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Você sabia que o 
BANCO DO POVO 

de Colina empresta 
$$$dinheiro 

para sua Empresa?

 Av. ângelo M. Tristão, 125 - Fone: 3341-8274 (ganha tempo)

Melhor ainda é saber que os juros 

são especiais e sem burocracia

Vem pro Banco do Povo e dê 
um Upgrade na sua empresa!
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Foi esta a avaliação que o 
secretário de Esportes e Turismo, 
Marcelo Pinto Neto “Barba”, fez 
da 43ª Festa do Cavalo. 

“Depois de dois anos a festa 
voltou com tudo. Reuniu um 
público bonito, atraiu centenas 
de competidores e apresentou 
shows de qualidade. Trouxemos 
novidades como o 1º Fórum de 
Hipismo que promove a equino-
cultura. A nossa Festa do Cavalo 
se torna cada vez mais grandiosa 
e para o próximo ano será ainda 
melhor”, destacou o secretário 
que coordena o evento. 

PÚBLICO 
Segundo informações ex-

traoficiais, a sexta e o sábado 
foram os dias de maior público, 
inclusive com uma longa fila para 
entrar no Recinto Municipal. As 
competições hípicas registraram 
a participação de 715 competi-
dores. Confira mais detalhes da 
festa nesta edição 

“A festa foi grandiosa” 

Comerciante de Bebedouro é 
assassinado em Colina 

PM apreende 9kg de maconha 

Jovem de Viradouro morre em 
acidente na rodovia

Fórum de hipismo resgata a equinocultura  

Pág. 6

Pág. 5 

Vista aérea do Recinto que foi tomado pela multidão. As noites de sexta e sábado registraram o maior público.  
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C L A S S I F I C A D O S

Oração das 13 Almas 
“Óh! Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e en-

tendidas, a vós peço, pelo amor de Deus, atendei 
o meu pedido. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas 
e entendidas, a vós peço, pelo sangue que Jesus 
derramou, atendei ao meu pedido. Pelas gotas de 
suor que Jesus derramou do seu Sagrado Corpo, 
atendei ao meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, 
que a vossa proteção me cubra, vossos braços me 
guardem no vosso coração e me proteja com  vossos 
olhos. Óh! Deus de Bondade, vós sois meu advogado 
na vida e na morte; peço-vos que atendei os meus 
pedidos, livrai-me dos males e dai-me sorte na vida. 
Segui meus inimigos; que olhos do mal não me vejam; 
cortai as forças dos meus inimigos. Minhas 13 Almas 
Benditas, sabidas e entendidas, se me fizerem alcançar 
esta graça (pede-se a graça), ficarei devoto de vós e 
mandarei publicar esta oração, mandando também 
rezar uma missa. Reza-se 13 Pai Nossos e 13 Ave 
Marias durante 13 dias. Publicada em agradecimento 
à graças alcançadas.                                R. M. T. C.

O COLINENSE
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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 14 – Quinta-Feira
20h – Missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida 
– Fazenda Suco

Dia 16 – Sábado
19h – Missa na Matriz com bênção dos Escapulários

Dia 17 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 20 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz 
20h – Reunião dos coordenadores das comunidades

“A ESCUTA DA PALAVRA DO SENHOR CONDUZ 
AOS ACOLHIMENTO E À HOSPITALIDADE”

As leituras propostas para o próximo domingo nos 
convidam à hospitalidade e ao acolhimento. 

A leitura de Gn. 18,1-10 – descreve-nos como Abraão e 
Sara acolhem estrangeiros em sua casa. Os hóspedes se 
tornam grande bênção para a família, pois, no final, Abraão 
e Sara recebem a feliz notícia: terão o filho esperado. O 
patriarca Abraão e a matriarca Sara se tornam modelos 
de pessoas atentas a quem passa e precisa ser acolhido 
como irmão, como um membro da família. O hóspede se 
torna um dom, pois Deus não deixa de recompensar quem 
acolhe o outro com amor. 

A leitura de Cl. 1,24-28 – nos apresenta outro aspecto 
da hospitalidade: Paulo recorda a necessidade de receber 
os outros e os sofrimentos que nos advêm como conse-
quência de nossa opção por Jesus Cristo. Dessa forma, 
completamos em nós as aflições do próprio Cristo. Construir 
nossa comunhão com Cristo nos leva à comunhão com as 
pessoas que nos rodeiam e com nossa comunidade de fé. 

No Evangelho de Lc. 10,38-42 – Contemplamos o aco-
lhimento de Jesus por parte de Marta e Maria. No diálogo 
com as duas irmãs, Jesus nos ensina que o agir cristão 
não deve se configurar como um ativismo excessivo, mas 
é preciso dedicar tempo para sentar aos pés do Mestre, 
escutar sua Palavra, sua orientação, acolhendo tudo o que 
Ele nos sugere. A ação deve brotar da escuta ao que Ele 
nos diz: do contrário, o agir desenfreado pode nos levar à 
frustração de Marta. Para o cristão, ouvir a Deus e executar 
suas obras, supõe um equilíbrio, afim de que nosso fazer 
não seja apenas desenvolver uma série de ações que nós 
mesmos achamos indispensáveis. 

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento da Apta Regional, da Agência 

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Subsecretaria da Agricultura, 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz 
saber que será realizada à alienação de 22 (Vinte e Dois) animais bovinos, 
das 09h00m às 12h00m, no dia 02/08/2022, através do site http://leiloes.
iz.sp.gov.br/colina/. Maiores informações: (17) 3341-1332 / (17) 9 9604-
7156 ou srmachado@sp.gov.br. Havendo mais de um interessado, o critério 
de desempate será o de melhor oferta. Processo SAA-PRC-2022/10113.

COMUNICADO 
 Diretor  Técnico  de  Departamento,  da  Apta  Regional,  da  Agên-

cia  Paulista  de  Tecnologia  dos  Agronegócios,  da  Subsecretaria  da  
Agricultura,  da  Secretaria  de  Agricultura  e  Abastecimento  do  Estado  
de  São  Paulo,  faz  saber  que  será  realizada  à ALIENAÇÃO   de  09  
(Nove)  animais  equídeos,  às10h00m,  do  dia  09/08/2022,  na  Unidade  
Regional  de  Pesquisa  e  Desenvolvimento  de  Colina,  sito  Avenida  Rui  
Barbosa  s/n - Cidade: Colina/SP. Maiores informações: (17) 9 9604-7156 
ou srmachado@sp.gov.br. Havendo mais de um interessado, o critério 
de desempate será o de melhor oferta. Processo SAA--PRC-2022/10155

VENDE-SE
Terreno medindo 20 x 

40m na Av. Pio de Melo 
Nogueira, 497. Tratar 
Eduardo: (16) 99189-3000.

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

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Limpeza caixa d’água, 
manutenção válvula 
Hydra, dedetização, 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 
vasos 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 encravadas, 
calosidades, olho de 
peixe, etc. Contato Av. 
Rui Barbosa nº 572 - 

Centro - 99156-1535 
e 98201-5722. 

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

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

MOTORISTA 
Presto serviço de 

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

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

BOLOS, TRUFAS 
E DOCINHOS 

Aceito encomendas 
de bolo branco e cho-
colate. Também faço 
trufas e docinhos para 
festa. Contato pelos 
fones 99110-0665 e 
3341-1552, c/ Rita. 

MOTO EXPRESS 
ADRIANO  

Viagens diárias para 
Barretos e região, busco 
e entrego suas enco-
mendas, pagamentos 

bancários e comerciais 
- mototáxi. Ligue: (17) 
99137-6683 (n). 

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. 

ENDER LATARO 
Estrutura para eventos: 

casamentos, 15 anos, 
formaturas, cabines 
fotográficas e espelho 
mágico. Contato (17) 
99173-4994. 

VAGAS 
AÇOUGUEIRO 

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

CAMINHAS PETS 
Fabricamos cami-

nhas e roupas pets 
em vários tamanhos e 
modelos, sob medida e 
personalizado. Vendas 
no atacado e varejo. 
Contato:  99141-0589.
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As sete provas da 
43ª da Festa do Cavalo 
foram disputadas por 
715 conjuntos de Colina, 
de diversas cidades da 
região e de localidades 
mais distantes, como 
Campinas, Porto Feliz, 
São Roque, Jaú, Jurucê, 
Bauru, Franca e Arara-
quara que disputaram 
a premiação de R$ 
56.500,00, distribuída 
durante o evento. 

Os alunos do Projeto 
Municipal Equitação 
Educativa e da Escola 
de Equitação Kavalu, de 
Colina, ficaram entre os 
primeiros colocados em 
diversas categorias e su-
biram ao pódio inúmeras 
vezes. 

Cavaleiro de São Roque é o grande campeão da festa
O cavaleiro Luiz Gus-

tavo Godinho, de São 
Roque, foi o campeão e 
vice-campeão do Grand 
Prix Adulto, a prova com 
maior premiação da festa 
e faturou R$ 18 mil. No 1º 
lugar ele competiu com o 
cavalo I Love You Cooper e 
no 2º com Hilton.  A prova, 
com obstáculos de 1,20m, 
reuniu os melhores con-
correntes das três copas 
de salto da festa. 

O grande campeão 
também ficou em 1º lugar 
com o cavalo Lugano JC 
na categoria 1,20m da 
Copa de Salto do PMEE, 
que abriu a programação 
hípica. A vitória na prova 
rendeu ao cavaleiro R$ 
3 mil, que ao todo levou 

para casa R$ 21 mil em 
prêmios. Ele também foi 
premiado pelos resultados 
de outras provas.

O GP Infantil para 
competidores abaixo de 15 
anos, premiou Maria Luiza 
Perrone dos Reis/Valley 
HG, da Escola Kavalu, 1ª 
colocada que ganhou R$ 
600,00. A prova é disputada 
pelos 10 melhores conjun-
tos no 0,90m. A amazona 
também ficou em 1º lugar, 
na mesma categoria, na 
38ª Copa Colina de Salto 
e recebeu R$ 150,00. 

A dupla campeã 
Betão/Ruan faturou R$ 
1.500,00 na prova Carro 
/ Cavalo, a única noturna 
da festa que aconteceu 
na sexta-feira. Em 2º 
ficou José Luiz/Bruno 
(R$ 1 mil) e Betão/Thiago 

(R$ 500,00), ficou na 3ª 
posição. 

MAIS RESULTADOS 
Nas demais provas a 

amazona Ana Elisa Girardi/
Iraçaí, do Projeto Equitação 
Educativa, ganhou troféus 
pelos dois primeiros lugares 
na categoria 0,60m da Copa 
de Salto PMEE (dia 6) e 
na 38ª Copa Colina (dia 7). 
Também se destacaram 
Isadora Moreno Dib/Isis 
MD, de Ribeirão Preto, 
1ª colocada na categoria 
0,90m em duas copas de 
salto. Além dos troféus, a 
amazona ganhou R$ 300,00. 
Helena Assunção/Alegre 
Sam, aluna da “Equitação 
Educativa”, ganhou troféus 
pelos dois 1ºs lugares 
na Copa de Salto do dia 
8 e no ranking interno 
de domingo, ambos na 
categoria 0,60m. 

O conjunto Helena 
Junqueira V. Queiroz/Delta, 

da Escola Kavalu, ficou 
em 1º lugar três vezes: na 
Copa de Salto (dia 7) e 
no 1º Ranking Interno de 
Salto (domingo), ambos 
no 0,80m. Na prova de 
domingo ela também foi 
a 1ª colocada no 0,90m.  
Ela recebeu troféus e R$ 
150,00. Acompanhe no 
site a classificação com-
pleta dos competidores. 

O cavaleiro Luciano 

Miranda Drubi “Lutcho”, 
que competiu pelo Clube 
do Cavalo, também se 
saiu bem e conquistou 
a 1ª colocação  na 
Copa de Salto do dia 
6, na categoria 1,00m, 
montando Kasin W. Ele 
também ficou em 1º, na 
mesma categoria, na 
Copa Colina de Salto 
(dia 7) que disputou com 
o cavalo Kasin Loo. 

Vice Campanholi na premiação dos primeiros colocados 
no Grand Prix Adulto realizado no sábado. Da esq. p/ dir.: 
5º Dalton Maia (Campinas), 4º Sidnei de Souza (Porto 
Feliz), 3º Ruy Pacheco (Franca) e o grande campeão 
Luíz Gustavo Godinho, de São Roque, 1º e 2º colocado.

Maria Luiza P. Reis, aluna da Escola Kavalu, foi a campeã 
do GP Infantil. 

A amazona Helena Queiroz, 
da escola Kavalu, conquistou 
o 1º lugar em três provas nas 
categorias 0,80m e 0,90m.

Nas Copas de Salto dos dias 
6 e 7, no 0,60m, a competi-
dora Ana Elisa Girardi, da 
Equitação Educativa, foi a 
1ª colocada.  
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amor. Aprenda a conseguir um maior equilíbrio em suas ações. 
Continue sendo cauteloso com seu dinheiro, com sua saúde e 
com a sua moral. Notícias negativas.

Horóscopo da semana de 14 a 20/07

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Este será um 
período benéfico para você começar ou levar avante 
negócios e empreendimentos monetários. Os 

presságios para esta fase, são mais promissores para empréstimos, 
realização de negócios lucrativos, compra e venda de objetos e imóveis.

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  Dia benéfico. 
Cuide de si e aproveite para exaltar suas 
qualidades intelectuais e artísticas. O dia lhe é 
favorável, amparando-o no campo profissional e 

financeiro. As primeiras horas deste dia, poderão ser propícias 
para o trabalho e as suas iniciativas de um modo geral.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Não é dia propício 
aos negócios arriscados ou novos. Mas por outro 
lado, o fluxo deverá elevar sua inteligência e 

seu estado de saúde e propiciar-lhe ótimas chances, no terreno 
profissional e amoroso. Ótimo prenúncio para amor e a família.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Um pequeno 
obstáculo, desgosto ou atrito passageiro poderá 
surpreendê-lo as primeiras horas do dia. Esteja 
prevenido a fim de evitar qualquer complicação. 

Influência positiva para os estudos e associações. Alguém de sua 
família ou de sua amizade poderá perturbá-lo no transcorrer desta fase.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Indícios de 
excelentes contatos com pessoas mais idosas 
que você e bom nível financeiro e material. 
Aproveite tal oportunidade para tirar proveito. 

Inteligência clara e forte magnetismo pessoal. Por outro lado, 
deverá evitar acidentes, negócios arriscados.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Dia promissor de 
felicidade sentimental e harmonia doméstica. Não 
se precipite nas coisas ligadas ao romance. Esta é 
uma fase em que você terá muita disposição mental 

e física para trabalhar em negócios e para tratar de assuntos pessoais.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Pela influência da 
lua, estão favorecidas suas ideias. Haverá bons 
fluxos para estudos, exames, testes, averiguações, 
cartas notícias e correspondência. Capacidade de 

raciocínio aumentada. Lucros no comércio e na indústria de líquidos.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Muito bom dia 
para mudar de residência ou ocupação. As coisas 
novas que inventar terão êxito e suas ambições, 
sonhos e desejos serão bem sucedidos. Ótimo 

para as amizades e a vida romântica. Novas e duradouras 
amizades também estão previstas.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Você 
está vivendo um dos melhores períodos do ano 
em todos os sentidos, mas deverá evitar o gasto 
desnecessário de dinheiro e tudo que possa 

prejudicá-lo de um ou de outro modo. O período lhe favorecerá 
nas investigações, estudos, pesquisas e na medicina.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Ótimo fluxo astral 
para o tratamento de sua beleza física, e para impor 
mais moral em seu ambiente social. Sucesso no 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Colegas de 
trabalho, poderão lhe dar valiosas sugestões ou 
orientações neste dia ou o mais tardar, amanhã. Dia 
promissor para a harmonia doméstica. Acautele-se 

em relação a sua saúde. Previna-se contra os inimigos ocultos.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.238 
LIVRO D-19 FLS.112

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

RAFAEL ALVES DE CARVALHO e 
PHAMELA DOS SANTOS ZANON

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 09 de Julho de 
2001, tratorista especializado, solteiro, residente e domi-
ciliado na cidade de Colina-SP, à Rua 2, nº 310, Cohab 
3, filho de Marcelo de Carvalho e Edinalva Martins Alves 
de Carvalho.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 18 de Junho 
de 2003, recepcionista de restaurante, solteira, residente 
e domiciliada na cidade de Colina-SP, à Rua 3, nº 645, 
Cohab 3, filha de Milton Sergio Zanon e Fernanda do Car-
mo dos Santos.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.239 
LIVRO D-19 FLS.113

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

NEWTON JUNQUEIRA FRANCO NETO e 
MARIA JULIA TAKANO MALAVOLTA

Ele, natural de Bebedouro-SP, nascido aos 08 de De-
zembro de 1.988, administrador de empresas, solteiro, 
residente e domiciliado na cidade de Colina-SP, à Rua 
Antônio Junqueira Franco, nº 361, Centro, filho de Fer-
nando Junqueira Franco e de Debora Junqueira Franco.

Ela, natural de Araraquara-SP, nascida aos 10 de 
Dezembro de 1.990, engenheira agrônoma, solteira, resi-
dente e domiciliada na cidade de Araraquara-SP, à Ave-
nida Benito Barbieri, nº 214, Vila Harmonia, filha de Edu-
ardo da Graça Malavolta e de Fumiko Takano Malavolta.

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury  
Oficial Designada 

VACINAÇÃO
ANTIRRÁBICA 2022
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Além dos turistas de 
várias cidades da região 
e de outros estados, a 
festa também atraiu os 
políticos, principalmen-
te em ano de eleição. 
Visitaram o evento 
o deputado estadual 
Itamar Borges, o ex-
diretor do Sebrae/SP, 
Guilherme Campos e 
também o deputado 
estadual Márcio Alvino. 

O ex-coordenador 

Políticos estiveram 
na festa

da Secretaria de De-
senvolvimento Regio-
nal, Maciel da Rocha, 
também prestigiou o 
evento e o ex-diretor 
do CDHU, Marcelo 
Hercol in,  que são 
pré-candidatos para 
as próximas eleições. 

O prefeito Dieb e 
o vice Campanholi 
recepcionaram os po-
líticos e agradeceram 
o prestígio. 

Osny, Guilherme Campos, Dieb, deputado Márcio Alvino 
e Campanholi. 

Deputado Itamar Borges.

Maciel da Rocha. 

Marcelo Hercolin. 
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P A N O R A M A

Colina sedia neste 
domingo, dia 17, a 2ª 
Etapa do Circuito Open 
Arena de Jiu Jitsu, que 
reúne atletas de toda 
a região, de outros 
Estados e também 
terá a participação de 

Domingo tem Circuito de Jiu Jitsu
aproximadamente 15 
competidores colinenses. 

O evento será realizado 
no Ginásio de Esportes, 
das 9 às 16 horas e a 
entrada é gratuita. O cam-
peonato, considerado um 
dos melhores do Estado, 

teve início em 2018. A 
1ª etapa aconteceu no 
mês de abril em Pirangi 
e a final está marcada 
para o dia 28 de agosto 
em Taquaral.  O Circuito 
de Jiu Jitsu conta com o 
apoio da prefeitura.

O Cartório Eleitoral 
recebeu 33 urnas modelo 
2020, as mais modernas 
do país, que serão utiliza-
das pela primeira vez nas 
eleições deste ano. Ainda 
não foi definido em quais 
munícipios os aparelhos 
serão usados no dia da 
eleição. Além de Colina, a 
178ª Zona Eleitoral abrange 

Cartório recebe urnas modernas para eleições
também as cidades de 
Jaborandi e Terra Roxa. 

Essa é uma das novi-
dades da Justiça Eleitoral 
que tem se preparado para 
as eleições de outubro, 
inclusive a seleção dos 
mesários que atuarão no 
pleito já começou para 
nomeação do juiz eleito-
ral. Ao todo, a 178ª Zona 

Eleitoral convocará 300 
mesários: 156 para Colina, 
Jaborandi (56) e Terra 
Roxa (88) que receberão 
um auxílio alimentação de 
R$ 45,00 para cada turno 
trabalhado. O valor será 
pago por meio de aplica-
tivo. Cada seção terá 4 
membros:  presidente, 1º e 
2º mesários e  secretário. 

“Os escolhidos serão 
convocados a partir deste 
mês. As convocações 
serão enviadas por meio 
do WhatsApp, por onde 
os mesários confirmarão 
as nomeações. O uso do 
aplicativo foi um sucesso 
nas eleições de 2020, ra-
zão pela qual manteremos 
seu emprego. Em agosto 
terá início a convocação 
do pessoal que atuará 
como apoio logístico nos 
locais de votação”, explicou 
Carlos Humberto Campos 
Júnior, chefe do Cartório. 

TREINAMENTO 
ON-LINE 

Os mesários receberão 
treinamento na modalida-
de de Ensino a Distância 

(EaD) no site do Tribunal 
Superior Eleitoral ou pelo 
aplicativo “Mesário”. “Tais 
ferramentas oferecem 
todas as informações 
sobre o funcionamento da 
eleição, antes e durante a 
votação, com vista a apoiar 

o mesário nos trabalhos. 
Futuramente analisaremos a 
necessidade do treinamento 
também presencial que, 
se ocorrer, será realizado 
no mês de setembro em 
datas a definir”, ressaltou 
Campos Júnior. 

Esse foi o objetivo 
principal da 1ª edição do 
Hipismo em Foco, fórum 
técnico com grandes 
especialistas da área 
e profissionais ligados 
à equinocultura, que 
aconteceu na manhã 
de sexta-feira, dia 8, no 
Recinto Municipal. 

As palestras promoveram 
a troca de experiência e 
aprendizado entre os mais 
de 120 participantes do 
encontro, que impulsio-
nou o conhecimento da 
equinocultura na Capital 
do Cavalo.  

O pesquisador Flávio 
Dutra de Resende, diretor 
da Apta, fez a abertura 
do evento e contou sua 
trajetória em Colina, que 
está intimamente ligada 
ao cavalo. O palestrante 
falou sobre a criação de 
cavalos na Fazenda do 
Governo, que há anos 
fornece animais para o 
Regimento 9 de Julho, 
em São Paulo, utilizados 

Resgatar a tradição para fortalecer a equinocultura

no serviço de segurança 
pública prestados pela 
Cavalaria. Ele convidou o 
cavaleiro Luciano Mirandi 
Drubi “Lutcho” para contar 
sua experiência como 
cavaleiro olímpico e, é 
claro, que a determinação 
e a garra da égua Xilena, 
companheira de Lutcho 
em inúmeras competições 
nacionais e internacionais, 
foi exaltada. 

ESPORTES 
EQUESTRES 

“Plantamos uma 
semente e com o apoio 
de todos, sem dúvida 

nenhuma, colheremos 
muitos frutos”, disse 
o engenheiro agrôno-
mo Marco Tulio Habib 
Silva, diretor executivo 
da Simbiagro, empresa  
promotora do evento, 
especializada em eventos 
para o agronegócio. Ele 
ressaltou: “O evento só 
foi possível porque houve 
uma cooperação entre 
todos que acreditaram 
no projeto. Pretende-
mos não somente dar 
sequência ao Hipismo 
em Foco, mas também 
trazer outros esportes 

como polo, três tambores, 
CCE, equoterapia, entre 
outros. A ideia é ter um 
dia com foco em cada 
esporte, ressaltando ainda 
mais a importância do 
cavalo na história social e 
esportiva, trazendo mais 
holofotes para Colina”. 

O evento contou com 
a parceria da prefeitura 
e de diversos apoiadores 
e patrocinadores, como 
a Apta, ETAM “São 
Francisco de Assis”, 
Unesp, USP, Exército 
Brasileiro, Polícia Militar 
e iniciativa privada.

Organizadores, participantes e palestrantes do Fórum de Hipismo com o prefeito Dieb 
e esposa Liliana. 

Público que assistiu as palestras realizadas em estrutura 
instalada no Recinto. 

O diretor da Apta, Flávio Resende e o cavaleiro Luciano 
Drubi foram convidados do evento, que foi realizado 
pela 1ª vez. 

Modelo de urna que o Cartório recebeu para a eleição 
de outubro.
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COMERCIANTE DE BEBEDOURO É 

ASSASSINADO A TIROS EM COLINA

Polícia Militar faz balanço da Festa
O policiamento na 

área externa do Recinto 
Municipal durante a 43ª 
Festa do Cavalo ficou a 
cargo da Polícia Militar 
que, além de todo efetivo 
de Colina, contou com o 
reforço dos policiais de 
Jaborandi e até de Guaíra.  

O sargento Hespanhol, 
comandante do Grupa-
mento colinense, disse 
que o patrulhamento, 

tanto da área ao redor do 
Recinto, como da cidade 
contou com o apoio da 
Cavalaria do Baep, que 
trabalhou com veículo 
já que o caminhão para 
transporte dos cavalos 
apresentou problemas, 
impossibilitando a vinda 
para Colina. A Força Tática 
e a Rocam, policiamento 
com motos, reforçaram 
a segurança. 

 “O intenso policia-
mento todos os dias da 
festa, com a realização 
de abordagens e fiscali-
zações, evitou a prática 
de crimes”, informou o 
comandante. Sobre o 
assassinato ocorrido na 
madrugada de sábado 
ele  disse que foi um 
crime premeditado. 
CONGESTIONAMENTO  

Para o sargento a 

movimentação maior, 
com tumulto e conges-
tionamento, aconteceu 
na noite de sexta-feira. 
“Todo mundo parece 
que chegou ao mesmo 
tempo no Recinto. No 
sábado a movimenta-
ção de veículos, vans e 
ônibus foi bem grande, 
porém aconteceu de 
forma contínua e não ao 
mesmo tempo”, destacou.

Ele também disse 
que diversas pessoas 
procuraram os policiais 
para reclamar do furto 
de celulares, que acon-
teceram dentro e fora 
do Recinto. Por causa 
do policiamento e da 
grande demanda de 
público as vítimas foram 
orientadas a registrar a 
ocorrência pela delegacia 
eletrônica. 

Além disso, dois 
condenados foragidos 
foram capturados e houve 
apreensão de quase 10 
quilos de maconha. A 
PM realizou fiscalização 
de trânsito com o uso 
do bafômetro, porém 
ninguém foi autuado por 
embriaguez. A Polícia 
Rodoviária realizou co-
mandos nos trevos de 
acesso à cidade. 

O  comerc ian te 
Humberto Alves Mota, 
morador de Bebedouro, 
foi assassinado a tiros na 
madrugada do dia 9 no 
início da Av. Rui Barbosa, 
próximo à entrada da 
Fazenda do Governo, 
onde seu veículo Nivus, 
cinza, ano 2021, estava 
estacionado. Era por volta 
das 03h45 quando os 
PMs Antunes e Moura 
chegaram ao local do 
crime, onde a vítima, de 
45 anos, estava caída no chão. Uma estudante 
de 20 anos, que acompanhava o comerciante, 
contou à polícia que os dois entraram no carro 
juntamente com outras amigas. Quando estavam 
prestes a ir embora um indivíduo de boné abriu a 
porta do motorista e, sem dizer nenhuma palavra, 
apontou o revólver para a cabeça do comerciante 
e efetuou diversos disparos, fugindo a pé. O co-
merciante, que foi atingido com pelo menos 5 tiros, 
foi socorrido pelo Samu e já chegou sem vida ao 
Pronto Socorro. O óbito foi atestado pelo médico 
plantonista. No boletim de ocorrência consta que 
um desconhecido aproximou-se de um dos policiais 
dizendo que o homicídio foi praticado pelo atual 
namorado de uma das amigas do comerciante, 
que também tinha se relacionado com ela. O 
carro foi recolhido ao pátio da delegacia. Também 
foi apreendida na cena do crime alguns projéteis 
deflagrados. O delegado Daniel Gonçalves, que 
responde por Colina, disse que a Polícia Civil está 
investigando a autoria e dará uma resposta rápida 
sobre o assassinato. 

CAPOTAMENTO NA FARIA LIMA 
COM VÍTIMA FATAL  

A passageira Adriely S. Cavalcante Ferreira, de 21 
anos, de Viradouro, morreu às 05h30 de domingo, 
dia 10, quando o Citroën Pallas, prata, ano 2008, em 
que estava capotou na Rodovia Faria Lima, sentido 
Colina/Bebedouro. O motorista, de 27 anos, também 
morador em Pitangueiras, saiu de Colina e alguns 
quilômetros adiante perdeu o controle da direção 
e capotou, arremessando a vítima Adriely para 
fora do veículo, que morreu no local do acidente. 
O condutor com ferimentos leves foi socorrido ao 
Pronto Socorro local, onde ficou em observação e 
se recusou a realizar exame para medir a dosagem 
alcóolica no sangue. A polícia investiga as causas 
do capotamento, registrado no plantão policial em 
Barretos como homicídio culposo. 

 CARTÃO CLONADO GERA R$ 21 MIL 
DE PREJUÍZO 

Na manhã do dia 10, ao passar o cartão para 
comprar uma água com um ambulante que estava 
na Av. Cel. Antenor Junqueira Franco, um médico 
de 29 anos, morador em Miguelópolis, teve um 
prejuízo R$ 21.200,00. Ele disse à polícia que o 
ambulante alegou que sua máquina estava com 
problema e levou seu cartão para passar na má-
quina de um amigo. Com a demora ele resolveu 
pagar por meio de transferência eletrônica. Neste 
momento o ambulante retornou e lhe devolveu um 
outro cartão, idêntico ao seu que provavelmente foi 
clonado. A vítima começou a receber  notificações 
de transações bancárias no valor de R$ 4.900,00 
e duas compras de R$ 16.300,00, solicitando à 
operadora o bloqueio do cartão. 

PM EVITA HOMICÍDIO 

Um morador de Pitangueiras, de 47 anos, 
casado, veio a Colina na madrugada do dia 10 
para conversar com a namorada, que reside na 
Alameda D da Vila Hípica, onde o indiciado a ficou 
esperando. Desconfiado da atitude do autor, que 
passou várias vezes com seu Vectra pelo local, 
um morador do bairro acionou a PM por volta das 
04h30 que o abordou e apreendeu no interior do seu 
veículo um revólver Taurus, calibre 38, municiado 
com 5 cartuchos intactos. Ele alegou ter adquirido 
a arma há cerca de um ano por R$ 2.800,00. Ao 
pesquisar a numeração  os PMs Uilis e Almeani 
constataram que o revólver foi furtado em 2003 em 
Ribeirão Preto. O autor foi conduzido ao plantão 
policial onde permaneceu preso. 

ROUBO E FURTO DE CELULARES 
Vários celulares foram roubados e furtados no 

final de semana na cidade. Três bandidos seguiram 
duas irmãs, de 15 e 17 anos, que foram abordadas 
na Av. Cel. José Venâncio na manhã do dia 10. Elas 
retornavam a pé para casa quando tiveram as bolsas 
puxadas pelos meliantes que levaram os celulares 
e pertences pessoais. 

Outro celular foi arrancado das mãos de uma 

Revólver calibre 38 e projéteis apreendidos na Vila Hípica 
com morador de Pitangueiras, que teria vindo a Colina 
praticar homicídio. 

estudante, de 21 anos, que estava no Recinto na 
noite do dia 9. No mesmo instante, outros indivíduos 
cercaram o ladrão, que fugiu entre a multidão. Neste 
mesmo dia, alguns minutos depois, uma frequenta-
dora do Recinto  percebeu que a bolsa estava aberta, 
constatando o furto do celular. A PM informou que foi 
contatada por outras vítimas que foram orientadas 
a registrar o furto na delegacia eletrônica. 

DENÚNCIA LEVA A APREENSÃO DE 
9KG DE MACONHA 

Na noite do dia 10, por volta das 18h20, a PM 
foi checar denúncia de tráfico e apreendeu 18 ta-
bletes de maconha, que pesou 9,4 quilos. A droga 
estava dentro de um tambor enterrado na Fazenda 
do Estado, próximo à Estação de Tratamento de 
Esgoto. Também foram apreendidas 3 mil emba-
lagens vazias para cocaína, 500 para crack, 200 
flaconetes para lança-perfume, 8 pacotes com 100 
embalagens plásticas e um rolo de plástico filme. 

FAZENDA TEM PREJUÍZO DE R$ 24 MIL 
COM FURTO DE LARANJA 

O administrador de uma fazenda na Rodovia Renê 
Vaz de Almeida, entre Colina/Monte Azul, registrou 
ocorrência no dia 10 relatando que nos últimos 30 
dias foram furtadas da propriedade cerca de 400 
caixas de laranja, da variedade Pera Rio. Cada 
caixa da fruta está avaliada em torno de R$ 60,00 
e o prejuízo está estimado em R$ 24 mil. Os furtos 
de laranja acontecem no período noturno. A laranja 
furtada, na maioria das vezes, é vendida no comércio 
local para bares e lanchonetes e também moradores 
que compram o produto sem checar a origem. 

MACONHA COMPRESSADA 
Os PMs Urias e Gonçalves, com apoio da Rocam, 

apreenderam na tarde do dia 8, num bar do Jardim 
Primavera, uma porção de maconha compressada 
(17g), que estava dentro da mochila de um dos 
frequentadores do estabelecimento, de 22 anos, 
que disse que a droga era para seu consumo e 
foi adquirida por R$ 100,00 no Nosso Teto. Após 
os procedimentos de praxe o autor foi liberado. 

Tabletes de maconha enterrados dentro de um tambor 
na Fazenda do Estado. 

Humberto Mota que foi 
morto a tiros na madrugada 
do dia 9.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 060/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de psicologia 
pelo período 12 (doze) meses, visando o fornecimento de 1 (um) profissional de psicologia, 
devidamente regulares junto ao Conselho Regional de Psicologia (CRP), para atendimento 
de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a realização de demais 
atividades descritas no Termo de Referência do presente ofício. O profissional de psicologia 
deverá cumprir carga horária semanal de 40 (quarenta) horas.

VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 62.326,00; MODALIDADE: PREGÃO ELE-
TRÔNICO; TIPO: Menor Preço por item; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do 
dia 07 de Julho de 2022 às 17H00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09H30min do dia 
22 de Julho de 2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10H00min do dia 
22/07/2022; LOCAL: http://187.84.121.138:8079/comprasedital/

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF); Informações: 
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jaborandi/SP, Rua Antonio 
Bruno, nº 466 - Centro, ou pelos telefones (17) 3347-9999 e (17) 3347-9900, ou ainda, licita-
cao@jaborandi.sp.gov.br ou licitacaojaborandi@gmail.com nos dias úteis.

Jaborandi/SP, 07 de Julho de 2022. 

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales - Pregoeiro

A pista construída 
no Centro de Lazer 
“Carlos Oscar Vaz de 
Almeida” será inaugu-
rada pela prefeitura 
neste sábado, dia 16, 
às 8 horas, antes do 
início da 1ª Copa de 
Atletismo que terá 
também provas de 
arremesso de peso, 
corrida e salto à dis-
tância. 

Copa de atletismo inaugura nova pista neste sábado
O diretor de espor-

tes, Mário Constantino 
Júnior, informou que 
diversos atletas ama-
dores de Jaborandi 
e competidores da 
região já confirma-
ram participação no 
evento, disputado nas 
categorias sub 10 ao 
sub 18. 

A MELHOR  
O revest imento Pista de atletismo de alto rendimento que será inaugurada neste sábado. 

emborrachado da 
pista atende as rigo-
rosas exigências da 
Federação Paulista de 
Atletismo. “Jaborandi 
ganha a melhor pista 
de atletismo do norte 
paulista”, destacou o 
prefeito Silvinho que 
convida toda popula-
ção para prestigiar o 
evento esportivo, que 
tem início às 8h30. 

Em apenas quatro 
meses frequentando o 
Curso Avançado de Pro-
gramação, o aluno Marco 
Aurélio Vieira Filho, de 15 
anos, já foi contratado por 
uma empresa de tecnolo-
gia de Florianópolis-SC. 
Este é o resultado dos 
grandes investimentos que 
a prefeitura tem feito em 
educação e que começam 
a aparecer. 

“O jaborandiense con-
seguiu o primeiro emprego 
em tempo recorde e, como 
trabalha de casa, facilita 
a frequência no curso 
que continua”, destacou 
o secretário de Governo 

Aluno de programação conquista 1º emprego 
Digital, Steffan Vernillo, 
que ministra a capacitação 
que tem na aplicabilidade 
prática um diferencial 
como forma de melhorar o 
interesse e a assimilação 
dos alunos às ferramentas. 
“Essa nova abordagem 
só foi possível graças aos 
investimentos realizados 
pela atual administração 
em infraestrutura de infor-
mática e de tecnologia da 
informação”, salientou o 
secretário. 

EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA 
O prefeito Silvinho fez 

questão de parabenizar 
pessoalmente o jovem 

e o pai, também Marco 
Aurélio e incentivar 
os demais alunos que 
estão desenvolvendo 
projetos para diversas 
empresas da região. “A 
geração de renda e dar 
novas oportunidades 
de emprego para os 
jovens jaborandienses, 
através da educação 
de qualidade, é um dos 
desafios que estamos 
cumprindo. Investimos 
pesado na infraestrutura 
tecnológica com a ins-
talação de laboratórios 
de informática na EMEF 
‘Arcanjo Gabriel’ e tam-
bém na EMEF ‘Olinto 

Junqueira de Oliveira’. O 
Cieb também ganhou o 
primeiro Fab Lab ligado 

ao ensino público infanti 
e fundamental do país. 
Esta conquista do Marco 

Aurélio é a primeira de 
muitas que estão por 
vir”, destacou o prefeito. 

Prefeito Silvinho com o aluno Marco Aurélio e o pai, ladeados pelo secretário e pro-
fessor do curso de programação, Steffan Vernillo. 
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Hoje 
Fernando H. Ricardo Júnior 

Ricardo Galdiano Bach 
Humberto Paro 

Amanhã 
Guilherme Alves Felici 

Dieb Taha Filho 
Paula Renata Felici 

Pedro José Spechoto 
Dia 16 

Flávio H. O. Rodrigues
Júlia Gomes Honorato
Iolanda Alice de Salvi  

Dia 17 
Luana Blasek Oliveira 

Maria Cláudia B. Spexoto
Cassiano de Lima Poleto 

Danielle Alves de Brito 
Gabriela Ricobelo de Lima 

Dia 18 
Marta C. da S. Barbarotto
Marizabel G. M. Fertonani 

Dia 19 
Andrea Garcia Basso 

Isadora B. Angelícola 
Fernando Silva Girardi 

Maria Aparecida Silva Piai 
Dia 20 

Lucas C. de Almeida 
Marilene Basso 

Marco A. David Moralles 
Itsuo Ikuma 

Maria Vitória A. de Lima 
Aniversários de casamento 

Hoje 
Vinícius Drub Bombig/

Paula Renata 
Dia 17 

Jorge Fonzar/Lina Tereza 
Dia 18 

Emídio Polizelli/Luzia 
Antônio Lúcio M. Oliveira/

Adriana 
Dia 20 

Samuel Alves Pontes/
Ana Alice 

Luiz Ricardo da Silva/
Fabiana

Luciméris da Costa e o filho Leonardo que recepcio-
naram amigos e convidados para o “Boteco do Léo”, 
festa realizada no sábado que comemorou os 18 anos 
do aniversariante. 

As civilizações mais antigas do mundo foram o destino 
de Mário Antônio “Charutinho”/Lúcia que passou 13 dias 
viajando por Israel e o Egito. O casal retornou trazendo na 
bagagem lembranças inesquecíveis destes concorridos 
pontos turísticos. 

Flashes da 43 Festa do Cavaloª


