chão. A PM  
foi acionada e efetuou buscas nas proximidades e 
no bairro Jardim Califórnia, direção que o bandido 
tomou após o roubo, mas sem êxito. 

APREENSÃO DE MOTO E CELULAR 
Devido as frequentes queixas de movimentação 

de usuários de drogas, som alto e importunação do 
sossego na Rua Júpiter – Patrimônio, a PM esteve 
no local na noite do dia 7, onde efetuou várias 
abordagens, mas nada de ilícito foi encontrado. 
Uma moto 125 Titan foi apreendida na Rua 1 do 
mesmo bairro por estar com o licenciamento atra-
sado e o condutor autuado por não possuir CNH. 

Um celular furtado foi apreendido com uma 
mulher, de 25 anos e moradora em Jaborandi, 
abordada na Rua Luiz Gustavo da Costa Cubas 
– Patrimônio na tarde do dia 7. Após pesquisa do 
IMEI, os PMs comprovaram que o aparelho tinha 
sido furtado em dezembro do ano passado em 
Pitangueiras. A autora foi apresentada na delegacia 
e liberada posteriormente. 

Um celular também foi furtado do interior de uma 
residência da Rua Jaime de Melo Nogueira – Vila 
Cunha na noite do dia 12. O proprietário desconfia 
que o furto tenha sido cometido por uma vizinha. 

LINCHAMENTO
Após receber denúncia de linchamento na noite 

do dia 11, a PM compareceu na Rua João Silveira  
onde a vítima com escoriações já tinha sido socorrida 
pelo Samu. Segundo informações, o homem que 
sofreu ferimentos teria sido agredido por indivíduos 
do Patrimônio. A vítima disse aos policiais que es-
tiveram no Pronto Socorro que sofreu uma queda. 

BOMBA CAUSA DANO EM RESIDÊNCIA 
Ao chegar em casa na noite do dia 10, um 

morador da Av. Ângelo Martins Tristão percebeu 
água vazando de um cano que tinha sido quebrado 
por uma bomba, jogada na residência O artefato 
também causou dano no forro do banheiro. 

FIO DE TELEFONIA QUASE ENFORCA 
MOTOCICLISTA 

Na manhã do dia 9, um motociclista de 72 
anos trafegava pela Av. Dr. Manoel P. Fernandes, 
sentido bairro/centro, quando um fio de telefonia 
que estava pendurado enrolou em seu pescoço. 

P A N O R A M A
Ele estava prestes a perder a consciência quando 
caiu da moto, sofrendo escoriações no tornozelo, 
joelho e pescoço. A vítima, que quase foi enforcada 
pelo fio, foi socorrida por um popular que passava 
pelo local. 

PESCADORES AUTUADOS POR PESCA 
IRREGULAR

Dois pescadores de Jaborandi foram autuados pela 
Polícia Ambiental em R$ 6.721,60 por pesca mediante 
apetrecho não permitido e multa simples de R$ 1 mil 
por dificultarem a ação policial. A autuação foi realizada 
dia 5, às margens do Rio Pardo, na área de ranchos, 
quando os pescadores desrespeitaram a ordem de 
parada e fugiram com o barco dispensando alguns 
peixes no rio. A abordagem aconteceu no rancho onde 
os pescadores desembarcaram. Além de peixes, foram 
apreendidos 45m de rede e 4m de tarrafas. 

FURTO DE FIOS 
Um representante de empresa de telefonia usou 

a delegacia eletrônica para registrar o furto de 66 
metros de cabos na Alameda 3 da Nova Colina. 
O furto teria acontecido no dia 8. 

Peixes, rede e tarrafas apreendidos pela Polícia Ambiental 
com pescadores às margens do Rio Pardo, em Jaborandi.

Os artistas de rua 
ou grupos musicais 

Festa do Peão abre espaço 
para artistas de rua

interessados em se 
apresentar no Parque 
do Peão, durante a 
realização da 65ª Festa 
do Peão de Barretos, 
devem se inscrever 
até o dia 30 junho no 
site da Seth Assesso-
ria, onde consta todo 
regulamento para 
seleção. No cadastro 
o interessado deve 
informar sua atração, 
inclusive indicando 
links de sites ou redes 
sociais com vídeos/
apresentação artística.
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P A N O R A M A

Hoje 
Vilma A. dos S. Barbosa 

Amanhã 
Fábio Dalpim 

Ricardo dos S. Fernandes 
Lucrécia de A. Brunozi 

Alfredo Alves Pereira Júnior 
Dia 18 

Fernando Carvalho da 
Silva 

Maria Alia Abe Ramadan
Dia 19 

Marcela Jorge Drubi
Arlete de Souza Moreira 
Elza Benedita Bonifácio 

Dia 20 
Yassin Ramadan 

Inês Brunozi 
Dia 21 

Larissa Rodrigues P. Silva  
Marcelo José Alves 
Marco Aurélio Brait

Rodolfo Ferreira de Araújo 
Zoraide Bianqui da Silva 

Aniversário de casamento 
Amanhã 

Jair Carlos da Silva/Zoraide 
Dia 20 

Benigno Barboza/
Helena Maria 

Se o aniversário é no mês junino, tem que ter festa típica! 
Essa foi a temática do “Arraiá do Japa” para comemorar 
os 40 anos de Renê Sasaki no último dia 12. Amigos e 
familiares entraram no clima da festança, que teve uma 
pegada social. O presente foram litros de leite que soma-
ram cerca de 300 e serão distribuídos às instituições e 
famílias carentes. Renê e a namorada Harumi receberam 
a todos com a simpatia de sempre. 

Sábado foi o dia do casamento de Fernando “Kurama”/Taynara, 
na foto com o filhinho Fernando. A cerimônia foi realizada 
no salão Dubai.                                                  CL Produções

Os 4 aninhos do 
filho Rodrigo “Didigo” 

alegraram os pais 
Rodrigo/Daniela, 

irmã Gabriela, 
familiares e amigos. 

A festa “Fundo do Mar” 
aconteceu sábado na 

casa dos avós 
Leite/Fernanda. 

CL Produções

O dia do sim chegou para Davi Piai/Nara que se casou 
sábado e compartilhou sua imensa alegria com familiares 
e amigos.                                                          CL Produções

Ricardo Fernandes/Greice Queli e irmãozinho Davi com 
a princesinha Helena, que completou seu 1º aninho. O 
pique-pique da Minnie no domingo reuniu familiares e 
amigos no Sindicato.                                       CL Produções

O Fernandinho comemorou o 3º aniversário com a fes-
tinha Patrulha Canina. O “parabéns”  foi cantado por 
familiares, amigos e pelos pais Fernando/Priscila no 
domingo.                                                          CL Produções

O Super Feirão de Pisos da Simões é imbatível e cada 
nova edição atrai um número maior de consumidores, 
que aproveitam as ofertas e condições especiais de pa-
gamento que facilitam muito quando o assunto é reforma 
e construção. Se você perdeu a promoção de sexta e 
sábado não se preocupe, logo tem mais! 

A “Pescaria” foi o tema do aniversário de 2 anos do Gabriel, 
filhinho do casal Marco Weiss/Suzana que recepcionou 
familiares e amigos sábado, no Sindicato.    Júlio Chiarelli

Nada é mais precioso para a Marcela que celebrar o 
aniversário no domingo nas melhores companhias: do 
marido Carlos Henrique e da filha Fábia Helena. 

A esposa Patrícia e os filhos Vitória e Vitor são o alicerce 
da vida do Fernando, que completa mais um ano de vida 
neste sábado. 

O aniversário no dia 12 foi especial para Fábio Ferreira, 
que comemorou ao lado da esposa Rafaela. Os dois se 
casaram em abril. 

Muitos casais prestigiaram na noite de sábado o baile 
promovido pelo Grêmio. Além do ambiente agradável, 
os casais dançaram ao som das músicas da Banda R3, 
que embalou o repertório romântico da badalada noite. 
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Gilsinho foi o principal jogador da final. Atuante no ataque 
ele participou das principais jogadas do Xibil, mantendo o 
papel de protagonismo que já desempenhou em outros 
jogos. O jogador de Monte Azul está entre os principais 
reforços do time que busca seu primeiro título no Veterano. 
Gilsinho, aquela calabresa acebolada te espera na Florença. 

A Pedreira segurou 
um empate sem gols na 
manhã de domingo com 
o Amigos do Xibil e fatu-
rou o segundo turno do 
Veterano, forçando assim 
a grande final contra o 
próprio adversário neste 
domingo. A decisão tem 
início às 10h, no Colina 
Atlético e a expectativa 
é por um bom público 
para o clássico que não 
tem vantagem. O empate 
leva aos pênaltis. 

O JOGO 
Na partida que definiu 

o segundo turno a Pe-
dreira entrou em campo 
podendo empatar, tendo 
o Amigos do Xibil que 
vencer para ser campeão, 
não só do turno, como 
do campeonato. E por 
isso o time foi pra cima.

Mesmo perdendo 
Chupeta logo aos 2’, 
após voltar a sentir dores, 
o Xibil foi para cima do 
adversário e dominou as 
ações nos primeiros qua-
renta minutos, criando ao 
menos três boas chances 
de gol. Uma aos 9’, com 
Parral, que chutou torto 
errando o gol; outra aos 
20’ após contra-ataque 
puxado por Gilsinho, que 
partiu em velocidade 
aproveitando a rebatida 
de um escanteio, tocou 
para Pelé, que cruzou 
para Brito, que estava 
impedido; e mais uma 

Pedreira é campeã do 2º turno e volta a 
enfrentar Xibil na grande final 

aos 33’ de novo com 
Brito, mas mandando 
pra fora. 

A Pedreira ia se de-
fendendo como podia, 
não conseguiu criar 
nenhuma chance clara 
de gol. Segurou o 0 a 0, 
que lhe era conveniente. 

No início da etapa 
complementar, a Pe-
dreira teve sua primeira 
finalização em chute de 
fora da área, que passou 
próximo à trave. O Xibil 
perdeu Julião que foi 
substituído após lesão 
muscular. 

Se o primeiro tempo 
foi tranquilo para a arbi-
tragem, o segundo fez o 
árbitro trabalhar mais. Ele 
teve que dar três cartões 
amarelos em curto espaço 
por lances faltosos. Um 
deles foi para Reginaldo, 
da Pedreira, que tomou 
seu terceiro e está fora 

da “finalzona”. 
Mesmo precisando 

da vitória o Amigos do 
Xibil demorou para criar 
uma oportunidade, só o 
fez aos 22’ em chute de 
Gilsinho, defendido por 
Uilian Leite. Aos 31’, 
Brito teve mais uma 
chance de marcar, mas 
não conseguiu. O árbitro 

ainda distribuiu 4 cartões 
amarelos. E a final do 
2º turno não teve gols, 
melhor para a Pedreira 
que foi a campeã do 
segundo turno e, além 
de levar a taça “Cidinho 
Thomé”, se garantiu na 
final contra o próprio 
Amigos do Xibil, campeão 
do primeiro turno.

A Pedreira segurou o empate sem gols e foi a campeã do 2º turno. Domingo tem a 
grande final com mais um duelo com o Amigos do Xibil. 

No feriado de hoje, 16, 
comemora-se o Corpus 
Christi que tem início 
às 16h com celebração 
de missa na praça São 
Sebastião. Na sequência 
os cristãos seguem em 
procissão até a igreja 
matriz para a bênção 
do Santíssimo. 

Durante o trajeto serão 
recolhidas as doações de 
alimentos não perecíveis 
e cobertores, que serão 
distribuídos às famílias 
mais necessitadas de 
cada uma das 21 co-
munidades que formam 
a Paróquia São José. 

Padre Santana disse 

CORPUS CHRISTI
Hoje tem missa e 

procissão

que ainda está em tempo 
de todos fazerem suas 
doações, colocando-as 
nos altares montados 
nos quarteirões. “Após a 
passagem da procissão 
os alimentos e cobertores 
arrecadados serão colo-
cados no Lar Paroquial 
para a montagem das 
cestas, que começarão a 
ser entregues amanhã”, 
disse o pároco que convida 
toda comunidade para 
participar da celebração 
que é uma das mais 
importantes da Igreja 
Católica, pois Jesus estará 
representado pelo Cristo 
Eucarístico. 

Os ganhadores do 
sorteio do último dia 8 são: 
849 – Felipe Santos (R$ 7 
mil); 830 – André A. Bento 
(R$ 1,7 mil); 979 – Luiz 
Ricardo Silva (R$ 1,3 mil); 
013 – Claudimar Oliveira (R$ 
1.100,00) e 332 – Lourdes 

Apae entregou prêmios 
L. Carvalho (R$ 1 mil). 

SORTEIO 
Na próxima quarta-

feira, dia 22, a campanha 
“Amigos do Esporte” vai 
distribuir R$ 2.850,00 em 
vale-compras. Mantenha 
seu carnê dia! 

Hoje é feriado de 
Corpus Christ i  e o 
comércio não abre. As 
repartições públicas 
municipais perma-

Feriado com “ponte” 
necerão fechadas 
também amanhã com 
o “ponto facultativo” 
decretado pela pre-
feitura. 

Cestas montadas no ano passado com as doações ar-
recadadas na celebração, que supriu a necessidade de 
muitas famílias.
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Jaborandi foi con-
templada com R$ 
67.374.608,62 pelo 
governo paulista, que 
anunciou os investimen-
tos em evento realizado 
na sexta-feira, dia 10, 
em Barretos, durante 
a visita do governador 
Rodrigo Garcia à região. 

O prefeito Silvinho e 
esposa Heloísa presti-
giaram o evento, que 
teve a participação de 
mais prefeitos da região, 
além de deputados 
estaduais e federais. 
Rodrigo destacou os 
investimentos recordes 
do Pró São Paulo, um 
pacote de obras ambi-
ciosas que irá injetar 
mais de R$ 54 bilhões 
para a retomada eco-
nômica do Estado, que 
irão gerar mais de 15 

Governador anuncia investimentos de R$ 67 milhões para Jaborandi
mil empregos diretos. 

Além da pavimen-
tação dos 19,2km da 
vicinal que interligam 
o município a Barre-
tos, Jaborandi tam-
bém foi contemplada 
com a recuperação 
e modernização dos 
12,4km da Rodovia 
Antônio Bruno, entre 
Jaborandi/Colina, re-
forma e revitalização 
do Centro de Lazer 
“Carlos Oscar Vaz de 
Almeida”, modernização 
do anel viário entre 
Jaborandi e Terra Roxa, 
implantação de rede 
de galerias pluviais 
com extensão de 185m 
lineares, ampliação e 
reforma do Hospital 
Dr. Amadeu Pagliuso, 
aquisição de aparelho 
de Raio X Digital DR, 

construção da Casa 
do Pajé, aquisição 
de novas máquinas e 
equipamentos, como 
uma retroescavadeira 
e pá-carregadeira, 
novos veículos para 
diversos departamentos 
municipais, construção 
de 71 novas unidades 
habitacionais, dentre 
outros investimentos. 

PACOTE 
HISTÓRICO DE 

INVESTIMENTOS 
“Graças ao apoio 

suprapartidário e enga-
jamento dos vereadores, 
a qualidade dos nossos 
projetos e a sensibilida-
de dos parlamentares 
estaduais/federais e ao 
governo Rodrigo Garcia, 
estamos viabilizando um 
pacote de investimentos 
histórico para Jaborandi, 

que fomentará a eco-
nomia local através da 
geração de emprego e 
renda e a ampliação 
da rede de serviços”, 
destacou Silvinho. O 
evento em Barretos 

também contou com a 
presença dos secretários 
Sílvia Junqueira Franco 
(Educação), Alessandra 
Vianna (Assistência e 
Desenvolvimento Social), 
Joice Silva (Saúde), 

Silvinho, ladeado pelo deputado federal Geninho e primeira-dama do Estado Luciana, 
acompanha o discurso do governador Rodrigo, que anunciou mais de R$ 67 milhões 
em investimentos para Jaborandi. 

Steffan Vernillo (Comu-
nicação), Rodrigo Vaz 
de Almeida (Governo), 
vereadores André Jun-
queira e Antônio Luiz de 
Lima Júnior e diversos 
servidores. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CONTRATO Nº 034/2022

FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JABORANDI E A COMPANHIA DE PROCESSA-
MENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
– PRODESP. Objeto: Prestação de serviços de informá-
tica pela CONTRATADA, abrangendo os serviços téc-
nicos de informática relativos à cessão de informações 
do banco de dados do DETRAN para o processamento 
de multas de trânsito, relacionados na “Especificação de 
Serviços e Preços” (Anexo I) e na “Planilha de Orçamen-
to” (Anexo II). Valor R$ 7.732,80. Vigência: 12 meses. 

Jaborandi, 14 de Junho de 2022

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Jaborandi  fo i  o 
município dentre os 
19 abrangidos pelo 
Departamento Regional 
de Saúde (DRS V), de 
Barretos, que obteve a 
melhor nota (8,93) na 
classificação geral do 
desempenho da Aten-
ção Primária à Saúde 
divulgada no último 
dia 6 pelo Ministério 
da Saúde. O município 
vizinho também foi o 22º 
com a melhor avaliação 
entre os 645 do Estado 
e 350º a nível Brasil. 

A nota de 8,93 re-

Jaborandi obtém melhor nota da região em avaliação do Ministério da Saúde
presenta 89,30% de 
desempenho na Atenção 
Primária à Saúde. Na 
avaliação Jaborandi 
ficou bem à frente de 
municípios bem maiores, 
como Olímpia classifi-
cada em 9º com nota 
6,88, Bebedouro 11º 
com 6,22 e Barretos 
14º com 5,94. 

O prefeito Silvinho e 
a secretária de Saúde, 
Joice Silva, receberam 
a notícia com muita ale-
gria. “Investimos no 1º 
quadrimestre de 2022 
cerca de 26,55% da 

receita corrente líquida 
em ações e serviços de 
saúde, ou seja, 11,55% 
a mais que o mínimo 
constitucional exigido 
que é de 15%. Sabemos 
da importância para a 
população do acesso à 

saúde pública por isso 
estamos fortalecendo 
a Atenção Primária 
cada vez mais, pois 
é a porta de entrada 
ao SUS”, enfatizou o 
prefeito. 

“Agradeço todos os 

servidores pelo engaja-
mento que resultou nesta 
importante avaliação, 
que nos encoraja ainda 
mais a fazer o melhor 
pela população, que 
merece toda nossa 
atenção e dedicação”, 
ressaltou Joice. 

INDICADORES 
AVALIADOS

A avaliação leva em 
conta 7 indicadores 
do Programa Previne 
Brasil, que são: 1º 
Captação de gestantes 
até a 12ª semana de 
gestação; 2º gestantes 

com exames de HIV 
e Sífilis solicitados e 
avaliados; 3º coleta de 
exame de citopatológico 
com idade de 25 a 64 
anos; 4º atendimento 
odontológico para ges-
tantes; 5º vacinação 
completa até 1 ano 
de vida; 6º consulta e 
solicitação de exame 
de hemoglobina glicada 
solicitado semestral-
mente e 7º consulta 
e aferição de pressão 
arterial para pacientes 
hipertensos solicitada 
semestralmente.Avaliação se baseou em 7 indicadores do Programa Pre-

vine Brasil e demonstra a importância que o município 
dá à saúde pública. 
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BEATRIZ OLIVEIRA

KAMILLY CRISTINAJULIA MARCELINOISABELA FERNANDESBRUNA FERNANDES

LETÍCIA MINATOLETÍCIA BORGESLAURA STRUTZLARA FERNANDES

VITÓRIA LIBÓRIOTHAIS SOUZAMARIA JULIAMARIA FERNANDA

BEATRIZ ALEPIQUEANGELAANA LÍVIA
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