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O tempo seco neste 
período de estiagem 
é favorável à propa-
gação de incêndios 
e a bituca de cigarro, 
quando lançada pelo 
motorista às margens 
da rodovia, é um dos 
fatores causadores do 
problema. 

Diante disso a Artesp 
(Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo)  
lança a campanha de 
alerta aos motoristas. 

Pág. 3

Bituca de cigarro provoca 
incêndio nas rodovias

Bituca de cigarro pode provocar incêndios de grandes 
proporções nas rodovias. 

A manhã de sábado, 
16, foi de festa para os 
jaborandienses que ga-
nharam uma moderna 
pista de atletismo no 
Centro de Lazer “Carlos 
Oscar Vaz de Almeida”. 
Os atletas jaborandien-
ses elogiaram a pista 
de alto rendimento. O 
evento foi prestigiado 
pela ex-atleta olímpica 
Conceição Jeremias, que 
parabenizou o prefeito 
Silvinho pelo importante 
investimento.   Pág. 7

Jaborandi inaugura pista de 
atletismo em grande estilo

Atletas participam de prova na moderna pista em Jaborandi. 

A festa ainda engati-
nhava quando Kalli Basso 
Pereira começou a auxiliar 
na realização da Festa do 
Cavalo, no ano de 1981. 
De lá para cá foram 40 
edições do evento e a 
auxiliar administrativa, 
que também é juiz de 
prova, passou por várias 
funções participando 
ativamente da Festa do 
Cavalo. Ela relembra 
fatos históricos e fala de 
sua paixão pela gloriosa 
festa, que é prioridade no 
seu calendário.    Pág. 6 

Colinense participou de 40 
edições da Festa do Cavalo

Kalli Basso: 40 anos de Festa do Cavalo. 

Prefeitura divulga resultado de processo seletivo 

Mulheres são presas por tráfico de drogas
PANORAMA

Págs. 4 e 5
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Notícias da Paróquia
Dia 23 – Sábado
19h – Missa na Matriz 

Dia 24 – Domingo – São Cristóvão 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
10h - Carreata em louvor a São Cristóvão, saindo da Escola da 
Cohab 1
10h30 – Bênção dos veículos atrás da Igreja Matriz
19h – Missa na Matriz 
Em todas as missas, haverá a bênção das chaves e dos 
documentos dos veículos.

Dia 26 – Terça-Feira 
19h30 – Missa com bênção dos avós 

Dia 27 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena e bênção dos doentes com unção 
do óleo dos enfermos 

“PERSEVERAR NA ORAÇÃO”

As leituras deste próximo final de semana nos falam sobre o 
poder da oração em nossas vidas. 

A primeira leitura de Gn. 18, 20-32 – transmite-nos antiga 
tradição sobre o patriarca Abraão. Ele tinha uma relação muito 
íntima com Deus. A oração, para ele, não era apenas uma petição, 
mas também uma forma de interceder pelos outros junto a Deus. 
Essa narrativa retrata quanto, na tradição judaica, as pessoas que 
se deixavam conduzir por Deus tinham uma prática de oração. 
A oração de Abraão nos desafia e nos questiona sobre até que 
ponto oramos para a salvação do mundo.  

A segunda leitura de Cl. 2,12-14 – faz uma reflexão acerca 
das consequências de abraçar o batismo. Quando recebemos o 
sacramento do batismo, morremos para o pecado e recebemos 
a vida nova em Cristo. Ao receber a vida nova, temos a força de 
viver em Cristo. Deus, na sua infinita misericórdia, concede-nos a 
dignidade de sermos seus filhos e filhas adotivos. O Senhor Deus 
nos criou para a liberdade, e não para vivermos sob o peso de 
nossos pecados; isto é, criou-nos para uma vida de santidade. 

O evangelho de Lc. 11,1-13 – nos apresenta uma das versões 
da oração que Jesus nos ensinou: o Pai-Nosso. Jesus nos ensina 
a sermos perseverantes na oração; a insistir em bater à porta 
do Senhor. Persistindo na oração, como forma de apresentar a 
Deus nossas necessidades e intercessões, obteremos respostas. 
Nosso Pai Celeste responde a quem pede com sinceridade e fé. 
Jesus nos convida a dialogar com o Pai com atitude de confiança. 

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

EXTRAVIO 
Maria José Mendonça, agente de organização 

da EE “Prof. Darcy Silveira Vaz”, comunica que se 
encontra extraviado o diploma do curso Técnico em 
Secretaria Escolar,  realizado pelo Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 
campus Boituva, concluído em 19/12/2014. 

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, 

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, de-
sentupimento 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. 

cozinha, garagem para 4 
veículos, área de lazercom 
churrasqueira, janelas com 
grades, cerca elétrica, 
amplo jardim.Contato: 
(17) 99645-5926.

VENDE-SE 
Três terrenos murados 

com portão grande e cal-
çada no bairro Patrimônio, 
próximo à horta do Zé 
Verdureiro. Vendo juntos e 

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

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.
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Na última quinta-feira, 
dia 14, o vice-prefeito 
Campanholi e o secretário 
de Indústria e Comércio, 
Renê Sasaki, recepciona-
ram os 100 trabalhadores 
colinenses selecionados no 
Programa Estadual Bolsa 
Trabalho, que garante 
ocupação, qualificação 
profissional e bolsa-auxílio 
à pessoas desempregadas 
e em situação de vulne-
rabilidade social.

Os selecionados já 
estão prestando servi-
ços nos órgãos públicos 
conforme direcionamento 
municipal, com carga de 
4 horas diárias, 5 dias 
por semana. Também 
realizarão curso de 
qualificação profissional 
oferecido pela UNIVESP 
(Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo), no 
próximo mês de agosto, e 

Programa Bolsa Trabalho beneficia 
mais 100 colinenses

receberão mensalmente 
a bolsa-auxílio no valor 
de R$ 540,00 durante os 
5 meses do programa.

Os inscritos foram se-
lecionados pelo Governo 
Estadual, conforme pa-
râmetros do questionário 
socioeconômico, com 
priorizações de mulheres 
arrimo de família, maiores 
encargos familiares, tempo 
de desemprego e maior 
idade.

O secretário Renê, que 
também é responsável pelo 
Ganha Tempo, reforçou a 
importante oportunidade 
de emprego e renda para 
os 100 bolsistas, além da 
qualificação profissional. 

O vice Campanholi, que 
acompanhou todo processo 
desde a adesão ao Progra-
ma, desejou boas vindas 
aos novos trabalhadores. 
“Ficamos muito felizes em 

oportunizar a estes 100 
bolsistas colinenses essas 
vagas, com bolsa-auxílio e 
a capacitação profissional, 
para ingressarem no mer-
cado de trabalho”, declarou. 

“Esta é uma excelente 
oportunidade para as famí-
lias que perderam renda 
nos últimos meses. Além 
de um auxílio financeiro, 
as pessoas estão traba-
lhando, estudando e se 
qualificando. A Prefeitura 
cria oportunidades e dá 
condições para que a 
população se qualifique 
e tenha segurança para 
ingressar no mercado de 
trabalho ou até se tornar um 
empreendedor. Agradeço 
o governador Rodrigo Gar-
cia por proporcionar este 
importante programa aos 
paulistas e, em especial, 
aos colinenses”, destacou 
o prefeito Dieb.

A 2ª etapa do Circuito 
Open Arena de Jiu Jitsu, 
realizada domingo, 17, no 
Ginásio de Esportes, reuniu 
mais de 400 atletas de 20 
cidades dos Estados de 
São Paulo e Minas Gerais, 
tais como: Colina, Barretos, 
Bebedouro, Jaborandi, Rio 
Preto, São Carlos, Ribeirão 
Preto, Monte Alto, Campi-
nas, Limeira, São Paulo, 
Uberlândia, Uberaba, Belo 
Horizonte, entre outras. 

A abertura do evento 

Circuito de Jiu Jitsu reuniu 20 cidades 
contou com a apresentação 
da equipe colinense de 
Dragão Branco de Dança 
do Leão Chinês e com a 
presença de vários atletas 
de renome estadual, com 
disputas nas categorias 
masculino e feminino, em 
diversas modalidades que 
compreendem as faixas 
etárias de 5 a 50 anos. 

O prefeito Dieb Taha, vice 
Campanholi e o prefeito de 
Taiaçu, Maurício Lofrano, 
prestigiaram o evento. A  

equipe AAZIZ ficou em 1º 
lugar com 532 pontos, o 
2º lugar foi para GFTEAM 
com 169 pontos e o TEAM 
LUZITANO  com 155 pontos 
ficou na 3ª colocação. 

A 2ª Etapa do Circuito 
Open Arena de Jiu Jitsu 
foi realizada por meio da 
parceria entre a Prefeitura 
de Colina/Secretaria de 
Esportes  com a Planeta 
JJ do Erikão Pavanelli. A 3ª 
etapa (final) acontece no dia 
28 de agosto em Taquaral.

Os focos de incêndio 
na vegetação próximo às 
rodovias são um desafio 
nesta época do ano, em 
função do tempo seco 
e do longo período de 
estiagem, que deixam 
o mato propício para o 
alastramento do fogo. 
Incêndios atrapalham o 
tráfego e a fumaça difi-
culta a visibilidade dos 
motoristas, o que afeta 
diretamente a segurança 
viária.

Por esta razão, a 
ARTESP - Agência de 
Transporte do Estado 
de São Paulo e as con-
cessionárias reforçam 
as ações para alertar os 
motoristas e usuários dos 
perigos de se jogar bituca 
de cigarro pela janela do 
veículo.

Em toda a malha são 
veiculadas mensagens 
nos painéis de mensagens 
para conscientização dos 

Bituca de cigarro provoca 
incêndio nas rodovias

usuários das rodovias.
“Não atire cigarros às 

margens de rodovias”
“Não jogue bitucas 

nas margens de rodovias”
Por meio de seus ca-

nais de comunicação, as 
concessionárias também 
publicam mensagens de 
alerta aos motoristas e 
usuários sobre os cui-
dados a serem tomados 
durante este período de 
estiagem, quando o mato 
está seco e propaga mais 
facilmente o fogo.

De janeiro a junho deste 
ano, foram atendidas nas 
rodovias concedidas 2.380 
ocorrências de incêndio 
na mata. Em relação ao 
ano passado, houve re-
dução de cerca de 20%, 
considerando o mesmo 
período: no primeiro 
semestre de 2021 foram 
2.998 casos. Em casos 
de incêndio, o Corpo de 
Bombeiros é acionado e 

uma viatura de inspeção 
da concessionária dá toda 
orientação aos motoristas, 
para que a segurança 
viária seja mantida. 

“A agência reguladora 
trabalha diuturnamente 
em parceria com as con-
cessionárias para garantir 
as boas condições de 
segurança dos usuários 
e preservar o meio am-
biente”, explicou Milton 
Persoli, diretor-geral da 
ARTESP.

Além disso, os serviços 
de poda, limpeza de detritos, 
manutenção de aceiros 
e roçadas são realizados 
regularmente nas vias e 
faixas de domínio, ações 
estas que colaboram 
para a diminuição das 
queimadas.

É importante lem-
brar que as causas das 
ocorrências são sempre 
investigadas pelos órgãos 
competentes.

No próximo dia 25 (se-
gunda-feira) se comemora 
o Dia de São Cristóvão, 
protetor dos motoristas, 
mas as celebrações serão 
antecipadas e acontecem 
neste domingo, a partir 
das 10h, quando tem iní-
cio a carreata com saída 
da escola da Cohab 1, 
comunidade da paróquia 
que tem o nome do santo, 
até a igreja matriz onde 
será feita a bênção dos 
veículos e motoristas. 

Padre Santana explicou 
que em todas as missas 
deste final de semana, no 
sábado e domingo, também 
será feita a bênção dos 
documentos, da CNH e 
das chaves dos veículos. 

Domingo tem carreata e 
bênção de São Cristóvão 

“As imprudências no 
trânsito estão aumentando 
assustadoramente. Pedir 
a segurança e proteção 
divina, através da inter-
cessão de São Cristóvão, 
é uma segurança para 
os católicos que todos 
os anos participam das 
celebrações ao santo”, 
disse o pároco que con-
vida toda a comunidade a 
participar no domingo da 
carreata e das bênçãos. 

104 ANOS 
A Paróquia São José 

completa 104 anos de 
existência no dia 30 de 
julho, que cai no sábado. 
Padre Santana disse que, 
até o momento, estão 
confirmadas a realização 

de duas missas na igreja 
matriz, às 19h30. 

A primeira acontece na 
terça-feira, 26, quando se 
comemora o Dia dos Avós. 
Na quarta-feira, dia 27, tem 
missa com novena e bênção 
dos doentes com unção 
do óleo dos enfermos. A 
missa de aniversário, que 
será transmitida ao vivo, 
às 19h,  será realizada no 
dia 30/7, data da fundação 
da paróquia. 

“Ainda estamos defi-
nindo a programação de 
aniversário, mas acredito 
que teremos mais atra-
ções para celebrar essa 
data tão especial para a 
comunidade colinense”, 
declarou Santana. 

Os contemplados pelo programa participaram de reunião de boas-vindas no último 
dia 14.
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C O N S E L H O  T U T E L A R

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

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

Fone: 3341-4411

PLANTÃO NOTURNO E FINS DE SEMANA
99615-7045

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022         

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

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 Legislação Municipal vigente, torna público o Resultado Final do Processo Seletivo 01/2022.

Para a interposição de recurso, o candidato deverá acessar o site www.aptaconcursos.com.br, realizar o login, aces-
sar o Formulário de Recurso (botão verde) que estará disponível junto aos documentos do certame apenas no período 
estabelecido em cada divulgação, preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações 
disponíveis 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 obriga-
tório o anexo do comprovante de pagamento apenas no recurso contra a relação de candidatos.

O prazo para interposição de recursos contra o Resultado Final é de 2 (dois) dias, sendo dias 21 e 22 de julho de 2022.
Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (SEDEX, AR, telegrama etc.), fac-símile, Telex, 

e-mail, via SAC ou outro meio que não seja o estabelecido neste Edital. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se.

Colina, 20 de julho de 2022

DIAB TAHA - PREFEITO MUNICIPAL

Medidas: 4 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 945,20  | Continua na página 5

P A N O R A M A
MULHER É PRESA TENTANDO 

FURTAR CARNE 

Uma mulher, de 33 anos, foi até um estabelecimento 
da Rua Luiz Camargo – Vila Fabri  na noite do dia 15, 
pegou alguns produtos das prateleiras e colocou den-
tro de uma cesta. Depois ela retirou algumas destas 
mercadorias e pôs em outra cesta, deixando a bolsa 
por cima de tudo. Ela passou a cesta com menos pro-
dutos pelo caixa, pagando a quantia de R$ 85,00. Ao 
terminar a compra perguntou se podia utilizar a cesta 
para levar as compras até o carro, pegando a cesta que 
estava ao lado do caixa com sua bolsa escondendo o 
restante dos produtos. A ladra foi saindo do comércio 
com a sacola e a cesta quando foi abordada pelo co-
merciante que indagou se havia algo mais na cesta. 
De pronto a autora negou, mas foi confirmado que a 
mulher estava tentando furtar 6kg de carne no valor 
total de R$ 400,00 e mais uma embalagem de doce. 
O comerciante acionou à polícia e a mulher foi presa, 
sendo liberada no plantão policial após o pagamento 
de fiança de R$ 1.300,00. O comerciante, de 34 anos, 
relatou à polícia que esta não é a primeira vez que a 
autora furta o comércio. Ao fazer o fechamento do caixa 
no último dia 9 sentiu a falta de várias mercadorias e 
analisando as imagens de monitoramento viu a autora 
subtraindo os produtos da mesma maneira. 

PREJUÍZOS EM GOLPES 
Uma moradora da Rua Lourenço Marini – Jardim 

Santa Lúcia procurou a delegacia relatando que há 
cerca de 5 meses três indivíduos foram até sua casa 
oferecendo placas solares. Para realizar o serviço a 
vítima, de 54 anos, contraiu financiamento de R$ 81 
mil e pagou os vendedores da empresa de energia 
solar que, até o momento, não executou o serviço. 

Após fazer duas transferências eletrônicas, no 
total de R$ 5.360,00, referente à compra on-line de 
móveis e eletrodomésticos, uma mulher, de 24 anos, 
percebeu que havia caído num golpe. O titular para 
quem foram feitas as transferências publicou que a 
sua conta na rede social tinha sido hackeada. 
POLICIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO PARA 

COMBATER ROUBO DE TRATORES 
Para combater os roubos na área rural da região, 

a Polícia Civil de Barretos desencadeou na manhã 
de terça-feira, dia 19, a Operação GPS que recebeu 
esse nome justamente porque os criminosos que che-
gam às propriedades desinstalam os equipamentos 
de GPS (monitor, receptor, antena), acoplados aos 
maquinários agrícolas (tratores), que podem chegar 
ao valor de R$ 300.000,00. As investigações apuraram 
o possível envolvimento de dois homens de Barretos 
nos roubos, solicitando à justiça os mandados de bus-

Embalagens de carnes e de doce que a ladra tentou furtar 
de estabelecimento na noite de sexta-feira. 
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P A N O R A M A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022         

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

Continuação da página 4

Medidas: 4 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 945,20               

P A N O R A M A
ca e apreensão nas suas residências, apreendendo 
celulares, rádio comunicador e munições de calibre 
12. Um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante 
por porte ilegal de munição. O delegado Rafael Do-
mingos informou que as investigações prosseguem 
para apurar o envolvimento dos homens em outros 
crimes ocorridos na região. 

MULHERES PRESAS POR TRÁFICO 
Na noite do dia 11, às 21h55, os PMs Almeani 

e Thiago avistaram várias pessoas na calçada de 
uma casa na Rua Júpiter – Patrimônio que fugiram 
ao perceber a viatura. Uma mulher, de 40 anos, foi 
abordada na porta da residência e admitiu que estava 
armazenando drogas para um traficante. Dentro do 
imóvel foram apreendidas 536g de cocaína, 172g 
de crack e uma balança digital. Também foram con-
fiscados dois celulares com a indicada, que teve a 
prisão em flagrante decretada por tráfico no plantão 
em Barretos. Ela está presa na cadeia em Bebedouro. 

Uma recicladora, de 31 anos, foi abordada na Rua 
Júpiter do Patrimônio na manhã do dia 13. Ao perceber 
a aproximação da viatura jogou 28 pedras de crack 
que segurava no interior de uma sacola usada para 
armazenamento de reciclagem. Ela disse que estava 
guardando a droga para outra pessoa. Ela foi presa 
em flagrante na cadeia de Bebedouro. 

Pedras de crack encontradas com recicladora, que tam-
bém foi presa. 

Os mais de 700g de entorpecente e balança apreendidos 
no Patrimônio. 
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GRÊMIO RECREATIVO DE JABORANDI
EDITAL CONVOCAÇÃO 

GRÊMIO RECREATIVO DE JABORANDI, pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscri-
to no CNPJ sob o n° 48.448.302/0001-53, com sede na 
Rua Justino Fazuoli, n° 533, Centro, CEP: 14.775-000, 
Jaborandi – SP - Foro Jurídico na Comarca de Colina/
SP. EDITAL DE CONVOCAÇÃO -. O presidente em 
exercício do GRÊMIO RECREATIVO DE JABORAN-
DI, Tiago Mesquita Silva, brasileiro, solteiro, vigilan-
te,  portador do RG.48.164.235 SSP/PI, no uso de suas 
atribuições, convoca  os associados contribuintes, que 
estejam quites com suas mensalidades,  para se reuni-
rem, em assembleia geral, no dia 06 de agosto de 2022, 
na sede do Grêmio no endereço acima declinado, em 
primeira convocação às 10:00h, com quorum regimen-
tal, ou em segunda convocação às 11:00h, com qual-
quer número de interessados presentes nos termos do 
parágrafo único do artigo 36 do Estatuto Social Vigente,  
que diz (Não se reunindo número legal para a Constitui-
ção da Assembleia, o Presidente convocará para 1(uma) 
hora depois podendo a assembleia funcionar com qual-
quer número), para deliberações acerca da ordem do dia 
específica: aprovação de um novo estatuto social con-
solidado. 

Jaborandi/SP, 20 de julho de 2022 

Tiago Mesquita Silva – Presidente                    
RG. 48.164.235 SSP/PI

É prat icamente 
impossível se referir a 
Festa do Cavalo sem 
mencionar o nome de 
Kalli Basso Pereira, 
uma das pessoas que 
há mais tempo trabalha 
no evento. Das 43 edi-
ções da festa ela esteve 
presente em nada mais 
que 40. Isso mesmo, a 
auxiliar administrativa 
só não participou das 
três primeiras edições 
da festa que teve início 
em 1978. Tudo começou 
em 1981 quando Kalli 
era uma adolescente e 
o Recinto era apenas 
um terreno, longe da 
estrutura que existe 
hoje. 

Nessas quatro déca-
das Kalli investiu na sua 
paixão pelo hipismo e 
é altamente gabaritada 
no assunto. Além da 
experiência adquirida 
na Festa do Cavalo, ela 
trabalhou no escritório 
da ABHIR – Associação 
Brasileira dos Cavaleiros 
de Hipismo Rural, em 
São Paulo e fez curso 
de juiz de prova. 

COMO TUDO 
COMEÇOU

“Com 15 para 16 anos 
fui introduzida na festa 
que na época tinha duas 

40 anos de Festa do Cavalo 
Colinense é referência na organização das 

provas da Festa do Cavalo 

comissões: a adminis-
trativa comandada por 
José Frederico Dezolt, 
o saudoso “Fredão” e a 
técnica  presidida pelo 
Dr. José Felipe de Souza 
Leão. Comecei na parte 
administrativa que fun-
cionava numa barraca 
improvisada onde hoje 
é o Clube do Cavalo. 
Fiquei quatro anos na 
comissão do Fred e 
depois fui escalada para 
distribuir refeições para o 
pessoal que trabalhava 
na festa. Ficava até tarde 
e me recordo que Colina 
era muito fria no mês de 
julho. Quando chegava no 
outro dia cedo o Recinto 
estava coberto de branco 
da geada”, conta. 

TRANSIÇÃO FOI UM 
SALTO 

O primo Fernando 
Basso convidou Kalli 
para trabalhar na festa 
e a transição para a 
comissão técnica foi 
um salto. “O Antônio 
Celso Paro presidia a 
festa quando comecei 
a auxiliar no hipismo. 
Em 1985, atuava nas 
provas e paralelo a 
festa secretariava as 
competições hípicas 
da reg ional  Nor te 
Paulista promovidas 
pela ABHIR. O Celso, 
que era o presidente 
da regional, me levava 
para as provas e acabou 
me chamando para a 
comissão técnica. Nes-
sa época uma cerca 
separava o Recinto do 
local onde aconteciam 
as provas de cross. A 
nossa estrutura de júri 
era uma carreta de trator 
onde ficávamos o dia 
inteiro”, relembrou a 

entrevistada. 
GUINADA NA PARTE 

TÉCNICA 
Kalli contou que todos 

os presidentes da festa 
e do Clube do Cavalo 
tiveram sua importância, 
porém na época do Celso 
a parte técnica deu uma 
guinada muito grande 
com o investimento feito 
em estrutura de CCE - 
Concurso Completo de 
Equitação. 

“Existiam provas em 
outros lugares, porém 
as de Colina definiam os 
cavaleiros qualificados 
para a Olimpíada. A festa 
atraía competidores de 
todo país. Na época 
nenhuma cidade do 
Brasil se atrevia a mar-
car evento junto com a 
Festa do Cavalo porque 
todo mundo sabia que 
em julho não tinha pra 
ninguém”, disse. 

Ela também relembra: 
“A festa tinha provas bem 
ecléticas e de agilidade, 
como o hipismo rural 
com baliza e tambores e 
o CCE que tem o cross. 
A evolução do hipismo 
foi deixando para trás 
essa parte rural e hoje 
não se vê mais isso, 
apesar de Colina ter 
insistido em manter essa 
tradição de CCE, que 
é uma prova olímpica. 
Na equipe brasileira 
sempre tem colinense 
competindo no CCE, 
como é o caso do Cacá. 
Mas apesar disso, não 
temos mais a estrutura 

e nem a referência de 
CCE conquistada no 
passado. A diferença 
entre o hipismo clássico 
(salto), praticado hoje e 
o CCE é muito grande. O 
Concurso Completo de 
Equitação é uma prova 
mais custosa e técnica 
que hoje tem referência 
na Europa”. 

LEILÕES 
Também não se pode 

falar de cavalos sem 
relembrar dos memorá-
veis leilões de animais 
realizado durante a 
Festa do Cavalo. “Os 
criadores participavam 
do leilão, mas a maioria 
dos animais pertencia 
à Fazenda do Estado. 
Era um leilão famoso e 
muito procurado, onde 
os preços dos cavalos 
atingiam pequenas 
fortunas”. 

GRATIDÃO 
Hoje com a estrutura 

existente e o pessoal 
que organiza, Kalli não 

precisa mais começar a 
trabalhar bem antes da 
festa. “Costumo chegar um 
dia antes para preparar 
a prova do dia seguinte 
e o fechamento se dá no 
último dia da festa para 
envio de resultados e 
prestação de contas”.

“Quero deixar registrado 
meu carinho e gratidão 
por todos os presidentes, 
aprendi muito com todos. 
Agradeço também os 
funcionários com quem 
tive a oportunidade de 
conviver, do guardinha 
até a copeira”. 

Depois de 4 décadas 
dedicadas à festa surge 
a pergunta: Você pensa 
em parar? E a resposta 
está pronta: “De jeito 
nenhum. Aliás, em todos 
os empregos por onde 
passo, logo de cara já 
deixo claro que no mês 
de julho preciso de ‘férias’ 
porque a Festa do Cavalo 
é prioridade na minha 
vida”, finalizou Kalli.

Dentre as 8 cidades 
participantes das Olím-
piadas Regionais da 3ª 
Idade, realizada de 14 a 

A Apae entregou os 
prêmios do sorteio do 
último dia 13, que con-
templou os carnês: 957 
– Nivalda F. S. Camargo 
(R$ 7 mil); 812 – Ana 
Paula R. Bianchi (R$ 1,7 
mil); 507 – Tainá B. T. 
Ferreira (R$ 1,3 mil); 375 
– Leopoldo S. Barcelos 

Entrega de prêmios 
(R$ 1.100,00) e  701 (R$ 
1 mil) – inadimplente. O 
5º prêmio foi sorteado 
novamente ontem, 20/7. 

SORTEIO 
Na próxima quarta-feira, 

dia 27, o Asilo sorteia R$ 
14.100,00 em vale-com-
pras. Mantenha seu carnê 
em dia e boa sorte! 

3ª IDADE
Colina fica em 4º em Olimpíadas

17 deste mês em Pirangi, 
o grupo colinense com-
posto por 25 idosos ficou 
em 4º lugar no geral com 

16 pontos. O campeão 
da competição foi Sales 
Oliveira (25 pontos), vice-
campeão Barretos (23) e 
os anfitriões ficaram em 
3º lugar (21 pontos). 

Ao todo foram disputadas 
seis modalidades, sendo 
que Colina foi campeã na 
dama masculino/feminino, 
3º dominó feminino/ma-
lha, 4º buraco feminino 
e truco. “O Grupo da 3ª 
Idade colinense está de 
parabéns por participar 
de mais uma competição 

regional com disposição 
e muita determinação”, 
destacou o técnico Gus-
tavo Oliveira. 

JOGOS ABERTOS 
Teve início no último 

dia 15 e termina neste 
sábado, 23, a 37ª edição 
dos Jogos Abertos da 
Juventude. Colina, que 
participou no vôlei sub 
19 feminino, foi campeã 
na fase sub-regional e 
regional, mas na final 
quatro atletas se lesio-
naram.

A Festa do Cavalo é prioridade na vida de Kalli Basso 
Pereira que, além da experiência adquirida no evento, 
tem curso de juiz de prova e trabalhou na ABHIR. 

Na 1ª gestão do prefeito Dieb (2001/04) a festa teve como 
presidente da comissão técnica Celso Paro e Fred Dezolt 
na administrativa. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022 

Aberto em 15/07/2022; Encerramento: Até às 10:00 horas 
do dia 28/07/2022; Resumo do objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA 
ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES. O edital está 
disponível, podendo ser retirado no Setor de Compras e Lici-
tações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; 
Informações pelo telefone. (17) 3347-9999

Jaborandi, 15 de Julho de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

O município foi con-
templado com um pacote 
de cirurgias eletivas que 
vão beneficiar 45 pacien-
tes com autorização de 
internação hospitalar  
já  emitida pelo médico 
especialista e mais 72 
avaliados com indicação 
cirúrgica, totalizando 
117 procedimentos em 
demanda reprimida. 

O governo estadual 
anunciou investimento 
de R$ 210 milhões para a 
realização destas cirurgias, 
que foram suspensas nos 
hospitais de referência re-
gionais durante a pandemia. 
A tabela SUS, que não é 
reajustada pelo Ministério 
da Saúde desde 2001, 
terá remuneração dobrada 
para estimular a adesão 
de hospitais filantrópicos e 
privados na ação que visa 
zerar as filas no Estado 
em 4 meses. 

O prefeito Silvinho, a 
secretária Joice Silva e o 
coordenador administrativo 
Antônio Ribeiro Neto parti-
ciparam no último dia 13 de 
reunião em Barretos com a 
diretora do Departamento 
Regional de Saúde (DRS 
V), Rosemeire Campanholi 
Felca. 

Mutirão de cirurgias beneficia 
117 pacientes 

“A expectativa da 
Secretaria Estadual de 
Saúde com a adesão das 
redes filantrópica, privada 
e com o esforço da própria 
rede do governo estadual 
é que em cinco meses 
tenhamos a questão da fila 
praticamente resolvida. A 
partir daí o fluxo mensal de 
cirurgias, que é bastante 
expressivo, será admi-
nistrado naturalmente”, 
explicou a diretora. 

“Graças a sensibilidade 
e grande visão adminis-
trativa do governador 
Rodrigo Garcia milhares 
de pacientes do Estado e 
117 jaborandienses terão 
as cirurgias realizadas”, 
destacou Silvinho. 

CIRURGIAS EM 
COLINA 

A Central de Agendamento 
de Jaborandi, através da 
servidora Ana Paula Luís, 
já iniciou o processo de 
qualificação e, em breve, 
será feito contato com os 
pacientes beneficiados. 
“Os procedimentos de 
média complexidade serão 
realizados no Hospital José 
Venâncio, em Colina e os 
de alta complexidade na 
Santa Casa em Barretos. 
Após a confirmação com os 
pacientes será agendada 
reunião diretamente com 
os prestadores de servi-
ços para dar início aos 
procedimentos”, destacou 
a secretária Joice. 

A valorização do es-
porte amador tem sido um 
incentivo para as crianças 
e adolescentes, que estão 
cada vez mais engajados 
na prática esportiva. Um 
exemplo disso foi a 1ª Copa 
de Atletismo realizada na 
manhã de sábado, dia 16, 
na nova pista construída no 
Centro de Lazer “ Carlos 
Oscar Vaz de Almeida”, 
que reuniu 85 atletas 
da cidade e região que 
disputaram as categorias 
sub 10 ao sub 18. 

Durante a competição, 
que também teve arre-
messo de peso e salto 
à distância, aconteceu a 
solenidade de inauguração 
da nova pista pelo prefeito 
Silvinho. O evento contou 
com a participação do 
vice Fernando Cháboli, 
diretor de esportes, Mário 
Constantino Júnior; vere-
adores André Junqueira e 
Eduardo Atavila e Marise 
Junqueira Borges Neto, 
representando o diretório 
do MDB.

A solenidade contou 
ainda com a presença 
especial da ex-atleta 
olímpica, Conceição 
Jeremias, presidente da 

Nova pista de atletismo é inaugurada em grande estilo
 Recordista olímpica diz que pista de Jaborandi é a melhor do interior 

ACECAMP, que destacou 
a qualidade da nova pista, 
equiparando-a a uma 
das melhores do interior 
paulista e que segue as 
exigências da Federação 
Paulista de Atletismo. 

“Graças ao esforço 
coletivo e interdisciplinar 
da equipe de educadores 
físicos, somado a expe-
riência dos profissionais 
da Associação Cultural  
e Esportiva Campeã 
(ACECAMP), que pres-
ta assessoria esportiva 
ao município, estamos 
dando a oportunidade das 
nossas crianças e jovens 
alcançarem importantes 
conquistas por meio do 
esporte”, destacou Silvinho 

que durante seu discurso 
destacou os investimentos 
na construção civil, o que 
está proporcionando a 
geração de até 100 em-
pregos e o incremento 
da rede de prestadores 
de serviço. 

OPÇÃO ERRADA 
“Acredito na força do 

trabalho e em resultados 
concretos. As pessoas 
que apostam na mentira 
e usam as redes sociais 
como verdadeiros mensa-
geiros da desinformação, 
escolheram a opção errada 
e terão que conviver com 
muitas entregas que fa-
remos ao longo da nossa 
legislatura”, desabafou o 
prefeito. 

Prefeito Silvinho ladeado pelos vereadores Eduardo, André, representante do MDB 
Marise e a presidente da ACECAMP, Conceição Jeremias. 

Participantes se preparam para a largada de corrida na 
nova pista de atletismo, inaugurada no cento de lazer.

A ex-atleta olímpica Concei-
ção Jeremias, presidente 
da ACECAMP, que presta 
assessoria esportiva ao 
município.

A competição na manhã de sábado também teve arre-
messo de peso e salto à distância.  
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de trabalho e lucrará bastante se poupar o seu dinheiro. Pode 
realizar negócios. Transações comerciais estarão em evidência.

Horóscopo da semana de 21 a 27/07

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Hoje você lucrará 
em negócios imobiliários, pelo esforço no trabalho e 
no emprego de suas economias em fundos públicos. 

Os transportes e as mudanças estão também favorecidos. Poderá 
realizar negócios bons. Evite discutir e nem brigar com ninguém.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Sendo este um dia 
propício da semana, você poderá, inclusive, obter 
lucros compensadores em negócios relacionados 

com petróleo e líquidos de um modo geral e na aquisição de bens 
móveis e imóveis. Dia bom para se entender com sua família.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Disposição 
tranquila e excelente estado mental para entabular 
novas coisas visando sua melhora geral. A 
elevação da personalidade será o ponto máximo 

de seu sucesso. Melhora da saúde, mas não se descuide. Você 
lucrará bastante se souber poupar seu dinheiro.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Dia benéfico para 
cuidar de assuntos financeiros e sociais. Algumas 
pessoas irão proporcionar muitas alegrias. 

Aguarde boas notícias de parentes afastados. Tome cuidado com 
excesso de velocidade ao dirigir veículos

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Dia em que 
terá sucesso, em negócios relacionados com 
construções. Algum aborrecimento passageiro 
poderá ser esperado, em seu lar. Cuidado 

com um romance clandestino. Seja mais seletivo. Algumas 
dificuldades no período da manhã.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Fluxo astral 
neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o 
trabalho rendoso. Mas, mediante uma atitude 

positiva e otimista, as coisas darão certo. Excelente para o amor, 
assuntos familiares e o romance. Sua probabilidade de êxito 
material será aumentada hoje.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Dia um tanto quanto 
agitado para você, mas, para que tudo saia bem, 
deverá tomar uma atitude otimista e inteligente, e 
evitar o nervosismo que nada adianta. Sucesso ao 

sexo oposto. Procure falar pouco e escutar mais, neste período.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Bons auspícios para 
a sua vida em conjunto com outras pessoas, o 
trabalho e às confissões. Evite a precipitação e 
os gastos supérfluos. Procure valer-se deste dia, 

para promover a sua elevação em todos os sentidos. Não confie 
demais em pessoas que não conhece.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Melhora de 
saúde e das chances de sucesso geral. Haja 
com inteligência e com perícia, que conseguirá 
chegar onde pretende hoje. Êxito pessoal, social, 

elevação do caráter e felicidade íntima. Terá uma tarde feliz nos 
negócios. Dia propício no plano profissional, financeiro e amoroso.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Evitar 
afobações e correrias e a precipitação será muito 
importantes. Demonstre domínio sobre si próprio 
e passará airosamente por um dia difícil. Cuidado 

com inimigos ocultos. Seja sereno ao resolver problemas neste dia.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Dia muito bom 
para você. Você vai se entender perfeitamente 
com sua família e com seus superiores e colegas 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Muita disposição, 
otimismo e compreensão para com os outros. 
Assim estará você neste dia que tem tudo para 
ser maravilhoso. Mas evite estragar tudo isso 

por causa do ciúme e do orgulho pessoal exagerado. Êxito nos 
trabalhos que necessitam muita responsabilidade.

Hoje 
Luiz Henrique Ferreira 
Gabriel Martins Pereira 

Maria Inês Torquato 
Malpica

Claudinei Emídio da 
Costa 

Amanhã 
Ilda de Souza Moreira 

Pupolini 
Sérgio Henrique 

Pupolini 
Fernando H. Ricardo 
Carlos Augusto Daher 

Lucimar Brito 
Fernando Polizelli 

Maria Dovanir S. Basso 
Dia 24 

Osvaldo Ricoldo 
Márcia Cristina Lucatti 
Fernando Junqueira 

Franco 

Dia 25 
Paulo Roberto Junqueira 

de Souza
Mateus Fernandes 

Dia 26 
Carmelita Melillo Garcia
Letícia A. Machado de 

Souza Lima 
Henrique Blasek Botega
Thaís Cardoso de Souza

Dia 27 
Natália Ferreira Pilon 

Maria Aparecida Buzzulini 
Prioste 

Aniversário de
 casamento 

Amanhã 
Fernando Pereira Silva/

Rita
Dia 26 

Maurício Pinto Neto/
Regina Célia 

O filhinho João Pedro é o tesouro dos pais Elisa e Léo 
Boca, que festejaram seu 1º aniversário. O pique-pique 
“Safari Baby” com familiares e amigos aconteceu sába-
do no Sindicato.                                                   CL Produções

Pietra Spexoto, 
que fez aniversário 

ontem, dia 20, 
está com os primos
 e amigos na Disney 

comemorando os 
seus 15 anos. 

Ontem foi aniversário da Marilene e amanhã será da mãe 
Maria Dovanir, que curte o “parabéns” na companhia 
da família e do filho Marcelo.  

É uma dádiva para Carmelita Garcia completar 88 anos 
de vida junto da família e da filha Renata, que vão ce-
lebrar essa data tão especial com a aniversariante no 
próximo dia 26. 

Secretário Marcelo Pinto Neto “Barba”, servidores Ri-
cardo Lira e Marco Falcão com os 7.475 litros de leite 
arrecadados na entrada solidária durante a 43ª Festa 
do Cavalo. Toda doação, entregue na Cozinha Piloto na 
última terça-feira, será destinada às entidades colinenses 
e ao Hospital de Amor de Barretos. 

As demonstrações 
de afeto da família 

e amigos vão 
alegrar Márcia 
Lucatti neste 

domingo, 
data do seu 
aniversário. 

Leitor assíduo de “O COLINENSE” Lazinho Pereira cur-
tiu ao lado dos filhos Fernando e Luiz Cláudio a vitória 
“quase inimaginável” do São Paulo sobre o Palmeiras 
pela Copa do Brasil e, é lógico, que o hebdomadário 
estava por perto.                                           Aislan Augusto


