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O show da dupla 
sertaneja Henrique & 
Juliano, que estava 
agendado para hoje, foi 
cancelado. A Secretaria 
de Esportes e Turismo, 
organizadora da Festa 
do Cavalo e a Prefeitura 
emitiram “Nota Oficial” 
esclarecendo os motivos 
do cancelamento da 
atração. O comunicado 
(publicado nesta página) 
informa que o escritó-
rio que representa os 
artistas se recusou a 

Escritório de Henrique & Juliano se recusa a fazer show
celebrar o contrato com 
a prefeitura, alegando 
não contratar com o 
Poder Público, apesar 
do prévio agendamento 
e reserva da data. 
FALTA DE RESPEITO

“Isto é uma vergo-
nha. É uma grande 
falta de respeito com 
o público. Infelizmente 
ainda têm pessoas 
que agem desta for-
ma, com arrogância, 
prepotência e sem se 
preocupar em respei-

tar compromissos. O 
tempo é o senhor da 
razão e, um dia, essas 
pessoas vão aprender 
que a humildade, o 
respeito e a dignidade 
são mais importantes 
que o sucesso momen-
tâneo”, declarou Dieb. 

O prefeito também 
agradeceu o empenho 
da Secretaria que subs-
tituiu de última hora o 
show por atrações de 
qualidade e à altura do 
nível do evento. Marcos & Belutti e Murilo Huff substituem o show cancelado. 

A programação hí-
pica da 43ª Festa do 
Cavalo vai distribuir aos 
cavaleiros e amazonas 
uma premiação de R$ 
56.500,00 (Cinquenta 
e seis mil e quinhentos 
reais). 

As provas começaram 
ontem e terminam no 
domingo. O destaque 
fica para o Grand Prix 
adulto, que acontece 
no  sábado,  às  16 
horas e reúne os 12 
melhores competi -
dores do evento. O 
campeão leva 12 mil 
reais.               Pág. 3

Provas hípicas dão R$ 56 mil 
em prêmios

Provas hípicas reúnem os melhores cavaleiros da região. 

Festa realiza 1º Fórum “Hipismo em Foco” 
Pág. 3

Colina participou da 
11ª edição do prêmio 
“Prefeito Empreen-
dedor”  promovido 
pelo Sebrae e ficou 
entre os finalistas na 
categoria “Inovação 
e Sustentabilidade” 
e “Cidade Empreen-
dedora”. 

Colina é finalista do prêmio 
“Prefeito Empreendedor” 

Dieb recebe o selo de 
“Prefeito Empreendedor” 
do Sebrae. 

As iniciativas co-
l inenses com foco 
no desenvolvimento 
econômico e social 
renderam um selo ao 
prefeito Dieb e clas-
sificou o município 
entre os finalistas da 
promoção. 

Pág. 5 



O COLINENSEPágina 2   Colina, 07 Julho de 2022

C L A S S I F I C A D O S

O COLINENSE
Fundado em 18/08/1918
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Filiado à ABRAJORI e ADJORI
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Jornalista Responsável: João Roberto Felici - MTb - 22.733
Impressão: Stander Artes Gráficas - Adalberto Guilherme - ME

OS ARTIGOS ASSINADOS REPRESENTAM APENAS E TÃO SOMENTE
A OPINIÃO DE SEUS AUTORES. A REPRODUÇÃO DE TEXTOS,

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

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

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

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

Fone: 3341-4411

PLANTÃO NOTURNO E FINS DE SEMANA
99615-7045

Notícias da Paróquia
Dia 09 – Sábado
19h – Missa na Matriz

Dia 10 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 13 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz 
20h – Reunião com os ministros novos

“O MANDAMENTO DO AMOR: 
CAMINHO DE VIDA ETERNA”

As leituras propostas para este próximo final de semana, 
nos trazem uma questão importante para a nossa vida de 
batizados: pautar nosso caminho para a vida eterna, funda-
mentando-o nas diretivas divinas. É no amor a Deus a aos 
irmãos que encontramos a vida plena. O bom caminho, o 
que convém ao cristão e é digno desse nome, resume-se no 
mandamento principal, que não é algo inatingível para nós, 
como o demonstram os exemplos bem concretos apresen-
tados nas leituras. 

Na leitura de Dt. 30,10-14 – Moisés se dirige à assembleia 
do povo de Deus reunida, convidando cada pessoa a amar a 
Deus de todo o coração, acolhendo os mandamentos para uma 
boa convivência social, fraterna e em comunhão com Deus. 

A leitura de Cl. 1,15-20 – apresenta um hino à pessoa de 
Jesus Cristo. Paulo faz verdadeira catequese sobre a identidade 
de Cristo. Jesus é modelo de perfeição que deve nos inspirar. 
Ele é a nossa referência fundamental. Provavelmente era um 
hino muito usado na liturgia, o qual ajudava a comunidade a 
manter na memória características muito importantes da pessoa 
de Jesus para tê-lo como modelo. 

No evangelho de Lc. 10,25-37 – Jesus continua sua 
caminhada em direção a Jerusalém. Nesse caminho, Ele é 
confrontado por muitas pessoas, e nesse texto, um doutor da 
Lei interroga-o sobre qual seria o maior dos mandamentos. 
Diferentemente de Marcos e de Mateus, nos quais Jesus 
responde com uma citação do Deuteronômio, enunciando os 
mandamentos, em Lucas ele responde com outra pergunta 
– “O que está escrito na Lei?” – impelindo seu interlocutor a 
fazer uma memória da Lei. Após este responder corretamente, 
Jesus lhe lança o desafio da aplicabilidade do mandamento. 

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 churrasqueira, 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 ma-

nutenção em piscinas 

VAGAS 
AÇOUGUEIRO 

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

DELÍCIAS 
CASEIRAS

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

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

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

de estofados residenciais/

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

seus pés c/ a podóloga 
Daniela – unhas 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.

COMUNICADO
BP MUNIZ E CIA 

LTDA ME torna pú-
blico que requereu à 
Prefeitura Municipal 
de Colina, Licença 
Prévia, de Instalação e 
de Operação (SILIM), 
para Comércio de fer-
ragens e ferramentas 
para seringueira à RUA 
10 - Lote 08, Quadra 
A - Polo Industrial 
e Comercial Felipe 
Sanches; nº 680. 
Colina - SP.

residenciais. Contato 
99171-2420 (Stanley) 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).

VACINAÇÃO
ANTIRRÁBICA 2022
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A organização da 43ª 
Festa do Cavalo espera 
um grande número de 
competidores para a pro-
gramação hípica, que teve 
início ontem juntamente 
com o evento que tem 
como símbolo o cavalo, 
a maior estrela da festa 
já que Colina é conhecida 
como a “Capital Nacional 
do Cavalo”. 

“As provas hípicas 
atraem competidores de 
diversas cidades paulistas 
e também de outros Esta-
dos, que sempre elogiam 
a estrutura do Recinto 

Programação hípica distribui mais de R$ 56 mil em prêmios
Municipal que tem tradição 
no circuito hípico”, disse o 
secretário Marcelo Pinto 
Neto “Barba”. 

A programação hípica 
começou ontem e termi-
na domingo. Ao todo as 
provas distribuirão R$ 
56.500,00 em prêmios 
para os classificados do 1º 
ao 5º e em algumas delas 
até o 6º colocado. Ontem 
aconteceu a 8ª Copa de 
Salto Projeto Municipal 
Equitação Educativa e hoje 
tem a 38ª Copa Colina de 
Salto. Amanhã, a partir das 
9 horas, tem a 6ª Copa de 

Salto “Dr. José Felipe de 
Souza Leão”. Cada prova 
de salto entrega prêmios 
no valor de R$ 9.400,00. A 
noite tem a Prova Carro / 
Cavalo que só acontecerá 
se houver o número mínimo 
de 10 duplas inscritas. A 
dupla campeã ganha R$ 
1.500,00. 

Os 10 melhores concor-
rentes na categoria 0,90m 
que participam das três 
provas de salto da festa 
automaticamente estão 
classificados para o Grand 
Prix Infantil, que tem início 
às 15h de sábado. Somente 

competidores com idade 
igual ou inferior a 15 anos 
podem participar da prova, 
disputada na categoria 
0,90m, que entregará R$ 
1.300,00 em prêmios. 

Na sequência, às 16h, 
acontece o GP (1,30m), a 
mais importante da festa. 
Os 12 melhores conjuntos 
que participam das três 
Copas de Salto na cate-
goria 1,20m estão aptos 
a participar do Grand Prix, 
que premiará o campeão 
com R$ 12.000,00 e mais 
12 mil reais, do 2º ao 5º 
colocado. 

O 1º Ranking Kavalu 
Interno de Salto (eta-
pa aberta), encerra a 
programação hípica no 

domingo. A prova tem 
início às 9h e distribuirá 
troféus e medalhas aos 
vencedores. 

O cavalo não é só 
foco da festa, mas 
também da 1ª edição 
do evento “Hipismo em 
Foco”, um fórum técnico 
com palestras e debates 
de especialistas em 
equinocultura que será 
realizado amanhã, dia 
8, no Recinto Municipal 
9 de Julho. 

O evento, promovido 
pela Simbiagro (empresa 
especializada em even-
tos e marketing para o 
agronegócio) em par-
ceria com a prefeitura, 
é gratuito, com vagas 
limitadas e tem início às 
8h com café da manhã/
abertura. A 1ª palestra, 
“Colina: a cidade do 
cavalo”, será ministrada 
pelo pesquisador e diretor 
da Apta Colina, Flávio 
Dutra de Resende. Em 
seguida serão mais quatro 
palestras: “O Manejo nu-
tricional do cavalo atleta” 
(Eduardo Villaça), “Sani-
dade como base para o 
bom desempenho” (Júlia 
Rizzo), “Como a nutrição 
influencia no bem estar 
de equinos” (Alexandre 
Gobesso) e “A evolução 
do melhoramento genético 

Festa destaca o cavalo também 
em fórum técnico 

do cavalo de salto” com 
Mário Duarte. 

Antes do encerramento 
acontece mesa redonda 
com o cavaleiro e ex-atleta 
olímpico Luciano Drubi 
“Lutcho”, o oficial do Exér-
cito Brasileiro, Fabrício C. 
Albuquerque e Henrique 
Guimarães, auditor fiscal 
federal agropecuário. 

MAIS PALESTRAS 
Os alunos do curso 

técnico em agropecuária 
da ETAM “São Francisco 
de Assis” participam 
durante a Festa do 

Cavalo, também no 
Recinto, de palestras 
técnicas de agricultura 
e veterinária. 

O “Manejo Integrado 
de Pragas em Canaviais” 
é o tema da 1ª palestra 
que acontece amanhã, 
dia 8, às 14h, com o 
agrônomo Luiz Henrique 
Perez. No sábado, às 
10h, os estudantes es-
tarão “Compreendendo 
e Avaliando o Catálogo 
de Touros” com o zoo-
tecnista Carlos Gustavo 
Marcolino. 

Banner do evento que acontece amanhã no Recinto da 
festa.
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Conjuntos de diversas cidades da região competem nas 
provas hípicas. 
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.235 
LIVRO D-19 FLS.109

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

EVANDRO CESTARE ANTUNES e 
ÉLEN MARIANO MENDES DE LIMA

Ele, natural de Tupi Paulista-SP, nascido aos 19 de Outubro 
de 1.987, autônomo, solteiro, residente e domiciliado na cidade 
de Colina-SP, à Avenida Pio de Mello Nogueira, nº 363, Centro, 
filho de Jaime Antunes da Silva e de Cenira Cestare Antunes.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 05 de Agosto de 
1.985, microempreendedora, divorciada, residente e domi-
ciliada na cidade de Colina-SP, à Avenida Pio de Mello No-
gueira, n° 363, Centro, filha de Roque Mendes de Lima e de 
Rosângela Aparecida Mariano.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.236 
LIVRO D-19 FLS.110

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

GABRIEL MENDES BUZZETO e 
SARA DA SILVA DE OLIVEIRA

Ele, natural de Guariba-SP, nascido aos 22 de Novembro 
de 1.998, auxiliar de produção, solteiro, residente e domi-
ciliado na cidade de Colina-SP, à Rua Particular, nº 0103, 
centro, filho de Marcos Alves Buzzeto e de Rosemeiri dos 
Santos Mendes Buzzeto.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 02 de Agosto de 
1.990, cabeleireira, divorciada, residente e domiciliada na ci-
dade de Colina-SP, à Rua Gal Osorio, nº 533, centro, filha de 
Isaque Paulo de Oliveira e de Sueli Amélia da Silva de Oliveira.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.237 
LIVRO D-19 FLS.111

  Faço saber que pretendem se casar por conversão de 
união estável artigo 1.525, incs. I, III, IV e V do Código Civil 
Brasileiro.

MARCOS ROBERTO GOMES FERREIRA e 
VANESSA CRISTINA SARTI

Ele, natural de São Paulo-SP, nascido aos 04 de Abril 
de 1.976, encarregado de colheita, divorciado, residente e 
domiciliado na cidade de Colina-SP, à Rua Ernesto Henrique 
Paro, nº 0334, Jardim Santo Antonio II, filho de Anizio Go-
mes Ferreira e de Ivone de Castro Ferreira.

Ela, natural de Mirassol-SP, nascida aos 28 de Dezem-
bro de 1982, auxiliar de produção, solteira, residente e do-
miciliada na cidade de Colina-SP, à Rua Ernesto Henrique 
Paro, nº 0334, Jardim Santo Antonio II, filha de Nelso Sarti e 
de Sonia Maria de Aguiar Sarti.

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

Em evento realizado 
em São Paulo, no mês 
de junho, o SEBRAE 
reconheceu os prefeitos 
que promoveram o desen-
volvimento econômico e 
social de seus municípios 
por meio do incentivo aos 
pequenos negócios. 

O prefeito Dieb, 
acompanhado de sua 
esposa Liliana, recebeu 
o certificado de partici-
pação da 11ª edição do 
Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor – Mário 
Covas 2021/2022 e 
ficou entre os finalistas 
que concorreram pelas 
categorias: “Inovação e 
Sustentabilidade” e “Ci-
dade Empreeendedora”. 

Também estiveram 
presentes o secretário 
de Indústria e Comércio, 
Renê Sasaki; Wilson Neme 
da mesma secretaria e 
a coordenadora Loide 
Fernandes. 

Colina é finalista do prêmio “Prefeito Empreendedor”, do Sebrae 
O projeto “Inovação e 

Sustentabilidade” destacou 
as políticas públicas de 
reciclagem junto à Coo-
percolina, Cooperativa de 
Catadores de Materiais 
Recicláveis. Na categoria 
“Cidade Empreeendedora” 
ressaltou a criação do 
Ganha Tempo, com a 
unificação de diversos 
serviços no mesmo es-
paço: Detran, Banco do 
Povo, Sebrae, Procon, 
entre outros, bem como o 
Distrito Industrial “Felipe 
Sanches” e o apoio e 
incentivo aos pequenos 
e médios empreendedo-
res, ofertando curso de 
capacitação gratuito e 
toda assessoria neces-
sária para instalação e 
ampliação de empresas 
e, ainda, o Fundo Social 
de Solidariedade, com 
cursos específicos e 
gratuitos, promovendo 
a oportunidade para 

futuros empreendedores 
e capacitando pessoas 
para inclusão social. 

Esta edição do Prêmio 
Prefeito Empreendedor 
reuniu 236 projetos de 173 
cidades do Estado em 8 
categorias. “Buscamos, 
através de investimen-
tos em todas as áreas, 
beneficiar a população 
e o Ganha Tempo traz 
comodidade e qualida-
de aos serviços. Temos 
buscado a execução de 
ações efetivas, capaci-
tando empreendedores 
e incentivando a abertura 
de novos negócios, ga-
rantindo desenvolvimento 
econômico. O incentivo ao 
empreendedorismo tem 
sido uma das políticas 
da nossa gestão. Por 
meio do Banco do Povo, 
apoiamos os microem-
presários, aumentando 
sua renda e ampliando 
seus negócios. Também 
destacamos o Distrito 
Industrial. É gratificante 
ter os esforços reconhe-
cidos pelo Sebrae, órgão 
de grande credibilidade, 
que vem comprovar que o 
caminho é apoiar as micro 
e pequenas empresas. 
Agradeço o Campanholi, 
meu vice-prefeito, à  toda 
equipe de Governo e, em 
especial, ao secretário 
de Indústria, Comércio 
e Agricultura, Renê, aos 

O zagueiro colinense 
Luiz Felipe Ramos “Fefê”, 
25 anos, jogará a próxima 
temporada pelo Real Betis, 
da Espanha. Luiz Felipe 
que, recentemente se 
naturalizou italiano, deixa 
a Lazio depois de 5 anos.

O contrato com o clube 
espanhol vai até 2027. O 
jogador chega ao Betis 
sem custos após o fim 
do contrato com o time 
italiano.

No Betis, o zagueiro 
vai encontrar mais dois 
brasileiros, o atacante 
Willian José e o jovem Luiz 

Luiz Felipe agora é 
do Betis

Henrique que chegou ao 
clube agora após deixar 
o Fluminense.

servidores do Ganha 
Tempo, Wilson Neme 
e Edmar Solera e aos 

funcionários do Ganha 
Tempo. Se não fosse a 
somatória dos esforços 

coletivos não teríamos 
alcançado essa premiação”, 
destacou o prefeito Dieb. 

Atendendo pedido da 
ACIC – Associação Comer-
cial e Industrial de Colina, 
a  prefeitura autorizou o 
funcionamento do comércio 
no feriado estadual da Re-
volução Constitucionalista 
de 1932, comemorado 
neste sábado, 9 de julho. 

A autorização, que visa 
facilitar as compras dos 
consumidores no comércio, 
consta do decreto 4.514, 
emitido no último dia 28. O 
funcionamento, de forma 
opcional, será das 8h30 
às 13 horas.

Comércio 
abre no 
sábado

Dieb com o prêmio ladeado pela esposa Liliana, secretário Renê, coordenadora Loide 
e servidor Wilson em evento na capital paulista.

Após término de contrato 
com a Lazio, Fefê fecha 
acordo com time espanhol.
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P A N O R A M A

Hoje
Ana Maria Prezotti Ferreira 

Jorge Fonzar 
Amanhã 

Maria Amélia da C. Simão
Patrícia Bizare Mustafa 
Gláucia Mara Spechoto 
Maria Ofélia T. G. Jorge 

Dia 9
Ana Beatriz Brait 

Dia 10 
Túlio Marcelo Paro 

Luís Gustavo T. Malpica 
Gustavo Lobato Del’Alamo 

Valéria Camolez F. Paro 
Dia 11 

Gabriel de Almeida 
Itamar C. do Nascimento 

José Mauro da Silva 

Leopoldo dos Santos 
Barcelos 
Dia 12 

Manuela Malpelli Moralles 
Dia 13 

Alice Quirino 
Euzébio Francisco Weiss 

Lamis Ramadan 
Terezinha Paro 

Daniela T. P. da Silva 
Ramos 

Aniversários de casamento 
Hoje 

Ângelo Spechoto/
Maria Luiza 

Dia 9 
Brahim Drubi/Eneida 

Vilson de Souza Moreira/
Márcia 

FEIJOADA MAÇONARIA - Ainda dá tempo de você adquirir 
os ingressos para a Feijoada Beneficente promovida pela 
Maçonaria, que está à venda por R$ 35,00 com os membros 
da entidade ou pelo fone 99629-2021. Garante já o seu!

Domingo foi dia de alegria para Fernando Borges/Eliane 
e a Carolina, que festejaram o 4º aniversário da filhinha 
Carla. O pique-pique “Chapeuzinho Vermelho”, com fa-
miliares e amigos, aconteceu no Sindicato. CL Produções

Luciano/Márcia e irmã Pietra com o Gabriel que come-
morou com a família e os amigos seus 11 anos. A festa 
“One Piece” aconteceu sábado, no sítio do vô Hermínio. 

CL Produções

A esposa Sílvia e os familiares de Euzébio Weiss estarão 
reunidos no dia 13 para celebrar seu aniversário. E quem 
disse que o clima junino já passou! 

Domingo com gostinho de “parabéns” para Valéria Paro, que 
celebra com a família mais uma data festiva. O aniversário 
do marido Beto é dia 14.

A família é o porto seguro de Leopoldo Barcelos que 
desfruta com os filhos e a esposa Maria mais um ano de 
vida, completado no próximo dia 11. 

deixe influenciar por pessoas muito falantes. Fará amizades e 
progredirá profissionalmente. Fluxo propício, também, ao amor, 
às diversões e reuniões sociais.

Horóscopo da semana de 07 a 13/07

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06   Seus 
empreendimentos serão prósperos. Terá sucesso 
na defesa de seus direitos e triunfará em todos 

e quaisquer assuntos legais. Seja mentalmente independente e 
mais firme em suas crenças. Esmero e capricho demasiados, 
poderão resultar em perda de tempo.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Desde as primeiras 
horas do dia, procure evitar atritos com pessoas 
de temperamento forte. Mais compreensão e 

inteligência para aproveitar dos benefícios deste dia. Sucesso 
nas questões financeiras.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Não confie muito 
em pessoas estranhas e nas novas amizades que 
fizer hoje; Por outro lado, conseguirá realizar boa 
parte de seus anseios e de desejos, relacionados 

com o campo profissional. Negativo fluxo astral para mudanças 
de emprego ou residência.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Pessoas nascidas 
conhecidas poderão livrá-lo de embaraços 
financeiros, principalmente se forem do sexo 

oposto. Evite exagerar as palavras. Dê mais atenção a sua família. 
Controle-se em todos os sentidos. Procure agir de forma dinâmica 
e com mais tato, sem impor sua autoridade.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 A pessoa 
amada está merecendo maior atenção da sua 
parte. Aguarde notícias inesperadas. Aproveite 
suas horas livres para se dedicar à vida cultural e 

obtiver melhores resultados nas relações humanas. Boa influência 
para fazer planos para o futuro.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Procure a 
felicidade no terreno espiritual e tudo será mais 
fácil. Os obstáculos tendem a desaparecer diante 
do período propício que se inicia agora. Esteja 

alerta para o que vier. Bom fluxo ao amor.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Excelente intuição 
e êxito nos assuntos religiosos estão previstos 
para você. Favorável no trato com pessoas de alto 
nível social e de inteligência. Deste modo você 

terá nesta fase, momentos criativos. Cuidado com acidentes, 
assaltos ou roubos nas vias públicas.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Tenha um pouco 
de cautela com a saúde, principalmente com 
a garganta. Fase delicada para a saúde. Será 
preciso cuidar mais do organismo bem como dos 

interesses da família, do lar e da sua estabilidade. Faça o que 
tem a fazer com brevidade.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 A lua na 
posição em que está, vai estimulá-lo mais. Dê assim, 
vazão ao seu otimismo. Tome as iniciativas que 
julgar indispensáveis. Evite atritos com pessoas que 

você conhece pouco e conte no período com a proteção de amigos.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Vai se 
entender perfeitamente com sua família e com seus 
superiores e colegas de trabalho e lucrará bastante 
se poupar seu dinheiro. Pode realizar negócios. 

Notícias, aparentemente exageradas ou formuladas com o intuito 
de pressioná-lo, deverão ser pura e simplesmente desacreditadas.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Ser otimista é 
bom mas sem exageros. Portanto, faça tudo 
dentro de suas reais possibilidades e não se 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 O sucesso que 
obtiver será repetido nos próximos dias, pois terá 
a colaboração de amigos e pessoas bem situadas 
financeiramente. Fará viagens agradáveis que 

redundarão em lucros. Êxito no campo profissional. Muito boa 
influência astral para você neste período.

O aniversário do Luis Gustavo (Paraguaçu Paulista) é no 
domingo. Os pais Inhole/Inês aguardam o filho, a nora Ana 
Cristina e os netos para comemorarem aqui na terrinha 
e, é claro, curtirem a Festa do Cavalo.

O Bazar do Fundo Social tem sido muito procurado por 
turistas e colinenses que querem adquirir não só os 
bordados, mas também os souvenirs oficiais da Festa 
do Cavalo. O stand, montado na avenida principal do 
Recinto, oferece copos, chaveiros, adesivos, cartões 
postais, canecas e bonés. Os souvenirs também estão 
à venda no quiosque ao lado da pista de hipismo, que 
também tem salgados, bolachas, pães de mel e balas. O 
stand é parada obrigatória durante a festa.
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P A N O R A M A
ASSALTO EM MERCEARIA 

Era por volta das 22h50 do dia 29 quando um 
comerciante, de 59 anos, foi surpreendido por um 
bandido armado com uma pistola que roubou cerca 
de R$ 150,00 da sua mercearia na Rua Manoel Fer-
nandes – Pedreira. O bandido, que usava uma blusa 
com capuz e máscara escura, fugiu em uma bicicleta. 

PM PRENDE TRAFICANTE DE 14 ANOS
No mesmo dia que assumiu uma biqueira na Rua 

Professor César Gonçalves – Nosso Teto, um adoles-
cente, de 14 anos, foi preso em flagrante pelos PMs 
Moura e Almeani que no dia 2, às 18h30, avistaram o 
menor infrator em cima de um muro. Ele tentou fugir, 
mas foi contido pelos policiais, que apreenderam em 
seu poder uma porção de maconha e R$ 10,00. Ao 
retornar ao muro  encontraram mais 46 cápsulas de 
cocaína (80g), 55 porções de maconha (386g), 120 
pedras de crack (25g) e a quantia de R$ 309,80. O 
traficante foi mantido preso até a transferência para 
unidade prisional para menores em Araraquara. 

TENTATIVA DE ROUBO EM LANCHONETE 
Um indivíduo armado tentou furtar uma lanchonete 

da Av. Rui Barbosa na noite do dia 26. O comerciante, 
de 36 anos, relatou à polícia que era por volta de 
21h50 quando o bandido chegou a pé, trajando um 
moletom com capuz e portando uma arma similar 
a uma pistola com silenciador. Segundo consta, o 
assalto só não se concretizou porque a funcionária 
viu o assaltante e deu tempo de todos correrem e 
se trancarem no interior da lanchonete. A PM tentou 
encontrar o meliante, mas sem êxito. 

IDOSO CAI NO GOLPE DO FALSO 
AGENTE DE SAÚDE

Um aposentado, de 68 anos, foi ludibriado por dois 
golpistas que se passando por profissionais de saúde 
adentraram a casa da vítima, na Rua 2 do Jardim 
Primavera, na manhã do dia 30. Enquanto a mulher 
levou o idoso para a cozinha fingindo estar aferindo 
sua pressão o outro estelionatário aproveitou para 
furtar a carteira da vítima com todos documentos, 
cartões bancários, celular e 2 relógios de pulso. 

FURTO NA ETAM 
Na manhã do dia 27, ao dar carga no gerador de 

energia para carregamento da bateria um funcionário 
da ETAM “São Francisco de Assis” percebeu que 
havia algo errado porque o equipamento não deu 
partida. Ao checar o gerador verificou que tanto a 
bateria como todos os cabos de cobre, existentes 
dentro da carreta geradora do aparelho, tinham 
sido furtados.  

CASA FURTADA 
Após alguns dias de ausência um morador da 

Av. Engenheiro Luís Sebastião Piai chegou de 
viagem na noite do dia 27 e encontrou a porta da 
sala arrombada, constatando o furto de 2 celulares, 
netbook, caixa de som, diversos alimentos, dentre 
outros objetos. 

GOLPE DO BOLETO FALSO 
Precaução nunca é demais no pagamento de 

boletos. No mês de junho um homem financiou um 
carro e como a empresa não enviava a prestação 
acabou, por conta própria, entrando em contato 
pelo aplicativo de mensagens através de telefone 
que encontrou na internet. Após o pagamento do 
boleto, de R$ 1.682,48, recebeu várias ligações do 
banco cobrando o valor não pago. A agência ban-
cária informou que a vítima havia caído num golpe. 

MAIS ADOLESCENTES COM DROGAS 
Em patrulhamento pelo bairro Colina F (Patri-

mônio) na tarde do dia 30, a PM abordou um ado-
lescente, de 16 anos, no cruzamento da Av. Luís 
Gustavo C. Cubas e Rua 2 que estava próximo a 
uma árvore, onde foi encontrada uma sacola com 
42 invólucros de maconha (86g) e 16 cápsulas de 
cocaína (24g). O menor, que não possui passagem 
por tráfico, foi liberado na delegacia. 

No dia 1º, no horário do almoço, foram apreendidos 
dois cigarros de maconha com dois adolescentes 
abordados na praça em frente à Escola Lamounier de 
Andrade. Um estudantes, de 15 anos, disse que com-
prou a droga por R$ 5,00 nos predinhos em Barretos. 
O outro adolescente, de 16 anos, também abordado, 
já havia sido flagrado comercializando drogas um dia 
antes. Após os procedimentos de praxe e apreensão 
do entorpecente os envolvidos foram liberados. 

A PM também apreendeu duas trouxinhas de 
maconha com dois homens, de 21 e 22 anos, que 
estavam na praça que margeia a Av. José Francisco 
Azedo na noite do dia 2. Eles alegaram que compraram 
a droga na Vila Guarnieri e Nosso Teto pelos valores 
de R$ 5,00 e R$ 10,00. Os dois foram liberados após 
contato dos policiais com o plantão em Barretos. 

CONCURSO PARA SOLDADO 
Teve início no último dia 24 as inscrições para 

o concurso público de Soldado 2ª Classe. Em todo 
Estado, são oferecidas 2.700 vagas para candidatos 
do sexo masculino e feminino com idade mínima de 
17 anos. As inscrições, mediante pagamento da taxa 
de R$ 57,00, devem ser feitas até o próximo dia 20 de 
julho pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/
pmesp22, onde consta o edital com todas informações.

Entorpecentes e dinheiro apreendidos com o traficante 
de 14 anos. 

Padre Santana recep-
cionou no sábado, dia 2, 
o bispo diocesano Dom 
Milton Kenan Júnior que 
esteve em Colina para a 
visita pastoral, que acon-
tece a cada 5 anos sendo 
que a última foi em 2017. 

“Esse é um momento 
em que o bispo vai até 
as paróquias para ouvir, 
evangelizar, avaliar e 
solucionar problemas 
administrativos”, explicou 
o pároco que acompanhou 
a visita que teve início 
pela manhã e terminou a 
noite com a celebração 
da missa pelo bispo. 

Ele informou que a 
agenda começou na igreja 
matriz onde aconteceu 
a reunião de D. Milton 
com os 28 catequistas e 
290 catequisandos. Em 
seguida o representante 
da diocese esteve nas 
capelas das Fazendas 

Bispo fez visita 
pastoral na paróquia

Suco e São João. Ainda 
pela manhã houve reunião 
com os integrantes da 
Secretaria Paroquial. Os 
encontros continuaram no 
período da tarde com as 
lideranças da paróquia e 
os membros da comissão 
de administração. 

“Além de acompanhar, 
o padre tem a função de 
informar o bispo sobre 
todas as atividades 
desenvolvidas na pa-
róquia. Essa não é uma 
visita para fiscalizar, mas 
para manter um diálogo 
franco e cordial com os 
presbíteros e forças vivas 
da paróquia”, ressaltou 
Santana. 

A cada 5 anos todos os 
bispos são recebidos no 
Vaticano pelo Papa para 
apresentação do relatório 
sobre a situação das 
dioceses que estão sob 
a sua responsabilidade. 

Dom Milton e padre Santana com os membros da Comu-
nidade Nossa Senhora Aparecida durante visita à capela 
da Fazenda Suco. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 
PROCESSO Nº 056/2022

OBJETO: Contratação de empresa médica para o 
fornecimento da prestação de serviços médicos na espe-
cialista de pediatria, através de profissional médico, de-
vidamente regular junto ao Conselho Regional de Medi-
cina do Estado de São Paulo (CREMESP), e a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), para prestação de serviços 
médicos presenciais na especialidade de pediatria, por 
um período de 12 (doze) meses, perfazendo o máximo 
de 60 horas mensais na Estratégia de Saúde da Família 
(ESF-01), sito a Rua 7 de Setembro n° 199, Bairro: São 
Benedito, município de Jaborandi – SP, bem como na 
Estratégia de Saúde da Família (ESF-02), sito a Rua Ale-
xandre de Ávila Borges, n° 927 , Bairro: Centro e con-
forme Escala a ser definida pela Secretária Municipal de 
Saúde (SMS). VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 
R$ 138.200,04; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔ-
NICO; TIPO: Menor Preço por item; RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: A partir do dia 29 de Junho de 2022 
às 17H00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 
09H30min do dia 14 de Julho de 2022. INÍCIO DA SES-
SÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10H00min do dia 
1 4 / 0 7 / 2 0 2 2 ; L O C A L :

http://192.168.2.6:8079/comprasedital/
Para todas as referências de tempo será observado o 

horário de Brasília (DF); Informações: Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jabo-
randi/SP, Rua Antonio Bruno, nº 466 - Centro, ou pelos 
telefones (17) 3347-9999 e (17) 3347-9900, ou ainda, l i 
c i t a c a o @ j a b o r a n d i . s p . g o v . b r o u licita-
caojaborandi@gmail.com nos dias úteis;

Jaborandi/SP, 29 de Junho de 2022

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales - Pregoeiro

Três atletas jaboran-
dienses foram finalistas 
dos Jogos Escolares do 
Estado de São Paulo 
(JEESP), disputado no 
domingo, dia 3, no Centro 
Olímpico em São Paulo. 

A façanha inédita foi 
conquistada pelas atletas 
Luziane de Souza, 4ª 
colocada nos 80m e 150 
metros; Maria Eduarda 
Mendes (4ª classificada 
nos 200m) e Thalita Bispo 
que ficou em 7º também 
nos 200m que competiram 
na categoria sub 17 do 
atletismo. 

O resultado, come-
morado pela Diretoria 
de Esportes, é fruto da 
assessoria de profissio-
nais ligado ao esporte 
de alto rendimento, sob 
a supervisão da atleta 
olímpica Conceição 
Aparecida Geremias, 
medalhista de ouro nos 
Jogos Pan-Americanos de 
Caracas, na Venezuela, 
disputado em 1983, que 
integra a Associação Cul-
tural e Esportiva Campeã 
(ACECAMP), que tem dado 
treinamento e supervisão 
aos professores que 
ministram as atividades 

Atletas conquistam façanha inédita no esporte amador

esportivas no município. 
MOTIVO DE 
ORGULHO

Os investimentos em 
infraestrutura esportiva, 
formação e qualificação 
de profissionais ligados 
à Diretoria de Esportes 
estão fazendo a diferença 
em Jaborandi, avaliou 
o prefeito Silvinho que 
parabenizou as atletas. 
“Vocês nos enchem de 
orgulho pela dedicação 
e comprometimento”. Ele 
agradeceu a equipe da 
Diretoria de Esportes, 
liderada pelo educador 
físico Mário Antônio 
Constantino Júnior, 
que abraçou a causa 
do esporte amador que 
está obtendo excelentes 
resultados nas competi-

ções regionais, vencendo 
atletas de cidades bem 
maiores que Jaborandi. 

“As atletas Luziane, 
Maria Eduarda e Thalita 
provaram que nenhum 
desafio é impossível, 
basta enfrentá-los. Vocês 
já são vencedoras pela 

conquista inédita na his-
tória do esporte amador 
de nossa cidade. Os 
resultados demonstram 
que investir no esporte 
praticado na escola pú-
blica e nas atividades 
de alto rendimento é o 
caminho para incentivar 

nossas crianças e jovens”, 
ressaltou Silvinho. 

RESULTADOS 
INEGÁVEIS

“Pessoas que agem 
como verdadeiros men-
sageiros da desinfor-

mação, criticam nosso 
projeto de fomento ao 
esporte amador de alto 
rendimento, porém os 
resultados estão aí e 
são inegáveis”, concluiu 
o prefeito. 

Delegação jaborandiense que participou da final dos Jogos Escolares em São Paulo.

Educador físico Carlos Bento, do projeto “Esporte Clube Jabo-
randi”,   com as três atletas finalistas da competição estadual. 

A empresa Top Infraes-
trutura e Serviços Ltda., de 
São Carlos, tem trabalho 
em ritmo acelerado na 
pavimentação da vicinal 
Jaborandi/Barretos, des-
locando equipamentos 
pesados e dando maior 
rapidez para a conclusão 
da obra, que tem previsão 
de 8 meses.

O prefeito Silvinho tem 
acompanhado de perto a 
execução dos serviços. 

Obras vicinal Jaborandi/Barretos estão a todo vapor
“Estou muito satisfeito 
por esta obra, viabilizada 
graças à sensibilidade 
e visão estratégica do 
governador Rodrigo 
Garcia, além do apoio de 
deputados e dos nossos 
produtores rurais”. Ele 
acrescentou: “trata-se de 
um investimento histórico 
para Jaborandi, eliminando 
o custo de R$ 20,20 da 
tarifa de pedágio, ida e 
volta de Barretos. O novo 
ramal rodoviário também 
ampliará a integração 
entre as regiões da Alta 
Mogiana e Norte Paulista, 
facilitando o acesso à via 
Anhanguera, uma das 
principais rodovias do 
interior paulista”. O governo 
paulista está investindo 
R$ 51.934.608,62 na 
pavimentação da vicinal 
com trecho de 19,20km. 

Prefeito Silvinho tem acompanhado de perto a execução 
dos serviços pela empresa contratada pelo DER. 
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O vereador Antônio 
Muniz mantém um 
forte laço de amiza-
de com o ex-diretor 
de atendimento 
da CDHU, Marcelo 

TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

Hercolin, que também 
é companheiro de 
partido (União Brasil) 
e há tempos vem rei-
vindicando mais casas 
populares para Colina. 

No último dia 29, 
foi convidado a estar 
em São Paulo, na sede 
da CDHU (Companhia 
de Desenvolvimen-
to Habitacional e 
Urbano do Estado 
de São Paulo) para 
participar da cerimô-
nia de protocolo de 
intenções, celebrado 
entre a Secretaria 
Estadual de Habi-
tação, CDHU e o 
Município de Colina 
para a construção de 
50 casas em Colina. 

“Agradeço ao 
Marcelo Hercolin, 
companheiro de 
partido e pré-can-
didato a deputado 
estadual, que se 
empenhou para que 

nosso pedido fosse 
atendido”, disse Mu-
niz que acrescentou: 
“Sabemos que existe 

um déficit habitacio-
nal no município, 
principalmente para 
famílias de baixa 

renda e esta é uma 
grande conquista, 
que vai amenizar 
esta necessidade”.  

Vereador Muniz com o amigo e companheiro de partido 
Marcelo Hercolin. 

O diretor presidente da CDHU, Sílvio Vasconcellos e o prefeito Dieb assinam o protocolo 
de intenções na presença do vereador Antônio Muniz e Marcelo Hercolin. 

Vereador Muniz viabiliza casas da CDHU para Colina

OFERTAS VÁLIDAS DE 08 A 10/07/2022 PARA AS LOJAS:   Colina: Loja 1 (Rua Sete de Setembro,214) - Segunda a Sábado: 8h às 19h - Domingo: 8h às 13h / Loja 2 (Av. Luiz L. de Toledo,386)   -  Segunda a Sábado: 8h às 20h - Domingo: 8h às 18h e Tome Leve Aqui: Av. José Francisco José Azedo, 51, Av. das Cohab, 17-99729-7539

 17 ,99
CADAR$

17,49
CADAR$

Arroz Risoto tipo 1
pct 5 kg  15 ,99

CADAR$

15,49
CADAR$

Açúcar Guarani 
cristal 5 kg

 14 ,90
CADAR$  10 ,90

CADAR$
Azeite Lisboa extra
virgem 500ml

Bombom Nestlé
especialidade 251g

Óleo de soja 
Suavit pet 900ml

Nescau em pó 
achoc. 370g  8,99

CADA
R$ 6,49

CADA
R$

8,79
CADAR$ 9,90

CADAR$

 14 

 2,59
CADA

R$

2,49
CADAR$

Cerveja Antarctica
lata 350ml  15 ,90

CADAR$
Café La Santé 
500g

Maionese trad. 
Hellmann's 500g  7,99

CADA
R$

 6,99
CADA

R$Leite cond. Moça 
semi. lata 405g


