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A jovem estudante 
de veterinária, Maria 
Fernanda Frizoni ca-
tivou os jurados com 
sua beleza e carisma 
e foi coroada Rainha 
da 43ª Festa do Ca-
valo e também Miss 
Simpatia. 

O concurso atraiu 
um grande público ao 
Ginásio de Esportes 
que elogiou a orga-
nização do evento, 
recheado de muito 
glamour. 

Pág.  5

Maria Fernanda é a Rainha

“O Último Refúgio” 
é o título do livro es-
crito pelo psicólogo 
colinense Evandro 
Andrade Gonçalves 
que retrata um mun-
do pós-apocalíptico, 
devastado pela 3ª 
guerra mundial. 

Este é o 1º livro do 
escritor que já assinou 
contrato com uma 
editora mineira e, em 
breve, será lançado. 

Pág. 3

Colinense lança livro com 
enredo pós-apocalíptico

O time Amigos do Xibil 
sagrou-se campeão do 
Veterano/2022 no último 

Amigos do Xibil é campeão 
domingo ao vencer a 
Pedreira por 2 a 1. O 
estádio do Colina Atlé-

tico foi palco da grande 
final que atraiu um bom 
público.                Pág. 6 

O Amigos do Xibil comemorou muito a conquista do título inédito do Veterano. O 
prefeito Dieb e o vice Campanholi fizeram a entrega do troféu aos campeões. 

Traficante vende drogas pela internet

Mais uma Hilux é furtada na cidade
PANORAMA

O jovem escritor Evandro Gonçalves com a amostra 
oficial do livro que será lançado em breve.

Maria Fernanda: Rainha e Miss Simpatia da 43ª Festa 
do Cavalo.
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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 23 – Quinta-Feira 
09h – Reunião do clero da região Colina em Morro Agudo

Dia 24 – Sexta-Feira 
09h – Manhã de espiritualidade na cidade de Maria
15h – Missa na capela do Hospital
19h30 – Procissão e missa na comunidade de São João 
Batista – Jardim Simões

Dia 25 – Sábado
19h – Missa na Matriz

Dia 26 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 28 – Terça-Feira – Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro
19h30 – Procissão e missa na fazenda Brejo Limpo

Dia 29 – Quarta-Feira – São Pedro
19h30 – Missa com novena na Matriz e Bênção de São Pedro

“VOCAÇÃO: LIBERDADE E FIDELIDADE”

A Bíblia relata muitos episódios de vocações: de Abraão, 
Moisés, Samuel, dos profetas e de muitos outros. Por 
meio dessas pessoas, Deus comunica seu plano de amor, 
estabelece aliança com seu povo e ensina o caminho da 
fidelidade. A vocação profética, de maneira especial, nasce 
de uma profunda experiência de Deus no meio da realidade 
de sofrimento em que o povo está imerso. Elias, considerado 
o pai dos movimentos proféticos, vive junto às vítimas do 
regime monárquico de Israel, solidarizando-se com elas. 
Anuncia a vontade de Deus, denuncia as falcatruas dos 
grandes e realiza sinais de libertação em meio aos peque-
ninos e pobres. O profeta é portador do projeto de Deus, o 
qual precisa ser continuado na história. A pessoa cumpre sua 
missão e passa, mas o projeto de Deus não pode passar. 
Eis, então, que surge a vocação do profeta Eliseu – 1Rs. 
19,16-21. Jesus chama os discípulos para ficarem com Ele, 
ensinando-lhes e revelando-lhes a vontade do Pai, realiza 
diante deles sinais de libertação no meio do povo necessitado 
e envia-os para anunciar o Evangelho e libertar as pessoas 
de toda espécie de mal. Em que pese a missão recebida de 
Jesus, os discípulos manifestam dificuldades para enten-
dê-lo e aderir plenamente ao seu seguimento. O apego as 
seguranças pessoais impedem a liberdade necessária para 
seguir verdadeiramente a Jesus – Lc. 9, 51-62

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

VENDE-SE 
Casa na Rua Atílio 

Paro nº 715 – Jardim 
Santa Lúcia c/ 3 quar-
tos sendo 1 suíte, sala, 
copa, cozinha, cozinha 
externa, lavanderia, 
banheiro e despensa. 
Tratar 99185-8333. 

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). 

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 mura-

dos com portão grande 
e calçada no bairro 
Patrimônio, próximo 
à horta do Zé Verdu-
reiro. 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, 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. 

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, 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. 

CAMINHAS PETS 
Fabricamos caminhas 

e roupas pets em vários 
tamanhos e modelos, sob 
medida e personalizado. 

VAGAS 
AÇOUGUEIRO 

O Tome Leve está 
contratando açougueiro. 
Os interessados devem 
entregar o currículo no 
Tome Leve da Av. Luiz 
Lemos de Toledo, 386. 

Vendas no atacado e 
varejo. Contato:  99141-
0589. 

A inscrição no Cadastro 
Único é exigência para 
participação nos programas 
sociais desenvolvidos a 
nível municipal, estadual 
e federal. Para atualização 
dos dados dos já beneficia-
dos e inscrição de novos 
interessados, a prefeitura 
está disponibilizando este 
serviço por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social e CRAS – Centro de 
Referência de Assistência 
Social. 

A inscrição no Cadas-
tro Único se destina às 
famílias com renda de até 
meio salário mínimo por 
pessoa e para o cadastro 
é necessária apresentação 

Cadastro Único é 
exigência para ter acesso 

a programas sociais
do RG e CPF de todos 
os integrantes da família, 
certidão de nascimento 
ou casamento, título de 
eleitor, atestado escolar de 
crianças e adolescentes e 
comprovante de residência. 
Já o recadastramento para 
os programas sociais do 
governo federal é obriga-
tório e quem ainda não 
fez poderá ter o benefício 
suspenso. 

O atendimento é rea-
lizado pelo CRAS na Av. 
5, 310 – Cohab 1, com 
atendimento de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 11 e 
das 13 às 17h. Informações 
pelos fones 3341-1915 ou 
99771-6003 (n). 
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Um mundo pós-apoca-
líptico, devastado pela 3ª 
guerra mundial, é o enredo 
de “O Último Refúgio”, pri-
meira obra literária escrita 
pelo psicólogo colinense 
Evandro Andrade Gonçalves, 
de 24 anos, que deixou a 
criatividade e a imaginação 
comandarem a escrita que 
recebeu muitas influências 
do conteúdo adquirido com 
filmes e livros, principalmente 
“Hamlet”, do poeta inglês 
William Shakespeare, que 
ele leu na adolescência e o 
marcou profundamente. Mas 
essa é uma informação que 
vamos deixar para o final. 

A ideia de escrever o livro, 
no gênero distopia, surgiu 
numa conversa informal 
com um amigo em janeiro 
deste ano. “Em fevereiro 
tive um brainstorming 
(tempestade de ideias) 
e por semana chegava 
a escrever 4 capítulos. 
O livro com cerca de 400 
páginas é separado em 5 
atos de 8 capítulos cada, 
totalizando 40. Conclui o 
trabalho em maio, enviei 
o livro para um amigo de 
Bebedouro que amou a 
estória dos protagonistas 
Kayn e Aika e do anta-
gonista Caleb. Gosto de 
tragédia e acredito que o 
vilão tem o papel de fazer 
a narrativa acontecer, dar 
as reviravoltas”, explicou 
Evandro que ressalta a 
originalidade da sua obra. 

“A estória passa no 

Mundo pós-apocalíptico é enredo de 1º livro escrito 
por psicólogo colinense

interior de São Paulo, não 
cito Colina e nem Ribeirão 
Preto, mas deixo isso im-
plícito no texto. Para criar 
o protagonista Kayn me 
inspirei em mim mesmo, 
me imaginei vivendo esse 
enredo sobre um grupo 
de sobreviventes que 
encontra uma nascente 
de água potável, o último 
solo fértil do continente e 
defendem esse espaço 
com suas próprias vidas. 
Mas não vou dar mais 
spoilers para deixar o 
público curioso”, disse 
Evandro. 
CONTRATO ASSINADO 

COM EDITORA 
O plano inicialmente 

era publicar o livro na 
Amazon como e-book, 
mas o psicólogo começou 
a procurar editoras. “Mandei 
o livro para três editoras 
avaliarem e uma delas, a 
Flyve, de Uberlândia-MG, 
que tem como foco o livro 
físico com venda on-line, 
me deu o feedback.  Já 
assinei contrato com a 
editora que estipulou 70 
exemplares na pré-venda 
para publicarem meu 
livro sem nenhum custo 
se atingir essa meta. A 
pré-venda, prevista para 
setembro,  terá duração 
de aproximadamente 40 
dias”. O escritor salientou: 
“Me ajudem na pré-venda 
se atingir a meta ou ultra-
passá-la vai demonstrar 
que tenho potencial. 

Quero muito que minha 
estória seja lida e meus 
personagens conhecidos. 
Acredito que o preço do 
livro será em torno de R$ 
44,90”. 

PERSONAGENS 
REAIS 

Os 12 principais per-
sonagens do livro são 
baseados em pessoas 
reais. “Fiz um mistão de 

outras obras e de amigos 
também para criar os in-
tegrantes deste grupo de 
sobreviventes. A relação 
com amigos de adoles-
cência também foi uma 
das fontes de inspiração. 
Contratei a Sofia Siqueira, 
uma artista digital, que fez 
um trabalho excelente e 
deu vida aos personagens. 
A narrativa não tem nada 

de fantasioso, são coisas 
possíveis de acontecerem”. 

TATUAGEM 
ETERNIZA PAIXÃO 

PELA OBRA DE 
SHAKESPEARE 
Durante a entrevista 

Evandro citou vários filmes 
e obras que já leu que, de 
certa forma, tem muita re-
ferência na sua estória. Ele 
tem uma coleção enorme 
de mangá, história em 
quadrinhos japonesa e 
também gosta bastante de 
animes, que são o mangá 
animado. 

Mas a paixão pelo 
personagem de Shakes-
peare, o príncipe Hamlet, 
é tão intensa que ele fez 
uma tatuagem com a sigla 
do padrão teatral do livro: 
V.II.358 que significa o 
ato 5, cena 2, fala 358, a 
última de Hamlet: “O resto 
é silêncio”. O escritor tem 
6 versões do livro, já que 

cada editora traduz de uma 
maneira diferente. 

PORTA-ABERTA 
PARA TRILOGIA 
No final o escritor deixou 

uma porta aberta para dar 
sequência a saga, que já 
está sendo escrita. “Vi muito 
potencial nos personagens 
que são muito ricos na 
personalidade, relações 
e rivalidade. Planejo uma 
trilogia para encerrar a 
estória”. Ele relatou que 
o livro só se tornou real 
por conta dos muitos 
amigos que o apoiaram 
incondicionalmente, a 
quem agradece de coração 
e também à família que 
sempre o apoiou. Além 
dos atendimentos on-line 
como psicólogo, Evandro 
trabalha como assistente 
educacional concursado 
na EMEF “Ananias do 
Nascimento”, no Nosso 
Teto.

A atual diretoria do 
COMTUR – Conselho 
Municipal de Turismo foi 
reeleita para mais uma 
gestão administrativa, 
de 2022/2024, à frente 
do órgão. A reunião 
ordinária foi realizada 
na tarde do último dia 
15, no auditório da Se-
cretaria de Educação, 
quando o presidente 
Gilberto Gonçalves, 
secretária executiva 
Maria Olívia Ali Paro e 
secretária adjunta Jane 
Carvalho Vieira foram 
eleitos por aclamação. 
A indicação dos mem-
bros titular e suplente 
será definida em breve 
pela diretoria. 

O presidente Gilberto 
disse que a meta é con-
tinuar com o trabalho e 
dar cumprimento as 30 

Comtur reelege diretora por mais dois anos
ações definidas como 
prioritárias para os 
próximos anos. Dentre 
algumas estão a ela-
boração de calendário 
de eventos, festival 
gastronômico que 
foi iniciado, mas não 
colocado em prática; 
trem turístico, turismo 
rural, etc. 

Gonçalves também 
confirmou que Colina, 
que faz parte dos mu-
nicípios vizinhos que 
compõem a Região 
Turística Águas Ser-
tanejas, participa em 
agosto do Salão São 
Paulo de Turismo que 
acontece na capital. 

“O Comtur é a engre-
nagem que movimenta 
o turismo que está em 
crescente ascensão 
em todo o país”, disse 
Gonçalves que informou  
que Colina está com 
toda documentação 
aprovada para se tor-
nar MIT – Município 
de Interesse Turístico. 
“Apresentamos o pedido 
em 2017, mas ainda não 
fomos contemplados. 
Acreditamos que isso 
aconteça em 2024, 
quando haverá um 
novo ranqueamento”. 

Diretoria com os membros e participantes da reunião ordinária realizada no último 
dia 15. 

O escritor Evandro Gonçalves eternizou a paixão por 
Hamlet, de Shakespeare, tatuando uma das passagens 
preferidas do livro.
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que estão em atraso. Êxito sentimental, amoroso e profissional. 
Habilidade literária e mente fértil, penetrante e influente.

Horóscopo da semana de 23 a 29/06

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06  A lua e a posição 
de mercúrio favorecerão a vida amorosa, as atividades 
criativas e as artes. Sentimentos fortes e sintonia 

afetiva com a pessoa amada permitirão um perfeito entendimento, com 
a possibilidade de surgirem novos planos para o futuro.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Período de máximo 
desenvolvimento nos relacionamentos íntimos. A 
reflexão a respeito da sua maneira de agir tenderá 

a trazer maior harmonia, se bem que uma maneira diferente 
daquela imaginada por você. 

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Maior entendimento 
com as pessoas do seu convívio. Possibilidade 
de programar uma linha de ações e de interesses 
mútuos, mesmo que a antiga simpatia não esteja 

plenamente restabelecida. Novas ideias e estudos elevados 
poderão entusiasmá-lo bastante.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Amigos lhe darão 
alguns desgostos e a pessoa amada poderá se 
ressentir de falta de atenção. Fluxo astral benéfico 

para negócios e assuntos atinentes à família e aos meios de 
transmissão de ideias.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Os estudos 
elevados e a vida cultural estarão favorecidos, assim 
como o contato com o estrangeiro. Você deverá agir 
no sentido de consolidar as conquistas feitas nos 

períodos anteriores. Evite negócios com pessoas desconhecidas.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Um novo círculo 
de amizades estará fazendo com que você libere 
energias positivas. Neste período, suas atividades 
sociais, altamente favorecidas e em plenas 

atividades, estarão fazendo seu lado extrovertido ficar mais exposto.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Sentimentos mais 
fortes e estáveis na vida amorosa, fortalecendo 
o casamento e as relações duradouras. Apesar 
disso, poderá se sentir um tanto inseguro 

quanto a si próprio.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Situação positiva 
para promover mudanças e melhorias no ambiente 
doméstico e no convívio familiar. Momentos har-
moniosos e de bons relacionamentos no trabalho 

e com os subordinados. Felicidade no amor e nas diversões.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Negativo fluxo 
astral para as mudanças de emprego, atividades 
ou residência. Tendência à depressão psíquica o 
que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se 

em todos os sentidos e cuide de sua saúde.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01  Mostre 
sua afetividade sem medo de mostrar seus 
sentimentos. No trabalho, suas sugestões são 
bem recebidas, empurrando positivamente seu 

futuro profissional. Saiba conviver com seu prestígio para não 
desperdiçar oportunidades que surgirão.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 O fluxo dos plane-
tas deverá beneficiar você. Aproveite a influência 
para pôr em dia seus negócios e compromissos 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Ainda um 
período de disposição favorável e conciliatório 
nos assuntos amorosos, nas associações e no 
relacionamento humano. Algumas pequenas 

surpresas no ambiente de trabalho poderá prejudicá-lo. Não faça 
promessas que não possa cumprir.

Com as arrecada-
ções de alimentos não 
perecíveis durante a 
celebração de Corpus 
Christi no feriado da 
última quinta-feira, 
16,  ca lcu lada em 
aproximadamente 1,5 
toneladas, foi possível 
a montagem de 186 
cestas básicas, que 
estão sendo entregues 
pela Paróquia às famí-
lias mais necessitadas. 

Também foram ar-
recadados 121 mantas 
e 58 cobertores, todos 
novos, que vão atender 
dezenas de famílias. 

Corpus Christi arrecadou 1,5t de alimentos
Padre Santana agra-
deceu a colaboração 
dos fiéis que foram 
generosos nas doações 
que vão suprir quem 
mais precisa de ajuda, 
tanto de alimentos 
como de cobertores. 

“A solidariedade foi 
o ponto alto do Corpus 
Christi e demonstra que 
todos deram o melhor 
de si em favor do pró-
ximo. Agradecemos a 
todos que participaram 
e colaboraram desta 
celebração que repre-
senta o próprio Cristo, 
que deu a sua vida para 

nos salvar”, destacou 
Santana. Centenas 
de fiéis prestigiaram 
a missa e procissão 

no feriado, que termi-
nou com a bênção do 
Santíssimo na praça 
matriz. 

LADRÕES FURTAM COFRE DE AÇOUGUE 
Na madrugada de segunda-feira, dia 20, 

ladrões utilizaram um macaco para levantar 
uma das portas, tipo sanfona, de um açougue 
na Av. Luiz Lemos de Toledo, de onde foi 
furtado um cofre que continha documentos, 
cheques e a quantia aproximada de R$ 3 mil. 
O celular do estabelecimento, que recebe o 
pedido dos clientes, também foi levado pelos 
bandidos. Um popular que passava pelo local 
viu a porta arrombada e avisou a PM, que 
não encontrou nenhum meliante no interior 
do açougue. 

TRAFICANTE VENDE DROGAS 
PELAS REDES SOCIAIS 

É difícil de acreditar, mas um traficante da 
Cohab 2 publicou nas redes sociais que estava 
comercializando drogas no bairro na noite do dia 
18. Com a informação os PMs Antunes e Moura 
foram até à Rua 5 onde o indiciado, de 21 anos, 
foi avistado em frente sua residência. Antes de 
correr para o interior do imóvel ele abandonou 
a sacola que estava em seu poder, contendo 68 
cápsulas de cocaína (102g).  O autor foi preso 
dentro do banheiro dispensando mais entorpe-
centes no vaso sanitário, sendo apreendidas 
mais 6 cápsulas de cocaína (12g) e a quantia 
de R$ 25,00. O traficante foi preso após apre-
sentação na central de flagrantes em Barretos, 
onde permaneceu à disposição da justiça. 

P A N O R A M A

Traficante preso comercializava cocaína pela internet. 

MAIS UMA HILUX FURTADA NO CENTRO 
Era por volta das 12h45 de segunda-feira, dia 

20, quando um representante comercial de 49 
anos, residente em Ribeirão Preto, estacionou 
sua Hilux prata, ano 2022, na Av. Ângelo Mar-
tins Tristão para almoçar. Cerca de 20 minutos 

depois a caminhonete já tinha sido furtada. O 
proprietário imediatamente acionou a PM e 
relatou que o veículo estava com apenas 14 mil 
quilômetros e com autonomia de combustível 
para 500km. 

MAIS UM TRAFICANTE PRESO 
Em patrulhamento pela Rua 1 do bairro 

Colina F na noite do dia 15, os PMs avistaram 
um jovem, de 20 anos, conversando com um 
motociclista defronte sua residência. Com a 
aproximação o condutor da moto fugiu e o rapaz 
tentou se livrar da sacola que estava em suas 
mãos, contendo 14 cápsulas de cocaína (21g). 
Com a autorização da genitora do indiciado, os 
PMs Uilis e Almeani revistaram o seu quarto, 
apreendendo mais 329 cápsulas do mesmo pó 
(494g) e a quantia de R$ 122,00. O autor foi 
autuado em flagrante e conduzido ao plantão 
policial em Barretos, onde permaneceu preso 
até a transferência para a cadeia local. 

MOTO APREENDIDA 
Uma moto foi apreendida na tarde do dia 

14 no bairro Patrimônio pela PM. Dois indiví-
duos abordados próximos à CG 125 negaram 
a propriedade do veículo, que portava placa 
de outra moto produto de furto. Além disso, o 
chassi estava pinado e a pesquisa do número 
do motor não resultou na identificação, sendo 
o veículo apreendido.  

PORTE DE ENTORPECENTE 
Uma cápsula de cocaína (1g) foi apreendida 

no interior de um Cobalt abordado na tarde 
do dia 19 na Rua 1 do Jardim Universal. O 
condutor, de 29 anos, disse que não é usuário 
do entorpecente e que teria dado carona para 
alguns amigos. 

Cápsulas de cocaína, dinheiro e celular apreendidos 
pela PM com traficante no bairro Colina F. 

Padre Santana com os coordenadores das comunidades 
e colaboradores no Lar Paroquial antes da distribuição 
das cestas e cobertores.
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P A N O R A M A

O Concurso Rainha 
foi um espetáculo que 
destacou a beleza da 
mulher colinense. As 16 
belíssimas candidatas 
desfilaram na passarela 
em três trajes: gala, maiô 
e joqueta encantando 
o público que lotou o 
Ginásio de Esportes, 
matando saudades do 
evento que antecede a 
43ª edição da Festa do 
Cavalo.  A procura por 
ingressos foi tão grande 
que a organização do 
concurso disponibilizou a 
venda de mais 80 cadeiras 
antes do concurso. 

A estudante de veterinária 
Maria Fernanda P. Frizoni, 
de 18 anos, conquistou 
duas faixas. Além de ser 
coroada Rainha da Festa 
com a maior pontuação 
(837),  também foi eleita 
Miss Simpatia com 209 
pontos. Ela ganhou uma 
bolsa de estudos integral 
para escolher um curso 
na Unifafibe, 2 celulares, 
notebook, joia, 2 anos de 
internet grátis, 2 viagens 
para Aparecida do Norte, 
almoço e um day use, 
ambos com direito a 
acompanhante, no Hotel 
Floresta dos Sonhos. 

 A candidata Letícia 
Borges, de 22 anos, con-
cluinte do curso de estética 
e cosmética, foi eleita 1ª 
Princesa com 804 pontos 
recebendo como prêmio 
um celular, conjunto de 

Maria Fernanda é a Rainha e Miss Simpatia da Festa do Cavalo 

cristais e pérolas, 1 ano 
de internet, viagem para 
Aparecida e almoço com 
acompanhante no mesmo 
hotel.  

A estudante do ensino 
médio Maria Júlia S. Paulino, 
de 17 anos, totalizou 788 
pontos e ficou com o título 
de 2ª Princesa. Além do 
almoço e da viagem para 
o Santuário Nacional, ela 
ganhou também um celular 
e internet gratuita por um 
ano. Todas candidatas 
também receberam acesso 
livre para a Festa do Cavalo 
e uma assinatura anual do 
Jornal “O COLINENSE”. 
As  demais participantes 
também foram presenteadas 
com 3 meses de acesso 
gratuito à internet. 

O evento reuniu di-
versos profissionais que 
prepararam cada detalhe 
da noite inesquecível, 
que ficou marcada pela 
organização impecável 

de todos envolvidos. A 
apresentação musical do 
violinista e maestro João 
Vitor Perri e do DJ Slow 
Mafia deram um toque 
especial ao concurso, que 
contou com a participação 
do jogador colinense Luiz 
Felipe Ramos “Fefê” que 
joga na Lazio, da Itália. 
O som das torcidas or-
ganizadas ecoaram pelo 
Ginásio, incentivando as 
concorrentes. 

A coreografia e pro-
dução geral do evento 
esteve a cargo de Haroldo 
Gera, coordenação de 
cerimonial de Ana Lúcia 
Girardi, apresentação do 
radialista Paulo Moy e 
jornalista Jaqueline Brito, 
cabelos Toninha Cabelei-
reira, maquiagem Bianca 
Zanzarine, manicure Aline 
de Souza e decoração 

de Leila Fracasso. Os 
belíssimos figurinos das 
16 candidatas foram 
confeccionados pelas 
costureiras da prefeitura. 
CORPO DE JURADOS 

Os jurados tiveram uma 
difícil missão  já que todas 
as candidatas estavam 
lindíssimas, impecáveis 
nas apresentações e 
no teste de simpatia e 
desenvoltura. 

O corpo de jurados 
esteve formado pela 
modista Maria Alice F. 
Teixeira (Bebedouro); 
estilista barretense Mar-
celo Ortale; psicóloga 
Karen Sita (Bebedouro), 
empresários Marcelo 
Benevides (Barretos), 
Priscila Lino (Bebedouro), 
Daniela Mazulla e Patrícia 
Capelatto. 

A presidente do FSS, 

Liliana Taha e o secretário 
de Esportes, Marcelo Pinto 
Neto “Barba” comemora-
ram o sucesso do evento, 
agradeceram a partici-
pação das candidatas, 
familiares, a gentileza dos 
jurados que aceitaram 
os convites, do público 
presente e das várias 
empresas que apoiaram 
a realização do concurso. 

“Agradeço a todos que 
estiveram envolvidos, 
direta ou indiretamente, 
na organização e reali-
zação deste grandioso 
evento que, certamente, 
ficará marcado em nossa 
memória. É uma alegria 
termos a beleza e simpatia 
destas meninas represen-
tando a Festa do Cavalo”, 
destacou Liliana.

Os 1.110 funcionários 
públicos municipais da 
Prefeitura e do SAAEC 
(Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Co-
lina) devem receber no 
próximo dia 30 de junho 
a primeira parcela do 
13º salário. 

O prefeito Dieb informou 
que a Administração está 
concentrando esforços 
para realizar o pagamento 
ainda este mês. Disse, 
porém, que neste mês já 
foram feitos o pagamento 
do salário no dia 3 e do 
adiantamento no dia 15. 

A parcela antecipada 

Prefeitura prevê pagar 1ª parcela do 
13º salário este mês
corresponde a 50% dos 
rendimentos dos ser-
vidores, sem qualquer 
desconto. Os mesmos 
somente serão efetuados 
na segunda parcela do 
benefício, programada 
para dezembro/2022. 

No total, serão inves-
tidos no benefício R$ 

1.564.077,54, sendo R$ 
1.491.908,78 referente ao 
Executivo e R$ 72.168,76 
do Saaec. 

 “A antecipação foi 
adotada pela administração 
municipal como forma 
de valorizar a dedicação 
e atender aos anseios 
do servidor público. Em 

nossas administrações 
como prefeito temos 
efetuado os pagamen-
tos rigorosamente em 
dia, bem como seus 
direitos, o que beneficia 
os servidores, ajuda o 
comércio local e aquece 
a economia”, ressaltou 
o prefeito.

O Asilo São José 
sorteia R$ 20.700,00 em 
vale-compras na próxima 
quarta-feira, dia 29. Para 
concorrer o carnê precisa 
estar em dia.

Asilo sorteia 
prêmios

As eleitas: Rainha e Miss Simpatia - Maria Fernanda (ao 
centro), 1ª Princesa - Letícia (à dir.) e 2ª Princesa - Maria 
Júlia (à esq.).

Um grande público tomou conta do Ginásio de Esportes 
para prestigiar o evento.

Formado por 7 convidados o júri ficou com a tarefa de eleger as representantes 
da beleza colinense. 
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O decisivo Chupeta
Chupeta foi o cara da 

final. Chamou para si a 
responsabilidade de ser o 
maestro do time campeão 
do Veterano 2022.  Desde 
o começo do jogo buscou 
o gol, chutando de fora da 

área e armando as jogadas mais perigosas da final. Sobre 
a sua atuação, que lhe rendeu além do DESTAQUE DA 
RODADA o prêmio de Melhor Jogador da Final, ele disse: 
“Fico muito feliz, não pelo prêmio, mas pelo título. Fizemos 
um primeiro turno impecável, mas no segundo tivemos 
alguns jogadores machucados e eles fizeram falta, porém 
superamos isso. Nossa equipe está de parabéns e graças 
a Deus saímos coroados com o título”.

O futebol colinense 
tem um novo campeão. 
O Amigos do Xibil venceu 
a Pedreira na manhã de 
domingo na grande final e 
conquistou o inédito título 
do Campeonato Veterano, 
em uma partida que teve 
todo o clima que uma 
decisão merece.

Numa manhã fria a 
torcida que lotou as ar-
quibancadas do Colina 
Atlético esperou apenas 
sete minutos para ver a 
primeira chance de gol da 
partida. Chupeta, do Xibil, 
arriscou um chute de longe 

Amigos do Xibil vence Pedreira e é campeão do Veterano
e obrigou o goleiro Uilian, 
da Pedreira, a trabalhar. 

O jogo ficou quente a 
partir dos 17’ e o árbitro 
Fernando Main precisou 
aplicar três cartões ama-
relos em um espaço de 
três minutos por faltas 
mais duras. Marquinho 
Baldo, da Pedreira, tomou 
o primeiro e Severino e 
Gilsinho, do Xibil, foram 
amarelados na sequência.

Aos 25’ Gilsinho quase 
fez se não fosse a boa 
defesa de Uilian. A Pedreira 
não conseguia entrar no 
jogo, tendo uma atuação 

muito abaixo do esperado 
para um time que almejava 
ser campeão. 

No final do primeiro 
tempo, o Xibil perdeu o 
goleiro Birruga com uma 
lesão no joelho e foi subs-
tituído por Wellis. Na volta 
do intervalo o Amigos do 
Xibil mostrou mais foco e 
aos 12’ Chupeta cobrou 
escanteio e Daniel Kará 
desviou contra o próprio 
gol, fazendo um a zero 
para o Xibil. E a vantagem 
ficou maior oito minutos 
depois. Chupeta bateu 
falta na cabeça de Parral, 

que só desviou para fazer 
o segundo. O jogo ficou 
tenso e o técnico Rodrigo 
Xibil tomou amarelo por 
reclamação.

A Pedreira precisava 
de dois gols para levar o 
jogo para os pênaltis e o 
tempo passava. Em uma 
rara oportunidade, Marqui-
nhos Baldo subiu mais que 
a zaga e cabeceou para 
deixar o placar 2 a 1, mas 
o relógio já marcava 38’.

Mesmo sofrendo o gol, 
o Xibil não se assustou 
e até teve chances para 
fazer o terceiro, mas Brito 
e Chupeta não aproveita-
ram. Então foi só esperar 
o apito final para soltar o 
grito de campeão pelo 
título inédito do Veterano.

 “Foi trabalho! Eu sempre 
falei para os jogadores, 
quando o trabalho é bem 
organizado tem que chegar 
na final e depois ganhar o 
título. Domingo passado 
(na final do segundo turno) 
foi por uma bola, fomos 
superiores a eles, mas 
hoje eu sabia da nossa 
qualidade e sabia que 
a bola ia entrar”, disse o 
técnico Rodrigo Xibil. 

PREMIADOS 
Com o fim do Cam-

peonato Veterano, além 
do campeão e vice tam-
bém foram revelados 
os demais prêmios da 
competição.

Ique, do Bom Chur-
rasco, foi o artilheiro da 
competição. O camisa 9 
marcou 19 gols. 

A Pedreira conquistou o 

prêmio de Defesa Menos 
Vazada com uma média 
de 0,60 gol por jogo. 

O Bom Churrasco 
também levou o prêmio 
“Fair Play”, de equipe 
mais disciplinada. 

O melhor jogador 
da final foi Chupeta, do 
Amigos do Xibil.

O slogan “Mais que um Time, uma Família” simboliza fielmente a união e entrosamento 
da equipe Amigos do Xibil que após a conquista do título fez questão de realizar a 
oração, abraçados e agradecer. 

Um grande público tomou conta das arquibancadas do Colina Atlético na manhã de 
domingo para prestigiar o clássico da grande final. 

Colina esteve repre-
sentada no JOMI 2022 
– Jogos da Melhor Idade 
pelo Grupo da 3ª Idade, 
composto por 30 inte-
grantes que disputaram 
diversas modalidades 
esportivas na competi-
ção realizada de quinta 

3ª Idade participou do JOMI

a domingo nas cidades 
de Batatais, Monte Alto 
e Ribeirão Preto. 

Das 26 cidades par-
ticipantes Colina ficou 
em 15º lugar no geral 
totalizando 16 pontos e as 
melhores classificações 
foram nas modalidades 

dança de salão (3º lugar) 
e 4º damas feminino, 
mesma colocação no tênis 
masculino. A campeã dos 
jogos foi Ribeirão Preto, 
vice-campeão Jaboticabal 
e Sertãozinho ficou em 3º. 

O técnico Gustavo 
Oliveira informou que o 
Jomi reuniu 9 modalida-
des e Colina ficou bem 
colocada, considerando 
o número de cidades 
participantes. “A alegria e 
a disposição dos atletas 
da melhor idade colinense 
são o combustível que 
impulsiona esse grupo, 
que competiu com muito 
entusiasmo”, destacou 
Oliveira. A prefeitura 
custeou as despesas, 
viabilizando a participação 
dos atletas nos jogos. 

Delegação colinense que disputou a edição 2022 do JOMI.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Jaborandi, no uso de suas atribui-
ções legais, vem pelo presente, cumprindo o previsto no item 12.1 do Edital de Abertura do 
Processo Seletivo Simplificado 04/2021, CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022, homologado em 03/06/2022, a se 
apresentarem no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jaborandi, sito à Rua 
Antônio Bruno nº 466, centro, Jaborandi-SP, munido(a) dos documentos exigidos no item 
13.2 do edital de abertura para tratar da nomeação para ocupar o cargo.

Conforme previsto no item 13.1 do Edital de abertura do processo seletivo simplificado 
01/2022, o candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar em 03 (três) dias 
úteis após a publicação da convocação, a documentação completa citada no item 13.2 do Edi-
tal, ficará automaticamente desclassificado e perderá sumariamente o direito à contratação”.

Na forma prevista no item 13.3 do mesmo Edital estará impedido de contratação o 
candidato que deixar de apresentar qualquer um dos documentos especificados no item 
13.2 do Edital, bem como deixar de comprovar qualquer um dos requisitos para contra-
tação na função estabelecidos no item 3 do Edital”.

Jaborandi, 20 de junho de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal de Jaborandi

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PROCESSO SELETIVO - 02/2022

ORGANIZAÇÃO: PCN CONCURSOS PÚBLICOS

 O prefeito tem acom-
panhado de perto o anda-
mento dos investimentos 
que transformam Jaborandi 
em um canteiro de obras 
e estão mudando a paisa-
gem do município. 

Em apenas 18 meses 
à frente do Executivo, 
Silvinho conseguiu recur-
sos recordes através de 
convênios firmados com 
o governo estadual, que 
estão melhorando a vida 
dos jaborandienses. 

Uma das demandas 
históricas da população 
está sendo concretizada. 
Diversas máquinas e fun-
cionários da empresa Top 
Infraestrutura e Serviços 
Ltda., de São Carlos, 
trabalham em ritmo ace-
lerado na pavimentação 
dos 19,2km da vicinal 
que interliga Jaborandi a 
Barretos e beneficiará toda 
a região. A previsão de 
conclusão da obra, orçada 
em R$ 51.934.608,62, é 
de 13 meses. 

Investimentos transformam Jaborandi em um canteiro de obras
Prefeito faz balanço dos 18 meses da Administração e revela os importantes investimentos 

Outra importante obra 
de infraestrutura é a mo-
dernização dos 12,2km da 
Rodovia Antônio Bruno, 
que liga o munícipio a 
Colina, com investimen-
to de R$ 9,8 milhões. A 
empresa contratada pelo 
DER – Departamento de 
Estradas e Rodagem está 
executando os serviços. 

As obras de desas-
soreamento do espelho 
d’água, aterro de platôs, 
novo paisagismo, cons-
trução de novos decks, 
revitalização das quadras 
poliesportivas, de tênis e 
da pista de atletismo estão 
mudando o visual do Centro 
de Lazer “Carlos Oscar 
Vaz de Almeida”, que vem 

recebendo investimentos da 
ordem de R$ 1,2 milhões. A 
draga cedida pelo DAAE e 
os caminhões basculantes 
trabalham diariamente na 
construção da praia artificial. 

Para melhorar a cap-
tação das águas pluviais 
no perímetro urbano foram 
construídos 185 metros 
lineares de galerias, que 
interligam os sistemas da 
Rua Dr. Amadeu Pagliuso e 
Rua Inácio M. D. Junqueira, 
eliminando o problema do 
assoreamento do lago. 

EQUIPAMENTOS 
PARA SAÚDE 

A saúde também 
merece atenção especial 
da Administração com a 
ampliação em 142 m2 da 
área construída do Hospital 
Dr. Amadeu Pagliuso. A 
execução das instalações, 
para abrigar o novo raio x 
digital DR recém-adquirido 
e um moderno aparelho 
de ultrassonografia, estão 
a cargo da empresa De 
Paula e Ricci Engenharia 
Ltda – ME. A construção do 
Centro Integrado de Recu-
peração Fisioterapêutica 
e do Centro Integrado de 
Assistência Farmacêutica 
centralizaram e facilitaram 
a distribuição de medica-
mentos à população. 

MAIS MORADIAS 
O setor habitacional 

também não ficou de fora 
do pacote de obras com 
investimento superior a 
R$ 7 milhões para im-
plantação de loteamento 
e construção de 71 novas 
moradias da CDHU. Além 
disso, a prefeitura celebrou 
convênio inédito com a 
Secretaria Estadual de 
Habitação para a cons-
trução de 19 moradias, 
em lotes doados pelo 
município, destinadas 
às famílias de baixa 
renda que não têm como 
contratar o empréstimo 
habitacional. O projeto 

piloto será utilizado pelo 
secretário Renato Amary 
para todo o Estado, que 
adquire os materiais. A 
cessão dos lotes e da 

mão de obra, no caso 
de Jaborandi será feita 
pelo Projeto Curumim, 
será de responsabilidade 
do município. Funcionários e máquinas trabalham na construção das novas  

galerias pluviais que vão impedir o assoreamento do lago.

Estrutura metálica da quadra na Escola Arcanjo Gabriel, 
que receberá também pintura emborrachada, demarca-
ções e iluminação especial. 

Piscina e vestiários (ao fundo) que estão sendo constru-
ídos na Escola Olinto. 

O desassoreamento do lago é uma das etapas do projeto 
de revitalização do Centro de Lazer, que terá uma praia 
artificial.

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA/ESPORTIVA 

Todo administrador 
sabe a importância que a 
educação tem na formação 
dos cidadãos. A  Adminis-
tração tem investido pesado 
nesta área viabilizando a 
instalação do Fab Lab, 
laboratório digital equipado 
com equipamentos de 
última geração, no CIEB. 
A EMEF “Olinto Junqueira 
de Oliveira” está ganhando 
uma infraestrutura esportiva 
inédita na região com a 
construção de um complexo 
esportivo, executado com 
recursos do município, 
com piscina semiolím-
pica, pista de atletismo, 
vestiários, nova quadra 
poliesportiva coberta, 
além de laboratório de 
informática, playground e 
brinquedoteca inaugurados 
recentemente. 
ATENÇÃO AO IDOSO 

Outro audacioso projeto 
é a construção da Casa 

do Pajé que está sendo 
erguida no terreno onde 
anteriormente funcionou 
a Creche Curumim. O 
prédio, com 505 m2 de 
área construída, terá 
sala de curativo, sala de 
enfermagem/controle e 
dispensação de medi-
cação, 14 apartamentos, 
espaços múltiplo-uso, 
convivência e reabilitação 
fisioterapêutica, com foco 
na atenção integral e 
multidisciplinar ao idoso. 
Os investimentos de R$ 
702.629,13 tem apoio do 
governo do Estado. 

“Melhorar e ampliar 
a prestação de serviço à 
população sempre foi o foco 
da nossa Administração, 
que está empenhada nesta 
missão de transformar a 
vida dos jaborandienses 
que merecem sempre 
o melhor”, destacou o 
prefeito Silvinho. 
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Hoje 
Adam Perrone Sammour 
Davi Lucca A. Barbosa 

Amanhã 
Sonia Maria Zucchi de 

Oliveira Luz 
Charlene da Silva 

Helena Basso Alves
Dia 25 

Paulo Roberto Pereira 
Maitê Basso Maia
Guilherme Daher 

Luciene Marin S. Morgado
Dia 27 

Antônio Carlos Marqueti 
Dia 28 

Tiago Polizelli Brait 
Eunice Nogueira Torneli 
Guilherme R. de Lima 

Dia 29 
Usseyma El Droubi 

Maristela Basso Guiseline 
Fabiana Pires Veiga 

Pierina D. da Silva Girardi

Campanholi/Eliana e Dieb/Liliana com a Rainha/Miss Simpatia Maria Fernanda, 1ª Princesa Letícia Borges e 2ª Prin-
cesa Maria Júlia ao final do concurso, que foi sucesso em todos os sentidos e um prenúncio da Festa do Cavalo 
que está chegando... Faltam poucos dias! 

Não importa o tipo de traje ou o ângulo da foto, a beleza da Maria Fernanda foi reluzente. 
Seu charme e elegância cativaram os jurados em todas as performances. Quem disse 
que o nº 13 não traz bons presságios??? 

Sentir o carinho dos pais José Carlos/Andreia e da irmã 
Gabriella era tudo que a Maria Fernanda precisava depois 
da grande conquista. 

O DJ Slow Mafia pilotou sua pickup e contagiou o 
público após o concurso com a melhor playlist da 
eletronic music.  

As eleitas com o coreógrafo Haroldo Gera, produtor 
geral do concurso. O profissional realizou um excelente 
trabalho e o resultado foi visto por todos na noite de 
sábado. 

Prefeito Dieb fez questão de convidar ao palco o jogador 
colinense Luiz Felipe Ramos “Fefê” (Lazio/Itália) para 
entregar os presentes às candidatas.

Foi uma festa a celebração dos 87 anos de vida da Dona Rutinha no dia 17, que 

Foi em viagem recente a Belo Horizonte que Isabela 
Silva trocou alianças de noivado com Mateus Tonisso 
(Pirassununga). O casamento acontece no ano que vem. 

ficou super feliz com a 

demonstração de afeto 

dos filhos Lúcia, Lígia, 

Lidiane (São Caetano) e 

Gláucio (Joinville-SC), 

netos, bisnetos e fami-

liares. 

Aniversário é 
um dia especial para 
Usseyma El Droubi, 
que celebra a idade 

nova dia 29 junto 
das amigas 
e da família. 


