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A Festa do Cavalo 
retorna depois de 2 
anos para matar sau-
dades do público, que 
está contando os dias 
para o badalado even-
to, que tem início na 
próxima quarta-feira, 
dia 6, com o show de 
Zé Neto & Cristiano 
que se apresentou 
também na festa de 
2019. O sucesso foi 
tão grande que  o 
público pediu bis e a 
dupla está de volta. 

 Na programação 
da 43ª Festa do Ca-
valo também consta: 
Henrique & Juliano que 

Zé Neto & Cristiano abre a 
festa na próxima quarta

se apresenta na quin-
ta-feira, dia 7, Jorge & 
Mateus (sexta), Hugo 
& Guilherme (sábado) 

e no encerramento no 
domingo acontece o 
show dos Gigantes do 
Sertanejo.             

Em breve o Ganha 
Tempo vai disponi-
bi l izar uma grande 
variedade de serviços 
do Poupatempo aos 
colinenses. Isso por-
que o prefeito Dieb 
ass inou convên io 
com o governador 
Rodrigo Garcia, que 
benef ic iou  Co l ina 
com um to tem do 
Poupatempo. 

O equipamento de 
autoatendimento per-
mite a emissão da CNH 
definitiva, segunda via 
do RG, entre outros 
inúmeros serviços, 
trazendo praticidade e 
agilidade aos usuários, 

Colina ganha serviços do 
Poupatempo

Dieb agradeceu o governador Rodrigo Garcia por mais 
esta importante conquista. 

O reajuste con-
tratual  das tar i fas 
de pedágio acontece 
amanhã, dia 1º, mas 
a té  o  fechamento 
desta edição a Artesp 
não tinha divulgado o 
novo valor na praça 
de pedágio em Coli-
na, que atualmente é 
de R$ 10,10. O IPCA 
(11,73%) é usado no 
cálculo do reajuste.               

Pedágios serão reajustados

A dupla Zé Neto & Cristiano faz a abertura da festa na 
próxima quarta-feira.

Considerando o índice do IPCA, a tarifa do pedágio da 
praça de Colina deve ser superior a R$ 11,00. 

além de evitar o deslo-
camento do munícipe 

para outras cidades.                
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C L A S S I F I C A D O S

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

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

Medida: 1 colunas x 8,5 cm | 
Valor: R$ 59,07

O COLINENSE
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Propriedade: Felici & Felici S/S Ltda
CNPJ 57.719.114/0001-03

Filiado à ABRAJORI e ADJORI
Av. Pio de Mello Nogueira nº 53

Fone/Fax: (17) 3341-1180
Cep: 14770-000 - Colina/SP
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site: www.ocolinense.com.br
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A OPINIÃO DE SEUS AUTORES. A REPRODUÇÃO DE TEXTOS,
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Notícias da Paróquia
Dia 01 – Sexta-Feira 
15h – Exposição do Santíssimo na matriz
18h – Bênção do Santíssimo e distribuição da Eucaristia

Dia 02 – Sábado
VISITA PASTORAL DO BISPO EM NOSSA PARÓQUIA com 
início às 9h na matriz até o período da tarde
19h – Missa de encerramento da visita pastoral com o bispo 
D. Milton

Dia 03 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 06 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz 

“S. PEDRO E S. PAULO: DOIS TESTEMUNHOS 
DE FIDELIDADE À VIDA CRISTÃ”

As leituras propostas para esta solenidade nos recordam 
que, no início da nossa Igreja, houve pessoas que assumiram 
papéis importantes no testemunho de Jesus Cristo, por isso 
seus nomes foram registrados na história. Pedro e Paulo fo-
ram modelos de fé para os primeiros cristãos. Nossa história 
sugere também que a perseverança na comunhão e na oração 
fortalece a comunidade para resistir a muitos sofrimentos, 
adversidades, rejeições e perseguições. Pedro e Paulo não 
agiram sozinhos, mas tiveram comunidades que os apoiaram 
de muitas formas e foram solidárias a eles. O agir cristão supõe 
um agir eclesial, uma vez que não somos indivíduos isolados, 
mas pertencemos a uma comunidade de fé. Por isso nosso 
agir é sempre eclesial. 

Também nós somos questionados hoje a responder: quem 
é Jesus para nós? Quem Ele é para a multidão comum? So-
mos capazes de dar uma resposta diferente da maioria das 
pessoas que vivem fora da comunidade de fé? Para muitos de 
seu tempo, Jesus era apenas um homem bom e generoso que 
foi sensível aos sofrimentos de seus contemporâneos. Outros 
o consideravam um mestre que ensinava com sabedoria, mas 
não conseguiram ver Nele o Messias, Filho de Deus. Somos 
convidados a ir além em nossa resposta de fé. Para nós, seus 
discípulos, Ele é o Senhor que transformou nossa vida. O que 
é ser Igreja comunidade do Senhor? Que lugar Ele ocupa em 
nossa caminhada de fé? A comunidade dos discípulos de Jesus 
é chamada a se organizar e estruturar para desempenhar um 
papel de autoridade a serviço da vida, a exemplo de Jesus, o 
Messias, Filho de Deus.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

ALUGA-SE CASA 
Ótima localização, casa 

com 3 quartos, sendo 1 
suíte, 4 banheiros, 2 salas, 
área de serviço, cozinha, 
garagem para 4 veículos, 
área de lazer com churras-
queira, janelas com grades, 
cerca elétrica, amplo jardim. 
Contato: (17) 99645-5926.

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).

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso 

da cidade c/ muitas delí-
cias para você. Aceitamos 
encomendas de bolos p/ 
aniversários, pão de mel, 
pães, roscas e salgados 
para festas pelo fone 3341-

VAGAS AÇOUGUEIRO 
O Tome Leve está 

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

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 encrava-
das, 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. Li-
gue: (17) 99137-6683 (n). 

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

A equipe de atletismo 
da Secretaria de Esportes 
participou no domingo 
da 6ª Corrida Integração 
Ribeirão Preto, que reuniu 
910 competidores de toda 
a região que disputaram 
os percursos de 5 e 10km. 

A melhor classificação 
nos 10km foi de Paulo 
Libório, 27º no geral e 3º 
na categoria 45 a 49 anos. 
Os demais resultados são: 
Leandro Lenhaverde (68º 
- 9º 35/39); Jardel Amaral 
(79º - 11º 35/39), Jesus 
Oliveira (107º - 8º 60/64); 

Atletas disputam 
prova em Ribeirão

Walter Nascimento (207º 
- 24º 50/54) e Emiraldo 
Nunes (287º - 2º 75/79). No 
feminino 10km a classifica-
ção foi a seguinte: Jéssica 
Genovez (24ª – 3ª 30/34); 
Maria Cristina Almeida 
(42ª – 7ª 50/54) e Cláudia 
Trivelato (43ª – 4ª 55/59). 

Somente dois atletas 
competiram nos 5km: 
Juliano Souza (41º - 7º 
35/39) e Anselmo Modolo 
(65º - 2º 60/64). A prefeitura 
custeou todas despesas 
para participação dos 
colinenses na prova. 

Atletas colinenses com o queniano Japhet Too, que 
venceu a prova.

Os ganhadores do 
sorteio do último dia 22, 
da campanha “Amigos do 
Esporte”  são: 753 – Ro-
naldo Daher (R$ 1,5 mil); 
700 – Ana Júlia Betoni 
(R$ 750,00); 050 – Willian 
C. Oliveira (R$ 200,00); 
121 – Lícinio A. Teixeira 
Filho (R$ 200,00) e 662 
(R$ 200,00) inadimplente. 
O 5º prêmio foi sorteado 
novamente ontem, 29/6. 

Entrega de 
prêmios
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A PM fará o policia-
mento da área externa 
da festa todos os dias, 
inclusive o efetivo de 
Colina contará com o 
reforço de Jaborandi, 
que trabalharão com 
100% dos policiais. 

A informação é do 
sargento Hespanhol, 
comandante do grupa-
mento da PM colinense, 
que atendendo pedido da 
Secretaria de Esportes, 
Turismo e Lazer solicitou 
também o reforço da 
Cavalaria, Canil e Força 
Tática. 

“Ainda não tivemos a 
confirmação, o que deve 
acontecer nos próximos 
dias. A cidade não ficará 
desguarnecida, o patru-
lhamento acontecerá 
normalmente e quando 
não houver atendimento 
de ocorrências os poli-
ciais estarão trabalhando 
em torno do Recinto”, 
explicou Hespanhol. Ele 
disse que a PM fará o 
patrulhamento da área 
externa e a segurança 

Festa terá policiamento 
intenso todos os dias

no interior da festa estará 
a cargo de profissionais 
contratados. 

ATENÇÃO 
REDOBRADA 

O comandante também 
deu algumas dicas para 
que a falta de atenção 
não estrague a festa. 
“É preciso redobrar os 
cuidados com o celu-
lar para que não fique 
amostra, evitar levar a 
carteira para a festa e 
portar somente um do-
cumento de identificação 
e dinheiro avulso”. 

Se o morador se au-
sentar da residência  é 

preciso tomar algumas 
precauções, como deixar 
a luz acesa e avisar o 
vizinho para ficar atento. 
Ao chegar em casa durante 
a madrugada é preciso 
tomar bastante cuidado 
com a movimentação 
de pessoas estranhas. 
“Se perceber qualquer 
atitude estranha não 
entre em casa, contorne 
o quarteirão, ligue 190 
para que os policiais 
façam a abordagem”. 
Ele também informou 
que haverá operações 
de trânsito com o uso 
do bafômetro. 

A equipe Dragão 
Branco conquistou 33 
medalhas (11 ouro, 15 
prata e 7 bronze) e o 
troféu de vice-campeã 
do 1º Campeonato 
Regional de Li Tchuo 
Pa Kung Fu  realizado 
no domingo, dia 26, 
em Orlândia. A cidade 
anfitriã foi a campeã 
e em 3º lugar ficou 
Ribeirão Preto. 

A delegação coli-
nense, formada por 
39 atletas, também 

Kung Fu é vice-campeão em Orlândia 

esteve composta por 
professores, instrutores, 
técnicos e os integran-
tes da Dança do Leão 
Chinês, que apresen-
taram a coreografia “A 
Lenda do Leão Chinês” 
na abertura do evento 
esportivo, que reuniu 11 
cidades e 155 atletas 
que disputaram várias 
categorias. 

O professor Gilberto 
Gonçalves disse que a 
maioria dos participantes 
da competição integra 
o Projeto Educação 
Marcial, iniciado no 
mês de março.  “Os 
atletas retornaram 
bastante encorajados 
com o resultado obtido 

Delegação colinense que conquistou 33 medalhas e foi vice-campeã da competição. 

Os trabalhos desen-
volvidos pelos alunos 
no 1º semestre foram 
expostos pela EE “Prof. 
Darcy Silveira Vaz”, 
que organizou um dia 
especial para a expo-
sição do resultado das 
atividades, que acon-
teceu no último dia 21. 

A diretora Camila 
Perini explicou que a 
exposição foi dividida 
em Disciplinas Eletivas, 
que tiveram os seguin-
tes projetos propostos 
pelos docentes: Redes 
Turísticas, Eu Energia, 
Lógica e Programação, 
Capoeira, Educação 
Financeira e Encader-
nação Artesanal. O 
desenvolvimento dos 
temas foi de acordo 
com a perspectiva de 
vida dos alunos para 
motivá-los na jornada 
estudantil, com foco na 
excelência acadêmica. 

“Já os Clubes Juvenis 
foram formados pelos 

“Darcy” expõe trabalhos 
de alunos  

próprios alunos que se 
organizaram em torno 
de uma prática educati-
va, sem a presença do 
professor. Os estudantes 
colocaram as aptidões 
em prática, ajudando 
outros jovens com os 
mesmos interesses, 
desenvolvendo a inte-
ração e o protagonismo 
juvenil já que foi preciso 
planejar, organizar, 
executar e monitorar as 

atividades”, ressaltou 
Camila que informou 
que os Clubes foram 
organizados em Estação 
das Miçangas, Jogos e 
Estratégias, Clube de 
Desenho, “A arte que 
se expressa”, “Só me 
resta a arte” e “Com 
todas as vozes”. 

“Foi um momento 
muito feliz em que a co-
munidade escolar pode 
expor o resultado dos 
trabalhos desenvolvidos 
no semestre”, declarou 
a diretora. 

O conteúdo produzido pelos alunos foi exposto pela 
direção da Escola Darcy, incentivando a interação e o 
protagonismo juvenil. 

A vacinação antir-
rábica será realizada 
apenas por meio de 
agendamento para a 
imunização de cães e 
gatos a partir de três 
meses. Animais doentes 
devem se recuperar 
para serem vacinados e 
fêmeas prenhas podem 
ser imunizadas. 

A Secretaria de Saúde  
informou que a as doses 
da vacina são limitadas 
e não haverá campanha, 
sendo imprescindível 
fazer o agendamento no 

Vacinação antirrábica 
com agendamento

telefone do SUS Cão, de 
segunda a sexta-feira, 
das 7 às 16h30.  

O proprietário que 
preferir também pode 
agendar a vacinação 
pessoa lmente  na 
unidade do SUS Cão. 
A imunização será 
realizada na data e 
horário estabelecidos 
no agendamento e não 
será permitido levar 
a vacina para casa. 
Para o agendamento e 
mais informações ligue 
3341-8604. 

no campeonato, o que 
é um incentivo a mais 
para os treinamentos”, 
destacou Gonçalves que 
agradeceu o apoio da 
prefeitura que viabilizou 

a participação na com-
petição. Acompanhe a 
relação dos medalhistas 
no site: https://ocoli-
nense.com › index.php 
› author › o-colinense

A fiscalização de trânsito com o uso do bafômetro estão 
entre as ações da PM durante a festa.
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e também no que se refere ao trabalho e a vida sentimental e 
amorosa. Esteja alerta para o que vier.

Horóscopo da semana de 30/06 a 06/07

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06  Pela influência 
do sol você está favorecido em muitas coisas. 
Haverá bons fluxos para estudos, exames e 

testes. Capacidade de raciocínio aumentada. Não se precipite 
nas coisas ligadas ao romance, ou então, ao casamento.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Aproveite a influência 
astral deste dia para conhecer o maior número 
possível de pessoas. As amizades que fizer vão 

lhe trazer vantagens. No trabalho, uma decisão sua poderá 
concretizar tudo aquilo que há tempos você vem planejando.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Este é um 
ótimo dia, pois tudo indica que obterá êxito, em 
negócios. Sucesso social, profissional e amoroso, 
principalmente. Obtenha maior segurança interior 

e ame melhor todas as pessoas.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Dia em que 
deverá tomar cuidado com estranhos, novas 
amizades, vizinhos e pessoas que são de sua 

inteira confiança. Só viaje se for de muita necessidade para evitar 
acidente, cuide da sua saúde e evite excessos.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 A influência 
astral lhe propícia felizes contatos com os pais, 
filhos, parentes e com pessoas da sua alta 
estima. Procure também, levar a paz aos mais 

necessitados lhe transmitindo mais otimismo e confiança. Bom 
para tentar na loteria.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Mente sempre 
alerta e voltada ao progresso de um modo geral, 
muita disposição para o trabalho e negócios ou 
empreendimentos imobiliários e bastante tranquilidade 

na vida familiar e amorosa está prevista para hoje. Excelente intuição 
e disposição. Sucesso profissional. Loteria favorecida

TOURO - de 21/04 a 20/05 Excesso de 
exigência para com as pessoas demasiadamente 
sensíveis. Cuidado com os inimigos ocultos. Não 
descuide da saúde. Acidentes podem acontecer 

se você abusar. Portanto, previna-se. Não desanime, pois esta 
fase será breve.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Notáveis probabi-
lidades de sucesso em questões relacionadas 
com a ciência ou testes O contato com colegas 
de trabalho lhe será útil. Você conseguirá ver o 

quanto é importante ser otimista e positivo .

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Dia em que 
sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo 
de Júpiter. Contudo, procure compreender melhor 
seus colegas de trabalho, bem como familiares e 

a pessoa querida. Divirta-se e passeie, pois será bem sucedido.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Muita 
atividade junto aos amigos, mas tendência a 
se envolver em alguns atritos com eles. Novas 
oportunidades na carreira profissional permitirão 

uma grande melhoria através de empreendimento pessoal ou de 
uma promoção no trabalho.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Visita inesperada 
poderá modificar os seus planos, na parte da tarde. 
Boa influência aos seus interesses econômicos 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Após bastante 
tempo de conflitos na vida amorosa, você irá viver 
um relacionamento amoroso importante, que deverá 
se consolidar. E mesmo que seus sentimentos ainda 

não estejam firmes, você compreenderá aos poucos seu valor.

Hoje 
Pedro Geraldo Spechoto 
Ivone Barbosa Marsari 
Victor Corrêa Feitoza

Maria Rita Soldado Piai
Altivo Pedro A. Filho 

Rosângela da Cruz Alves
Dia 2 

Beatriz Helena Paro Forte 
Maria Aparecida R. Abe 

Dia 3 
Roseli Brunhera Brunozi 

Kelly C. dos Santos Correia 
Dia 4 

Ana Flávia Marin B. Botega 
Ricardo Alexandre de Salvi 
Roberta Muniz Junqueira 

de Almeida 

Dia 5 
Iolanda de Sales Azevedo 
Daiana Ramadan Chedid 

Naime Ramadan Paro 
Fábio T. B. de Salvi 

Vinícius Ângelo de Souza 
Fernanda Delistoianov 

Dia 6 
Lucinéia de Brito 
Aniversários de 

casamento
Dia 4 

Napoleão Jorge/
Maria Ofélia 

Dia 5 
Evandro Malheiro/Andrea 

Dia 6 
Sebastião G. Colleto/Angeli

FEIJOADA BENEFICENTE - Os membros da Maçonaria 
estão vendendo ingressos (R$ 35,00) da tradicional Feijoada 
Beneficente promovida pela entidade, que será realizada no 
dia 17 de julho com retirada na sede da Loja Maçônica, das 9 
às 13h. O dinheiro arrecadado será revertido para manuten-
ção dos projetos filantrópicos desenvolvidos pela instituição. 
Adquira seu ingresso até o dia 11/7 pelo fone: 99629-2021.

Os “parabéns”
 no dia 25 foram para 

Guilherme Daher 
“Zóinho” que 

recebeu muitas
 manifestações de 
carinho da família

 e dos amigos.

Celebrar 43 anos de casamento na companhia da família 
não tem preço para Germano/Angeli, que se casaram no 
dia 6 de julho. 

Os 2 aninhos da princesa Maitê foram comemorados sá-
bado para felicidade dos pais Carlos Manoel Maia/Marina 
e irmão Manfred, que recepcionaram familiares e amigos 
que prestigiaram a festa da “Peppa Pig”, realizada sábado 
no salão Dubai.                                                 CL Produções

A família é o maior tesouro de Napoleão Jorge/Maria Ofélia 
que completa 51 anos de cumplicidade e companheirismo 
(bodas de bronze) no próximo dia 4.  

Hoje é dia de alegria para Pedro Spechoto que celebra o 
aniversário curtindo a  companhia da esposa Maria Antônia 
e da família, que vão enchê-lo de muito carinho e atenção. 

Comemorar o
 aniversário na 
companhia da 
família foi uma 
dádiva divina 

para a Sonia, que 
estava muito 

feliz na celebração 
dos seus 80 anos 
de vida, ocorrida 
no último dia 24.  

A cultura e os pontos turísticos do Peru encantaram as 
irmãs Fátima e Lamis Ramadan, que retornaram apaixona-
das por este país que recomendam vale a pena conhecer! 

A assinante 
Iolanda Azevedo 
faz aniversário 

dia 5 e o melhor 
presente será 

curtir o afeto dos 
familiares, que estão 
sempre ao seu redor. 
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P A N O R A M A

P A N O R A M A
MAIS UMA CAMIONETE FURTADA

O proprietário de um barracão deixou a 
camionete S10, ano 2016, prata, estacionada  
no bairro Andaluz na tarde do dia 22. À noite, 
por volta das 19h, quando a vítima, de 40 anos, 
saiu do local constatou o furto da camionete 
acionando a PM. 

FURTO DE BIKE
Ao chegar em casa na noite do dia 20, uma 

moradora da Rua Germano Bizarro não encon-
trou a bicicleta, da marca Oggi, constatando o 
furto. A vítima relatou que não havia sinais de 
arrombamento na residência. 

PRISÃO DE TRAFICANTES 
Na madrugada do dia 25, os PMs Evange-

lista e Neves abordaram dois homens, de 29 
e 30 anos, no cruzamento das ruas 8 e 14 da 
Vila Guarnieri, sendo que um dos indiciados 
retirava algo escondido embaixo de uma te-
lha, onde foi apreendido um estojo escolar 
contendo 54 cápsulas de cocaína (81,6g) e 
10 pedaços de maconha (12,4g). Um dos tra-
ficantes portava duas cápsulas de cocaína e 
R$ 7,00 e com o outro foi apreendida também 
uma caderneta de anotações e a quantia de 
R$ 52,00. Os dois receberam voz de prisão e 
no plantão policial em Barretos permaneceram 
à disposição da justiça. 

Na noite do dia 26, um traficante, de 24 anos, 
fugiu dos PMs Moura e Antunes que consegui-
ram detê-lo no cruzamento das Ruas 9 e 14 do 
Nosso Teto. Na busca pessoal foi apreendido 
em seu poder 24 cápsulas de cocaína (38g), 
4 porções de maconha (54g), a quantia de R$ 
17,50 e um celular. Ele confessou que apenas 
estava guardando o entorpecente para o dono 
da boca de fumo. O traficante foi apresentado 
na central de flagrantes em Barretos, onde foi 
recolhido ao xadrez. 

SAQUE DO FGTS 
Uma trabalhadora, de 48 anos, foi até a 

agência bancária no dia 22 retirar o valor de R$ 
1.006,70, referente ao FGTS e descobriu que 
o dinheiro já tinha sido sacado. Ela registrou a 
ocorrência de estelionato na delegacia. 
ENVOLVIDOS EM REDE DE PROSTITUIÇÃO 

ESTÃO PRESOS EM COLINA 
No final de semana, a Polícia Civil de Bar-

retos desmantelou uma rede de prostituição 
infantojuvenil que atuava em Barretos, pren-
dendo duas mulheres e 4 homens que foram 
encaminhados à cadeia local. As investigações, 
comandadas pela delegada Denise Polizelli 
Paro, da Delegacia de Defesa da Mulher, 
apurou que mãe e filha, de 45 e 20 anos,  
usavam as redes sociais para aliciar meninas 
e adolescentes, com idade entre 11 a 16 anos, 
para se prostituírem. Nos finais de semana as 
vítimas eram levadas para uma casa, na zona 
rural de Barretos, onde os programas sexuais 
aconteciam. As aliciadoras recebiam R$ 100,00 
por cada menina e adolescente, repassando 
apenas R$ 20,00 para cada uma das vítimas. 
O proprietário da chácara, de 61 anos, que 
faz parte da rede de exploração sexual e 
mais três homens, dois de 54 anos e um de 
52, suspeitos de participarem dos programas, 
também estão presos. Todos responderão pelos 
crimes de associação criminosa, estupro de 
vulnerável e favorecimento da prostituição. 
As investigações prosseguem para identificar 
mais envolvidos no esquema. 

 O prefeito Dieb acom-
panhado do secretário 
de Indústria e Comércio, 
Renê Sasaki, assinou na 
última quinta-feira, 23, no 
Palácio dos Bandeirantes, 
convênio com o Governa-
dor Rodrigo Garcia para o 
recebimento de um Totem 
de Autoatendimento do 
Poupatempo. 

O equipamento, que 
será instalado na sede 
do Ganha Tempo, vai 
facilitar a prestação de 
serviços aos usuários 
oferecendo um leque de 
possibilidades, inclusive 
de agendamento pre-
sencial nas unidades 
do Poupatempo. 

O Totem se assemelha 
à tela de tablet e conta 
com leitor biométrico 

Colina ganha totem do Poupatempo
de maior precisão. Nele 
também será possível 
solicitar a segunda via do 
RG, sem agendamento 
prévio, além de mais 
de 40 serviços, como 
segunda via de CNH; 
CNH definitiva; pesquisa 
de débitos e restrições 
de veículos; emissão de 
Atestado de Antecedentes 
Criminais; CPF; Serviço 
Militar; Título de Eleitor; 
Registro Profissionais; 
Previdência; Programas 
de Assistência Social; 
Serviços ao Consumi-
dor, Justiça, Ministério 
Público; Consulta e 
Informações da Edu-
cação, entre outros. As 
taxas podem ser pagas 
com o cartão de débito 
durante a solicitação. 

Os serviços estarão 
disponíveis em breve e 
a prefeitura dará ampla 
divulgação assim que 
estiver em funcionamento. 
“Obrigado, Governador 
Rodrigo Garcia, pelo 
apoio à população de 
Colina, trazendo este 

equipamento importante 
que otimiza os serviços, 
de maneira fácil e sem 
burocracia, sempre 
pensando no bem estar 
das pessoas. Parabéns 
por sua administração 
municipalista!”, ressaltou 
o prefeito Dieb. 

Aparecer nos bares 
de surpresa, pedalando 
e carregando seu violão 
é a marca registrada de 
Lucas Perrone, 26 anos, 
que ficou conhecido em 
todo o país como o cantor 
da bicicleta depois que sua 
história foi contada pelo 
programa “Caldeirão do 
Huck” no ano passado. 

O cantor, que se intitula 
compositor, passou por 
Colina na última quinta e 
sexta-feira, dias 23 e 24. 
A reportagem conversou 
com ele no Posto Ipiranga, 
onde pernoitou dentro da 
sua Kombi depois de uma 
noite exaustiva de várias 
apresentações em bares 
e também para o grupo 

Cantor da bicicleta, que esteve no 
“Caldeirão do Huck”, passou por Colina

de amigos do jogador 
Luiz Felipe “Fefê”. 
GRATIFICAÇÃO É O 
RECONHECIMENTO

“Eu não cobro nada 
pelas apresentações por-

que chego de surpresa, 
toco o violão e passo o 
chapéu. Os frequentadores 
se identificam comigo 
porque depois de um 
dia inteiro de trabalho 
estressante me veem 
chegando no boteco 
com minha bicicleta 
cargueira motorizada, 
cantando modão e me 
gratificam. Eu vivo disso, 

é meu trabalho”, contou 
Perrone que geralmente 
começa cantando uma 
música de sua autoria. 

“Eu canto sertanejo, 
mas como sou músico 
de bar toco de tudo: 
sertanejo, MPB, pagode, 
etc. Meu forte é música 
de boteco, de sofrência, 
de quem chega para 
tomar uma. Toco do 
meu jeito, no meu estilo, 
para agradar e também 
atendo pedidos. Canto, 
toco violão e faço questão 
de ressaltar que não uso 
playback”, ressaltou Lucas 
que é  do Mato Grosso 
e mora em Barretos há 
4 anos em um trailer, 
que fica no clube de tiro. 

As apresentações 
também podem ser con-
feridas no Instragram @
cantordabicicleta ou no 
Youtube com o mesmo 
nome.

Diretor Murilo Macedo (Prodesp), Dieb e Renê com o 
modelo de totem que será instalado no Ganha Tempo.

Lucas Parrone em sua bicicleta, usada para chegar nos 
bares de surpresa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PROCESSO SELETIVO 01/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS OBJETIVAS E ENTREGA DE TÍTULOS COMPLETO
MANHÃ (LOCAIS DE PROVA) TARDE (LOCAIS DE PROVA) 

O Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em 
vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município e demais Legislações Municipais vigentes, 
faz saber que ficam convocados todos os candidatos inscritos, nos Empregos Públicos Constantes do Edital de Abertura, para a prestação das Provas Objetivas e 
Entrega de Títulos no dia 03 (três) de julho de 2022.

Medidas: 6 colunas x 26,5 cm | Valor:  R$ 1.105,05

1 -  DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
1.1-  Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, caracterizando assim a ausência, ou o atraso, do candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo 

alegado;
1.2-  Não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para os exames;
1.3-  No dia designado para as provas os portões serão abertos 30 (trinta) MINUTOS antes do horário e fecharão impreterivelmente no horário estabelecido, 

não sendo admitido o ingresso de nenhum candidato após esse horário;
1.4-  O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos que apresentarem o comprovante de inscrição devidamente pago, acompanhado de 

documento de identidade com foto, de acordo com o item 7.6 do Edital de Abertura (ex.: RG ou Carteira Nacional de Habilitação);
1.5-  Durante a execução das provas não será permitida consulta de nenhuma espécie à legislação, livro, revista ou folheto, bem como o uso de máquina calcu-

ladora, telefone celular, bip, mp3, palmtop, outros equipamentos similares, ou qualquer tipo de aparelho eletrônico, como também não será admitida comunicação 
entre os candidatos;

1.6-  O tempo mínimo de permanência do candidato na sala de prova é de 60 (sessenta) minutos após o seu início e o tempo máximo de duração será de 2 (duas) 
horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas; 

1.7-  O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas munido de caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto n.º 2 e borracha;
1.8-  Sob nenhuma alegação será feito prova fora dos locais preestabelecidos;
1.9-  Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar nas Listas de Presença, mas que tenha em seu poder o respectivo comprovante 

de pagamento, efetuado nos moldes previstos no Edital de Abertura, o mesmo poderá participar do Processo Seletivo, devendo para tanto procurar o Coordenador 
de Prova do local e identificar-se;

1.10-  Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal a folha de respostas, podendo, no entanto anotar o gabarito e levar consigo o caderno de questões; 

2-  DOS PRECEDIMENTOS E ITENS OBRIGATÓRIOS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19
 2.1-  Os candidatos deverão observar os cuidados individuais de higiene recomendados para a prevenção do contágio do COVID-19; 
2.2-  No ingresso ao local de prova é recomendado a utilização de máscara de proteção facial. Recomenda-se também que os candidatos levem máscaras reserva 

caso haja necessidade de trocá-la 
2.3- Os candidatos devem chegar com antecedência para evitar aglomerações na entrada dos locais de prova e deverão respeitar o distanciamento social, evi-

tando a proximidade entre as pessoas e obedecendo o procedimento de entrada do candidato determinado no dia; Recomenda-se que os candidatos evitem contatos 
físicos em cumprimentos.

2.4- Os candidatos deverão levar Utensílio para consumo de água (garrafa, copo, caneca e etc) pois não será permitido o uso de bebedouros direto na fonte.
2.5- Os candidatos deverão levar seu próprio álcool em gel 70% para uso individual, em recipiente pequeno e sem rótulo, de preferência transparente;
2.6- Os candidatos deverão cobrir a boca e o nariz com o braço em caso de necessidade de tosse ou espirro;
2.7-  A APTA Assessoria e Consultoria e a Prefeitura Municipal de Colina Não se responsabilizarão pelo fornecimento de máscaras ou álcool em gel aos candidatos.

3-  DOS LOCAIS DE PROVA - PREVENÇÃO AO COVID-19 
3.1- Preocupados com a segurança de seus candidatos e colaboradores, e seguindo os Protocolos de Prevenção ao COVID-19 a APTA Assessoria e Consultoria 

proporcionará aos locais de prova:
3.1.1- Cuidados de distanciamento social e higienização conforme os protocolos de prevenção à Covid-19;
3.1.2- Limpeza e desinfecção adequada de todos os locais de prova, especialmente nas salas de prova e sanitários;
3.1.3- Portas e janelas das salas serão mantidas abertas para garantir que os ambientes estejam arejados por ventilação natural;
3.1.4- Espaço mínimo entre cadeiras/carteiras para cada candidato, conforme os protocolos de prevenção à Covid-19; e
3.1.5- Outras medidas que se fizerem necessárias após a publicação desta convocação.

CONSULTE SEU LOCAL DE PROVA NO SITE OFICIAL DE COLINA OU NO SITE DA EMPRESA!
PARA CONSULTAR A SALA E ESCOLA DE PROVA OS CANDIDATOS TAMBÉM PODEM ACESSAR www.aptaconcurso.com.br E CLICAR EM “CON-

SULTA LOCAL DE PROVA” PARA CONSULTAR SEU LOCAL DE PROVA COM O CPF

DATA DA PROVA: 03/07/2022 - TURNO: MANHÃ
ABERTURA DOS PORTÕES: 08:30

FECHAMENTO DO PORTÃO: 09:00 
LOCAL DE PROVA: EMEF LAMOUNIER DE ANDRADE

ENDEREÇO: PRAÇA LAMOUNIER DE ANDRADE Nº. 101, CENTRO.

DATA DA PROVA: 03/07/2022 - TURNO: TARDE
ABERTURA DOS PORTÕES: 12:30

FECHAMENTO DO PORTÃO: 13:00 
LOCAL DE PROVA: EMEF LAMOUNIER DE ANDRADE

ENDEREÇO: PRAÇA LAMOUNIER DE ANDRADE Nº. 101, CENTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS PCD 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais e em consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em 
vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição da República Federativa do 
Brasil, Lei Orgânica do Município e demais Legislações Municipais vigentes, faz 
saber do deferimento das inscrições dos Candidatos PCD (Pessoa Com Deficiên-
cia) do Processo Seletivo nº 01/2022. 

Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o 
site www.aptaconcursos.com.br, realizar a consulta do andamento de sua inscrição 
informando seu login e senha, acessar o Formulário de Recurso (botão verde) que 
estará disponível apenas no período estabelecido em cada divulgação, preencher 
corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações dis-

poníveis no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o 
candidato receberá um número de protocolo para acompanhamento da resposta do 
recurso interposto.

Caso seja necessário o candidato poderá anexar documentos que auxilie na 
elaboração do recurso, sendo obrigatório o anexo do comprovante de pagamento 
apenas no recurso contra a relação de candidatos.

Contra o indeferimento das inscrições PCD caberá recurso, nos dias 30 de ju-
nho e 01 de julho de 2022.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se.

Colina, 29 de junho de 2022.

DIAB TAHA - PREFEITO MUNICIPAL

Medidas: 6 colunas x 6,5 cm | Valor:  R$ 271,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL N.º 02/2022

Sílvio Vaz de Almeida, Prefeito Municipal, no desem-
penho de suas atribuições legais e em conformidade com o 
Edital nº 02/2022 do Processo Seletivo Simplificado, HO-
MOLOGA expressamente o resultado final do certame em 
tela da Prefeitura Municipal de Jaborandi, para provimen-
to das Funções de ENFERMEIRO e FARMACÊUTICO 
relacionadas nas referidas classificações finais.

JABORANDI – SP em 22 de junho de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

A emissão definitiva 
da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) 
e do documento de 
identidade (RG), entre 
outros serviços estarão 
disponíveis em breve no 
Centro de Atendimento ao 
Cidadão (CAC), que vai 
disponibilizar os serviços 
do Poupatempo para a 
população. 

O anúncio de mais esta 
conquista histórica para 
Jaborandi aconteceu na 
última quinta-feira, 23, no 
Palácio dos Bandeirantes, 
em cerimônia presidida 
pelo governador Rodri-
go Garcia que teve a 
participação de diversos 
secretários estaduais 
e dos prefeitos de 240 
munícipios também be-
neficiados com o totem 
do Poupatempo.  

Jaborandi terá serviços do Poupatempo
O prefeito Silvinho, 

acompanhado pelo diretor 
do CAC, Renato Aparício 
e pelos vereadores André 
Junqueira e Antônio Luiz 
de Lima Júnior, assinou 
convênio para a instala-
ção do equipamento em 
Jaborandi, que permitirá 
o acesso da população a 
diversos serviços dentro do 
município, sem a neces-
sidade do deslocamento 
a Barretos, onde fica a 
unidade mais próxima.  

“O Poupatempo, 
implantado no Estado 
em 1997, é um projeto 
de sucesso e com ex-
celentes indicadores de 
aprovação, graças aos 
serviços de excelência 
prestados e que agora 
estarão acessíveis à po-
pulação dentro do nosso 
município”, enfatizou 

Renato Aparício.  
“Jaborandi ganha um 

serviço de excelência 
antes disponível somente 
em cidades sedes de 
regiões administrativas. 
Isso é resultado da so-
matória de esforços onde 
o comprometimento e 
a qualidade técnica do 
nosso plano de trabalho, 
aliado a persistência e 
aos contatos realizados 
pelos vereadores André 
e Juninho do Lava Jato, 
possibilitaram a aprovação 
em tempo recorde desta 
conquista. Com estes 
serviços a população 
vai ganhar eficiência e 
qualidade, evitando o 
deslocamento para ou-
tras cidades”, destacou 
Silvinho que agradeceu 
o governador Rodrigo 
Garcia pelos expressivos 

investimentos que o Estado 
tem feito em Jaborandi. 
Ele também agradeceu 
o então secretário Marco 
Vinholi (Desenvolvimento 

Regional), o diretor do CAC 
Renato que coordenou 
a elaboração do plano 
de trabalho e os verea-
dores André Junqueira 

e Juninho do Lava Jato 
que mantiveram intensa 
agenda na Assembleia 
Legislativa para viabilizar 
a importante conquista. 

Silvinho assina convênio em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, acompanhado 
pelos vereadores André, Juninho do Lava Jato e Renato Aparício, diretor do CAC. 

O município ganhou 
no último dia 24 mais 
uma ambulância para o 
transporte de pacientes. 
O novo veículo, Renault 
Master 0km, avaliado 
em R$ 263.890,00, foi 
entregue pela Secreta-
ria Estadual de Saúde 
que atendeu indicação 
do deputado estadual 
Alexandre Pereira (SD). 

O pedido foi feito pelo 
vereador Dione Fernandes, 
também do Solidariedade, 
que entregou as chaves 
da moderna ambulância 

Saúde ganha moderna 
ambulância

ao prefeito Silvinho, que 
agradeceu seu empenho 
no acompanhamento do 
processo para a liberação 
dos recursos.  Os inves-
timentos do município 
com a renovação da frota, 
somente neste ano, já 
somam R$ 787 mil. 

Silvinho teceu elogios 
ao governador Rodrigo 
Garcia que tem agraciado 
Jaborandi com vários 
investimentos. Ele tam-
bém agradeceu o apoio 
do deputado estadual 

Alexandre Pereira, que 
viabilizou a solicitação do 
vereador Dione. 

“Jaborandi é destaque 
regional pelo grande vo-
lume de investimentos 
que tem recebido do 
Governo Paulista. Isso 
é fruto da qualidade e 
viabilidade técnica dos 
projetos apresentados e 
da união suprapartidária, 
que fortalecem o município 
e beneficiam diretamente 
a nossa população”, re-
forçou o prefeito. 

Vereador Dione e o prefeito Silvinho junto à nova 
ambulância. 
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A fisioterapeuta 
Isabela Silva é pioneira 
em Colina e na região 
a realizar a Ozoniote-
rapia, técnica que é 
especialista e capaci-
tada pela os melhores 
profissionais da ABOZ 
– Associação Brasileira 
de Ozonioterapia que 
ministra há mais de 3 
anos. A profissional 
define o método como 
uma terapia.

BENEFÍCIOS
A terapia, que utiliza 

a mescla de oxigênio 
medicinal + ozônio, 
se dá através de um 
gerador específico 
registrado na ANVI-
SA. A administração 
é feita em diferentes 
vias, de baixas doses 
de ozônio, em sua 
forma de gás.

- Modular a maioria 
das funções protetoras 
da célula

- Melhorar a oxi-
genação 

- Ação anti-infla-
matória

- Melhorar as dores 
no geral

- Ozionioterapia é 
capaz de reativar e re-
equilibrar as atividades 
fisiológicas

- Também possui 
um efeito bactericida, 
fungicida e virucida 
extremamente con-
siderável

- Regula o meta-
bolismo 

- Melhora a oxige-

nação tecidual 
- Possui ação an-

tioxidande 
- Estimula e melhora 

o sistema imunológico 
- Melhora a circulação
O ozônio não é um 

remédio, e sim AGENTE 
CONDICIONADOR que 
ativa um sistema de 
sinalização que, por 
sua vez, ajuda nosso 
corpo a curar por conta 
própria. 

OZONIOTERAPIA: alívio das dores e melhora da qualidade de vida

Isabela com a mãe Aurinha, que são sócias-proprietárias 
da Revitalize que oferece também tratamento estético, 
extensão de cílios, pilates e atendimentos fisioterápicos.   

A fisioterapeuta é especialista em ozonioterapia e uma 
das pioneiras a introduzir a técnica em Colina e região.

Dentre tantos bene-
fícios, a Ozonioterapia 
tem sido muito procu-
rada e recomendada 
pelo seu efeito na me-
lhora de dores! Muitos 
pacientes relatam que 
já na primeira sessão 
sentiram alívio nas dores, 
sejam elas na coluna, 
nos joelhos, ombros, 
mãos, pés ou qualquer 
outra região do corpo, 
e em doenças como 
fibromialgia, hérnia de 
disco, artrose, artrite, 
esporão, entre outras.

DEPOIMENTOS
A paciente Silvia 

Colete fez o tratamento 
e relatou: “Eu não con-
seguia passar um fio 
dental, não conseguia 
arrumar o meu cabelo 
e hoje eu faço tudo isso 
normalmente, graças 
ao tratamento com 
Ozonioterapia”.

Dentre  tantos 
benefícios, a terapia 
com ozônio devolve 
qualidade de vida às 
pessoas. 

A fisioterapeuta 
atende na Clínica 
Revitalize, que conta 
também com outras 
profissionais e áreas 
de atendimento: 

- Pilates
- Procedimentos 

estéticos faciais e 
corporais 

- Atendimentos 
Fisioterapêuticos 

- Extensão de cílios

Isabela Silva é 
pós-graduada em 
Fisioterapia Traumato 
Ortopédica com ênfase 
em terapia manual e 
instrutora de Pilates.

REVITALIZE
Siga nossas redes 

sociais no Instagram: 
@revitalize.colina 

Av. Dr. Manoel P. 
Fernandes, 459 

Fone: 98187-5594

O  v e r e a d o r 
Antônio Muniz 
homenageou o 
deputado federal 
Geninho Zuliani 
com o título de 
“Cidadão Coli -
nense”. O título 
foi aprovado por 
unanimidade na 
Câmara Munici-
pal e entregue 
ao deputado no 
últ imo dia 23, 
durante sessão 
solene. 

Na ocas ião , 
Muniz enalteceu 
o apoio e parceria 
com o município 
e frisou: “Geninho 
é, de fato, o gran-
de representante 
de Colina a nível 

Vereador Muniz homenageia deputado Geninho 

Vereador Antônio Muniz entrega o Título de Cidadão Colinense ao deputado Geninho. 

Atendendo a 
pedido do vereador 
Antônio Muniz, o 
deputado já destinou 
651 mil para o Hos-
pital José Venâncio. 
Muniz informou 
que os recursos já 
se encontram na 
conta da prefeitura. 

DEPUTADO JÁ CONSEGUIU 
R$ 651 MIL PARA COLINA 

“Agradeço mais 
uma vez o depu-
t a d o  G e n i n h o 
pelo constante 
apoio a Colina e 
principalmente ao 
setor da Saúde. Os 
colinenses agra-
decem”, finalizou 
o vereador. 

federal”. 
Ao usar da pa-

lavra o deputado 
agradeceu a hon-
raria e disse que, 

a partir de agora, 
tem um compro-
misso ainda maior 
com os colinenses 
e principalmente 

com o amigo e 
companheiro de 
partido (União 
Brasil), Antônio 
Muniz. 


