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vacinação 
antirrabica 2022

(SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 7H ÀS 16H30)

VACINAS LIMITADAS!

Agende a vacinação do seu cão ou gato 
para este sábado, dia 30/07, das 7h30 às 13h.

SOMENTE PARA AGENDADOS!

SUS Cão, Rua 13 de Maio, nº. 891, Pedreira.

C O M U N I C A D O
O Fundo Social de Solidariedade, 

por meio da Padaria Artesanal, comunica 
que reiniciou suas atividades após período 

de férias, e continua 
fazendo deliciosas receitas para a 

comercialização. 
Diariamente são produzidos saborosos 

produtos doces e salgados. produtos doces e salgados. 

Faça a sua encomenda pelo telefone: (17) 3341-8211.
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A inovadora proposta de rea-
lizar uma Feira do Livro em Co-
lina ganhou forma em agosto de 
2018 e foi elogiada por todos. A 
praça matriz se transformou em 
um canteiro literário e o público 
elogiou a iniciativa. O evento 
aconteceria a cada dois anos, 
porém surgiu a pandemia e não 
foi possível executá-la em 2020 
e tão pouco 21. Restabelecida a 
normalidade, a segunda edição 
da Feira do Livro está pronta e 
tem início na próxima quarta-
feira, dia 3 e segue até sábado, 
dia 6, na praça central. 

Diversas atrações compõem 
a programação com exposições, 
apresentações, oficinas, palestras 
e muito mais. Confira a íntegra 
na página 8 

Vem aí a 2ª Feira do Livro

A exemplo do primeiro evento, a praça matriz vai se transformar em  um canteiro 
literário durante a 2ª edição da Feira do Livro.

Polícia esclarece 
assassinato de 
bebedourense

Pág. 5

Pág. 7

Pág. 5

Arqueiro de 
Jaborandi é ouro 
no sul-americano

Dias dos Pais 
ACIC vai sortear 

prêmios
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O COLINENSE
Fundado em 18/08/1918

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

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

Fone/Fax: (17) 3341-1180
Cep: 14770-000 - Colina/SP

e-mail: ocolinense@gmail.com
site: www.ocolinense.com.br

Facebook
http://www.facebook.com/JornalOCOLINENSE

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.

Notícias da Paróquia
Dia 28 – Quinta-Feira
15h – Missa na capela do hospital 

Dia 29 – Sexta-Feira
19h30 – Missa na comunidade do Bom Jesus - Barretos 

Dia 30 – Sábado – ANIVERSÁRIO DE NOSSA PARÓQUIA
19h – Missa na Matriz pelos 104 anos de nossa paróquia

Dia 31 – Domingo
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 03 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz 

“QUEM ACUMULA TESOUROS SÓ PARA 
SI NÃO É RICO PARA DEUS”

As leituras que serão lidas no próximo final de semana nos 
fazem refletir sobre nossa relação com os bens materiais. Na 
leitura de Ecl. 1, 2; 2, 21-23 – temos bela reflexão, fundamentada 
na sabedoria da tradição de Israel. O texto põe em questão a 
fugacidade dos bens materiais. Seu autor nos exorta a depositar 
a esperança em Deus e nos valores humanos que não passam. 
É nisso que consiste o sentido de nossa existência. 

A leitura de Cl. 3,1-11 – nos convida a buscar as coisas do alto, 
identificando-nos com Cristo. Ser nova criatura, na linguagem da 
carta aos Colossenses, significa não se deixar escravizar pelas 
coisas deste mundo e permitir que Cristo resplandeça sua imagem 
em nós. Isto é, morrer para todas as ambições terrenas e nos 
revestirmos de Cristo. No Evangelho de Lc. 12,13-21 – Jesus se 
dirige à multidão, ensinando sobre a insensatez, ele denuncia a 
falência de uma vida orientada apenas para o acúmulo de bens 
materiais. A pessoa que assim procede esqueceu sua essência, 
vive sem consciência do fato de que a riqueza jamais nos garante 
vida longa.

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 
Dois terrenos medindo 

10 x 25m cada no Desmem-
bramento Park, total 500m. 
Contato (17) 99619-4799

VENDO 
Terreno murado de 20 

x 30m na Rua Ernesto 
Henrique Paro, próximo 
à creche do Jardim Santa 
Lúcia. Também vendo ape-
nas um terreno (10 x 30m). 
Tratar fone 98130-2923. 

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 
lazercom churrasqueira, 
janelas com grades, cer-
ca elétrica, amplo jardim.
Contato: (17) 99645-5926.

VENDE-SE 
Três terrenos murados 

com portão grande e calçada 
no bairro Patrimônio, próximo 

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

em piscinas residenciais. 
Contato 99171-2420 (Stan-
ley) ou 99120-1948 (Dil).

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso da 

cidade c/ muitas 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 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 encravadas, calo-
sidades, olho de peixe, etc. 
Contato Av. Rui Barbosa nº 

572 - Centro - 99156-1535 
e 98201-5722. 

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e codifica-
das. Confecção de carim-
bos – Av. Luiz Lemos de 
Toledo, 384 – 3341-3359 
ou 99148-8664. 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

 MOTO EXPRESS 
ADRIANO  

Viagens diárias para 
Barretos e região, busco e 
entrego suas encomendas, 
pagamentos bancários e 
comerciais - mototáxi. Ligue: 
(17) 99137-6683 (n). 

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

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. 

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

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

VAGAS 
AÇOUGUEIRO 

O Tome Leve está 
contratando açougueiro. 
Os interessados devem 
entregar o currículo no 
Tome Leve da Av. Luiz 
Lemos de Toledo, 386.
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O Dia de São Cristóvão 
foi celebrado pela paró-
quia no último domingo 
com carreata que saiu 
da escola da Cohab 1 
até à igreja matriz, onde 
padre Santana fez a 
bênção dos motoristas 
e de 386 veículos, entre 
carros, motos, caminhões 
e ônibus. 

Alguns veículos tra-
ziam a imagem do santo, 
protetor dos motoristas. 
O evento também contou 

São Cristóvão abençoou motoristas

A campanha “Amigos 
do Esporte” entregou os 
prêmios do sorteio do último 
dia 20 que contemplou 
os carnês: 133 – João 
Francisco Del Angelo 
(R$ 2 mil); 230 (R$ 1 
mil) – inadimplente; 043 
– João Roberto Almeida 
(R$ 300,00); 677 – An-
dréia Regina Santos (R$ 
300,00) e 041 – Marco 
Torquato (R$  300,00). O 
2º prêmio foi novamente 
sorteado ontem, dia 27.

Entrega de 
prêmios 

com a participação de 
ciclistas que participa-
ram e também pediram 
proteção. 

“Uma fila de veículos 
se formou atrás da igreja 
matriz aguardando a 
bênção, que muitos 
católicos não abrem 
mão de receber porque 
representa proteção no 
trânsito”, disse o pá-
roco que hoje, dia 28, 
às 15h, celebra missa 
na capela do Hospital 
José Venâncio. “Esta 

missa, que faz parte do 
calendário, acontece na 
última quinta-feira do 
mês e é aberta a todos 
que queiram participar”. 

MISSA DE 
ANIVERSÁRIO 

A missa deste sábado, 
dia 30, será especial 
porque comemora o 
aniversário da Paróquia 
São José que completa 
104 anos de existência. A 
celebração, que também 
será transmitida ao vivo, 
tem início às 19h. 

Padre Santana faz a bênção dos veículos na celebração 
do santo protetor dos motoristas.

A 1ª edição do evento 
literário que foi sucesso 
em agosto de 2018 
tinha previsão de ser 
realizado bienalmente. A 
próxima Feira do Livro, 
que aconteceria em 
2020, já estava sendo 
preparada quando a 
pandemia adiou os 
planos e viabilizou sua 
realização somente 
depois de quatro anos. 

A programação está 
recheada de muitas 
atrações e lazer para 
o público de todas as 
idades, que terá muito 

Praça se transforma em canteiro literário para a 2ª Feira do Livro
conteúdo durante os 
quatro dias de realiza-

ção, da próxima quar-
ta-feira até sábado na 

praça central. A Feira 
começa de manhã e tem 
atividades até a noite. 

O título deste ano é 
“A literatura mora aqui” 
e o patrono continua 
sendo o escritor Augusto 
Cury, que é vitalício do 
evento desde a 1ª edição. 
“Incentivar o hábito da 
leitura e fomentar esse 
interesse em novos 
leitores é o principal 
objetivo da Feira, que 
terá a participação de 
alunos, professores e 
equipe escolar de todas 
as unidades educacio-
nais da rede pública e 
particular do município”, 
destacou a professora 
Elizabete Neme, respon-
sável pela Secretaria de 
Educação e Cultura, que 
convida toda população 
para participar desta 2ª 
edição. 

O público terá a opor-
tunidade de conhecer 
autores convidados com 
vários livros já publicados: 
Anderson Novello, João 
Pais Dalmeida, Kiara 
Terra, Marco Zanque-
ta e Marcus Aurelius 

Pimenta. O bate-papo 
com os escritores coli-
nenses Larissa Olivei-
ra, Evandro Andrade, 
Madalena Brássica e 
Maria de Fátima da Silva 
acontece na sexta-feira, 
às 13h30. 

As atrações musicais 
também fazem parte  
da programação, que 
traz o show do cantor 
Peninha no sábado a 
noite. A Feira também 
abre espaço para os 
artistas colinenses, como 
a banda Vyd Bulla e a 
dupla Zé Vitor & Eduar-

do que se apresentam 
durante o evento. 

A Secretar ia de 
Educação também 
firmou várias parce-
rias com a Secretaria 
Estadual de Cultura 
e Economia Criativa 
que viabilizou a vinda 
de atrações variadas, 
que vão despertar a 
atenção dos colinenses 
e visitantes. A Feira 
terá ainda venda de 
livros, playground para 
a criançada, posto 
de vacinação contra 
a Covid, atividades 
de conscientização e 
muitos outros atrativos. 

A praça de alimenta-
ção será explorada pela 
Apae, Asilo, Associação 
A Rede, Associação 
Dragão Branco e pela 
comunidade árabe 
que estarão vendendo 
muitas delícias, como 
crepe, doces, batata-
frita, cachorro-quente, 
minipizza, bebidas, 
etc. O público também 
terá acesso à internet 
gratuita disponibilizada 
pela CTLNET. 

O garanhão “Jango”, mascote 
da feira, foi apresentado na 
1ª edição ao público e está 
de volta juntamente com o 
evento.   

O escritor paulista Marcus Aurelius Pimenta é um dos 
convidados para a feira do livro. Jornalista e roteirista 
escreveu peças teatrais e documentários. Integrou também 
a equipe do quadro “Retrato Falado”, no Fantástico. Ele 
discorre sobre “Humor, História e Literatura na Sala de 
Aula” na quarta-feira, dia 3, a partir das 14 horas.   
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P A N O R A M A
APREENSÃO DE DROGAS E VEÍCULOS  
Uma moto CG 125 com duas ocupantes 

empreendeu fuga em alta velocidade e na con-
tramão na tarde do dia 21. Os PMs Rezende e 
Uilis acompanharam o veículo desde o bairro 
Colina F até um estabelecimento da Av. Luiz 
Lemos de Toledo, onde a abordagem ocorreu. 
Uma policial feminina realizou a busca pessoal 
na condutora, de 21 anos, mas nada foi encon-
trado em seu poder. Nas vestes da passageira, 
uma adolescente de 15 anos, foi apreendida 
uma porção de maconha (2g). As duas foram 
apresentadas no plantão policial em Barretos e 
a moto, proveniente de leilão, foi apreendida. A 
condutora do veículo disse que fugiu da polícia 
porque não possui habilitação. 

Na noite do dia 23, mais uma abordagem cul-
minou com a apreensão de droga e recolhimento 
de um veículo que estava com a documentação 
em atraso. O fato aconteceu na Rua Antônio 
Spechoto Primo – Jardim Santa Lúcia quando 
os PMs Wagner e Aldinei realizaram a busca 
pessoal num indivíduo, de 38 anos, que não 
portava nada de ilícito, mas dentro do veículo 
Uno que conduzia foi apreendida substância 
entorpecente. O carro, licenciado pela última 
vez em 2014, foi recolhido ao pátio. 

A Polícia Rodoviária abordou o condutor de 
uma CG 125, vermelha, ano 1998, na praça 
de pedágio em Colina na noite do dia 24. O 
condutor, de 24 anos, não possuía habilitação 
e nem o documento do veículo que estava com 
a numeração do motor e chassi suprimidos, 
resultando na sua apreensão. Além de estar 

sem lacre, a placa constava como sendo de 
Goiânia e a tarjeta de Guaíra. O indiciado foi 
apresentado na delegacia e alegou que adquiriu 
a moto do primo há cerca de um mês pelo valor 
de R$ 1.500,00 e que a utilizava somente para 
dirigir-se ao trabalho. 

MENOR DETIDO POR TRÁFICO 

Quantidade de drogas e dinheiro que a PM apreendeu 
com adolescente na Vila Guarnieri.

Na noite do dia 18, em patrulhamento pela 
Vila Guarnieri, os PMs Neves e Almeani per-
seguiram um adolescente, de 17 anos, que 
fugiu com a aproximação da viatura. Em seu 
poder foi encontrada a quantia de R$ 100,00 e 
ao verificar o terreno onde o menor dispensou 
algo durante a fuga constatou tratar-se de uma 
sacola com 61 cápsulas de cocaína (110g), 32 
porções de maconha (127,30g), mais 3 porções 
de cocaína (2,7g) e a quantia de R$ 15,00. O 
menor infrator foi apresentado no plantão po-
licial e transferido para unidade da Fundação 
Casa em Araraquara. 

INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA 
Um incêndio causou prejuízos em imóvel 

da Rua C do Jardim Califórnia. O morador, de 
33 anos, chegou em casa na tarde do dia 21 e 
percebeu uma fumaça no fundo da residência, 
constatando que o quarto estava em chamas. A 
vítima pediu ajuda aos vizinhos que prontamente 
o ajudaram a debelar o fogo com mangueiras. 
Os indícios são de que o incêndio tenha co-
meçado pelo aparelho de ar condicionado, que 
ficou destruído. Além dos danos nas paredes 
e teto, o fogo estragou uma TV 42’, cama box 
casal, espelho, guarda-roupa, diversas peças de 
roupas e um micro-ondas que ficou deformado 
com as altas temperaturas.

FURTO DE 
CELULAR 

Um idoso, de 70 
anos, compareceu na 
delegacia para comu-
nicar o furto do celular. 
Ele relatou que na tarde 
do dia 19 caminhava 
pela Av. Luiz Lemos de 
Toledo em direção ao 
trevo quando foi parado 
por uma desconhecida, 
que pediu o aparelho 
emprestado. Após utili-
zá-lo ela saiu correndo 
com o aparelho sem dar 
explicações à vítima.

Diversos munícipes 
procuraram a redação 
deste semanário para 
saber o motivo do fe-
chamento da agência 
dos Correios durante o 
horário do almoço, fato 
que gerou reclamação já 
que muitas pessoas apro-
veitam esse tempo para 
resolver as pendências 
particulares, inclusive de 
serviços postais. 

A reportagem entrou em 
contato com a assessoria 
de imprensa dos Correios 
que, por meio de nota, 

“Correios” fecha 
para almoço

O último domingo, 24, 
foi dia de competição para 
oito atletas da Secretaria 
de Esportes que partici-
param da Corrida Band, 
em Rio Preto, que reuniu 
corredores de toda região. 

Quatro atletas com-
petiram no percurso de 
10km: Jesus Oliveira ficou 
em 3º na categoria 60 a 
64 anos e 98º no geral. 
Os demais resultados 
são: Jardel Amaral (10º 
35-39/54º); Walter Nasci-
mento (13º 50-54/194º) e 

Atletas correm em 
Rio Preto

Leandro Lenhaverde (18º 
35-39/84º). No percurso 
de 5km a classificação 
foi a seguinte: Anselmo 
Modolo (7º 60-64/115º) 
e Juliano Souza (13º 
35-39/88º). 

Duas atletas disputaram 
o feminino: Maria Cristina 
Almeida (2ª 50-54/145ª) 
e Cláudia Trivelato (2ª 
55-59/161ª). A prefeitura 
custeou todas as despe-
sas para a participação 
dos atletas no evento 
esportivo regional. 

Participantes da corrida em Rio Preto. 

esclareceu: “Os Correios 
realizam periodicamente 
estudos visando à ade-
quação de sua Rede de 
Atendimento. Desde 20/06, 
a agência central de Colina 
está operando com novo 
horário de atendimento 
ao público, de segunda 
à sexta-feira, das 9h às 
12h e das 14h às 17h”. 

Mais informações pelos 
telefones 3003-0100 e 
0800 725 0100 e no site 
https://www.correios.com.
br/falecomoscorreios/
central-de-atendimento.
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A Polícia Civil escla-
receu o assassinato do 
comerciante Humberto 
Alves Mota, de 45 anos, 
morador em Bebedouro, 
que foi morto a tiros na 
madrugada do último dia 
9 após sair da Festa do 
Cavalo na companhia 
de amigas. 

O homicídio aconteceu 
quando a vítima estava 
prestes a dar partida no 
carro Nivus, estacionado 
no início da Av. Rui Bar-
bosa, próximo à entrada 
da Fazenda do Governo. 
O assassino, que usava 
boné, abriu a porta do 
veículo e sem dizer nada 
descarregou o revólver 
na cabeça da vítima 
que morreu no local. O 
assassino fugiu a pé. 

O Setor de Investigações 
Gerais da Polícia Civil 
de Colina deu início às 
diligências que culminou 
com a identificação de 
um indivíduo, de 22 anos, 
natural de Uberaba-MG, 
que também se desloca 
com frequência pelos 
municípios de Rio Preto 

Polícia Civil esclarece assassinato de 
bebedourense em Colina

e Bebedouro. Segundo 
apurado, o suspeito é o 
atual namorado da ex-
companheira da vítima. 
De acordo com os poli-
ciais da SIG, o indiciado 
já tem passagens pela 
polícia mineira, inclusive 
com a prisão por outros 
crimes. 

A delegada Denise 
Polizelli Paro, que deu 
prosseguimento às in-
vestigações iniciadas 
pelo dr. Daniel Gonçal-
ves, que está de férias, 
solicitou os mandados 
de prisão preventiva e 
de busca e apreensão 

em endereços suspeitos 
que foram concedidos 
pela justiça. A prisão 
aconteceu na manhã 
de terça-feira, dia 26, 
quando o investigador 
Thalles e agente Le-
onardo  entraram em 
contato com a advogada 
do envolvido, que soli-
citaram seu compare-
cimento na delegacia 
para esclarecimentos 
sobre o caso. Após tomar 
ciência da acusação de 
homicídio e do mandado 
de prisão o investigado 
foi recolhido à cadeia. 
Após apresentação em 
audiência de custódia foi 
decidida a manutenção 
da sua prisão. 

A SIG também infor-
mou que, até o momen-
to, não há indícios do 
envolvimento de mais 
pessoas no assassinato, 
que teria sido praticado 
por desavenças entre 
o acusado e a vítima. 
Segundo informações 
há alguns meses os dois 
brigaram num bar e o 
investigado teve danos 

nos dentes depois de 
ser agredido pela vítima. 

O investigador Thalles 
e agente Leonardo re-
alizaram diligências em 
Bebedouro para depoi-
mento de testemunhas 
Também estiveram no 

local do crime em busca 
de mais informações. 
Como não havia siste-
ma de monitoramento 
por câmeras no local 
do assassinato foram 
analisadas imagens 
de áreas adjacentes e, 

através de técnicas de 
investigação, foi possí-
vel a identificação do 
suspeito.  

No dia da prisão os 
policiais retornaram a 
Bebedouro e no cum-
primento do mandado 
de busca e apreensão 
apreenderam a roupa 
que o autor usou no 
dia do crime. O tra-
balho também contou 
com o apoio da Polícia 
Civil de Uberaba e do 
escrivão Flávio Vilela, 
responsável pela oitiva 
das testemunhas. O 
investigado foi indiciado 
por homicídio qualificado 
por circunstância que 
impossibilitou a defesa 
da vítima. 

Tem início neste sába-
do, dia 30, a Promoção 
Dia dos Pais da ACIC – 
Associação Comercial e 
Industrial de Colina que 
entregará quatro prêmios: 
2 vale-compras de R$ 
300,00 (cada) e 2 kits 
churrasco, com carne e 
carvão, no valor de R$ 
150,00 (cada). 

Os consumidores de-
vem preencher os cupons 
e depositar nas urnas 

DIA DOS PAIS 
ACIC vai sortear prêmios

espalhadas pelo comércio 
para concorrer ao sorteio, 
que acontece no dia 15 
de agosto no auditório da 
ACIC que distribuirá 12 
mil cupons entre as 22 
lojas participantes. 

“O consumidor deve 
ficar atento para comprar 
o presente nas lojas 
identificadas com os 
banners da promoção 
para concorrer aos prê-
mios, solicitar o cupom, 

preenchê-lo e depositar 
na urna”, destacou o 
presidente André Ferreira 
que está otimista com a 
campanha. “A promoção 
é um incentivo a mais 
para os consumidores 
prestigiarem o comércio 
colinense, que estará 
dando prêmios”, ressaltou 
Ferreira. A campanha será 
realizada até o dia 13 de  
agosto, véspera do Dia 
dos Pais. 

Estão abertas até do-
mingo, 31, as inscrições 
para o vestibular do 2º 
semestre para os cursos 
superiores na modalidade 
de educação a distância 
– EaD, oferecidos no Polo 
Colina UNIRP, sediado 

UNIRP abre inscrições para 
vestibular do 2º semestre

na Escola “Venâncio”.
Os interessados podem 

inscrever-se no site www.
unirp.edu.br onde o can-
didato faz o seu cadastro 
e agenda a sua redação 
on-line.

Os cursos disponíveis 

no Polo Colina UNIRP 
são: Administração, Aná-
lise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Ciências 
Contábeis, Gestão de 
Recursos Humanos, 
Gestão Financeira, Gestão 
Hospitalar, Gestão Públi-
ca, Marketing, Logística, 
Pedagogia, 2a. Licen-
ciatura em Pedagogia, 
Processos Gerenciais 
e Serviço Social.

A professora Bete 
Neme, responsável pela 
Secretaria de Educação, 
informou que as mensali-
dades têm preços muito 
acessíveis e os funcionários 
públicos da Prefeitura de 
Colina têm uma ajuda de 
custo de 60% do valor. 
Mais informações pelo 
telefone 3341-1355. 

Delegada Denise Paro que 
deu prosseguimento às 
investigações. 

Agente Leonardo, investigador Thalles e escrivão Flávio 
que trabalharam no esclarecimento do crime. 
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prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. Favorável ao 
romance. Notícias agradáveis. Data positiva para fazer mudanças.

Horóscopo da semana de 28/07 a 03/08

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Há boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia a 
seu gosto você deverá usar de tato, inteligência 

e perícia principalmente ao tratar de negócios. Êxito romântico. 
Cuide também da saúde, da reputação e principalmente de seu 
dinheiro, pois está predisposto a gastar a esmo.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 A influência da lua 
promete bons ganhos e lucros em negócios 
rápidos e especulações razoáveis. Especial 

atenção aos assuntos domésticos e profissionais e tudo o que 
lhe dê elevação e estabilidade. Cuide da saúde, não se precipite 
e não se deixe influenciar por maus pensamentos.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Tudo indica que você 
será inclinado a fazer uma viagem, se é que ainda não 
viajou. Acontecimentos, notícias e circunstâncias farão 
deste dia, um pleno êxito e satisfações. Por outro lado, 

o dia será bom para novas associações e trabalho.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Dia indicado para 
resolver questões financeiras e profissionais e 
para as mudanças de residência e para elevar 

seu crédito. Evite precipitações. Deverá evitar atritos e disputas 
com autoridades, com seus inimigos declarados e rivais.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Dia em que terá 
probabilidade e habilidade para tirar proveito dos 
negócios e de seu trabalho. Haverá colaboração 
por parte dos superiores e amigos fiéis. Aplique sua 

capacidade intelectual sem descuido e negligência.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 As ações 
corretivas, discussões demoradas, demandas 
e toda e qualquer questão que se ligue aos 
seus direitos, devem ser tratadas com cautela e 

coragem. Conte com os amigos, principalmente com as pessoas 
do seu relacionamento. Saúde favorecida.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Dia que favorece 
muito a realização de alguns de seus mais 
legítimos desejos e empreendimentos. Procure dar 
crédito aqueles que se aproximarem de você com 

o intuito de ajudá-lo. Sua indecisão, neste dia, poderá prejudicá-lo.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Todas as coisas 
ligadas às artes, música e beleza atrairão sua 
atenção. De vazão aos seus instintos e sentimentos 
nobres. Poderá chegar a excelentes resultados 

e boas conclusões. Período excepcional que favorece a saúde. 
Aproveite suas oportunidades para fazer novas amizades.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Sob a 
influência da sua segunda casa zodiacal, pode 
fazer compras ou vendas lucrativas. Procure 
cuidar melhor da sua saúde. Atividade brilhante na 

vida social, esportiva, intelectual e administrativa. Bom momento 
para reconsiderar seus planos de trabalho.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Evite 
neste dia, questões com vizinhos e a pressa, ao 
viajar. Os amigos leais o ajudarão em qualquer 
dificuldade e conseguirá realizar boa parte de 

seus anseios e desejos. Adote uma posição de prevenção, 
evitando compromissos além dos que possa cumprir

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Bom aspecto astral 
para transportes e novos empreendimentos imo-
biliários. Contudo, a falta de constância poderá 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07  Este dia, deverá 
favorecê-lo nos assuntos familiares e questões 
financeiras ligadas com pessoas amigas. Procure 
ser previdente quanto aos demais assuntos 

porque o passado pode trazer alguma coisa que o aborrecerá.

Hoje 
Renato Garcia Paro Silva 

Vanessa Piai 
Adriano Batista Macedo 

Judite Pilon Petri 
Laura G. Dias de Araújo 

Amanhã 
Nadja Pinto Neto 

Elidiane C. B. R. de Oliveira
Dia 30 

Xerxes de Campos Pinto 
João Paulo P. Marinho 

Tiago dos Santos 
Poliana Ângelo Alves Bach

Dia 31
Osmar de Jesus Casagrande 
Mariani Aparecida R. Peguim 
Malvina Fernandes da Silva 

Dia 1º 
Renato Cháboli 

Tânia Luciano Lobato 
Hassan Drubi Filho 

Gilberto Postigo 
Assad Alli Sammour 

Ana Cristina Pereira Foleto 
Dia 2 

Elevir Dionísio Petri 
Paula Brunheira Kinoshita 

Dia 3 
Maria Carolina Lima 

Spechoto Daher 
Silval de Bello Filho 

Vinícius Amadeu D. Rosa
Márcia Regina de Azevedo 
Aniversários de casamento 

Dia 30
Jurandir Maia/

Maria Aparecida 
Dia 3 

Uziel Rosa Filho/Ielda

PARTICIPAÇÃO - O presidente da Associação “Amigos da 
Estação”, Francisco Ribeiro Cardoso, participou do 17º En-
contro de Ferreomodelismo, realizado nos últimos dias 16 e 
17 na Estação Cultura de Bebedouro. 

Hoje é um dia especial para Renato Silva não só pelo aniver-
sário, mas também porque a comemoração é ao lado dos 
seus amores: a esposa Gisel e os filhinhos Sofia e Miguel. 

O carinho das filhas e da família será especial para Jura/
Maria Aparecida (Jaborandi), que neste sábado completa 
mais um ano de união conjugal. 

Comemorar o aniversário com a filha Fernanda e o marido 
Fábio é uma imensa alegria para a Carô, que completa 
idade nova no próximo dia 3. 

Domingão de “parabéns” para Osmar Casagrande que ce-
lebra o aniversário juntinho da família e da esposa Jakeline.

A vida é uma dádiva que merece ser celebrada todos os dias, 
principalmente no dia do aniversário. É isso que o Xerxes 
fará neste sábado ao lado da esposa Mônica e das filhas. 

A filhinha Heloísa e o esposo Alex Peguim são os alicer-
ces da vida da Mariani, que celebra o aniversário neste 
domingo bem juntinho deles e da família. 

O afeto da esposa Cláudia e dos filhos Enrico e Laura 
vão encher de felicidade o coração de Renato Cháboli, 
aniversariante do próximo dia 1º.

Este sábado será 
de muita alegria 

para Poliana Bach 
(Jaborandi) com a 
comemoração dos 
seus 25 anos na 
companhia da

 família e da turma 
de amigos.

A família de Maria 
Lurdes de 

Almeida estará 
toda reunida neste 

sábado para 
celebrar seus 

98 anos de vida. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO N° 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 

PROCESSO Nº 059/2022; REABERTO EM 
20/07/2022; OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para 
a Contratação de empresa especializada visando a pres-
tação de serviços de confecção de próteses dentárias, 
incluindo material, mão-de-obra e equipamentos espe-
cializados pelo período de 12 (doze meses). A referida 
empresa deverá possuir cadastro junto CNES (Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde), ser constituí-
da por pelo menos um profissional protético com CBO 
(Código Brasileiro de Ocupação) de número 3224-10 e 
realizar ao menos um dos procedimentos definidos no ar-
tigo 1° da Portaria SAS n° 211, de 13 de maio de 2011. A 
produção mínima mensal de próteses dentárias de acordo 
com faixa definida por Nota Técnica e também pelas por-
tarias 2,373/GM/MS de 07 de outubro de 2009, e n° 211/
SAS/MS de 13 de maio de 2011, ou quaisquer outras que 
vierem a substitui-la no decorrer da execução contratual. 

VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 134.218,19; 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO; TIPO: Me-
nor Preço por item; RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: A partir do dia 20 de Julho de 2022 às 17H00min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09H30min do dia 
03 de Agosto de 2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS: Às 10H00min do dia 03/08/2022; 
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 Jabo-
randi/SP, Rua Antonio Bruno, nº 466 - Centro, ou pelos 
telefones (17) 3347-9999 e (17) 3347-9900, ou ainda, 
licitacao@jaborandi.sp.gov.br ou licitacaojaborandi@
gmail.com nos dias úteis; 

Jaborandi/SP, 20 de Julho de 2022. 

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

PROCESSO Nº 063/2022; OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS para a aquisição parcelada de pneus para 
a frota municipal.

VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 1.236.770,00 
(Um milhão, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta 
reais); MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO; TIPO: 
Menor Preço por item; RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: A partir do dia 26 de Julho de 2022 às 17H00min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09H30min do dia 10 
de Agosto de 2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS: Às 10H00min do dia 10/08/2022; 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 Jabo-
randi/SP, Rua Antonio Bruno, nº 466 - Centro, ou pelos 
telefones (17) 3347-9999 e (17) 3347-9900, ou ainda, 
licitacao@jaborandi.sp.gov.br ou licitacaojaborandi@
gmail.com nos dias úteis.

Jaborandi/SP, 26 de Julho de 2022

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de 
Jaborandi, no uso de suas atribuições legais, vem pelo 
presente, cumprindo o previsto no item 12.1 do Edital 
de Abertura do Processo Seletivo Simplificado 02/2022, 
CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada 
no Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, homolo-
gado em 22/06/2022, a se apresentar no Departamento de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Jaborandi, sito à Rua 
Antônio Bruno nº 466, centro, Jaborandi-SP, munida dos 
documentos exigidos no item 13.2 do edital de abertura 
para tratar da nomeação para ocupar o cargo.

Conforme previsto no item 13.1 do Edital de abertura 
do processo seletivo simplificado 02/2022, o candidato 
convocado que, por qualquer motivo, não apresentar em 
03 (três) dias úteis após a publicação da convocação, a 
documentação completa citada no item 13.2 do Edital, 
ficará automaticamente desclassificado e perderá suma-
riamente o direito à contratação”.

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

Jaborandi, 26 de julho de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

A grande final do 
Campeonato de Futsal, 
acontece amanhã entre 
as equipes  que estão 
sendo definidas nas 
partidas desta semana. 
A edição de férias da 
competição, que tem 
a participação de 5 
times de Jaborandi e 3 
de cidades da região, 
começou no último 
dia 18. 

O público lotou as 
arquibancadas no 
Ginásio de Esportes 
“Benedito Francisco dos 
Santos” para assistir as 
partidas, que também 
foram acompanhadas 
pelo prefeito Silvinho, 
vice Fernando Cháboli, 
diretor de esportes 
Mário Constantino Jú-
nior e vereador André 
Junqueira. 

“O esporte amador 
é uma das prioridades 
da atual administra-
ção, que incentiva a 
prática esportiva entre 
as crianças e jovens, 
estimulando a inte-
gração, o convívio e 

Amanhã tem final do futsal de férias
oferecendo lazer não 
só aos participantes, 
mas também à comu-
nidade que prestigia 
intensamente todas 
edições deste cam-
peonato”, destacou 
Silvinho que  agradeceu 
o empenho de toda 
equipe da Diretoria de 
Esportes, na pessoa do 
educador físico Mário 
Constantino Júnior.
INFRAESTRUTURA 

ESPORTIVA 
O prefeito também 

falou sobre a série de 
investimento em infra-
estrutura esportiva que 
a cidade tem recebido 
com a modernização das 
quadras poliesportivas, 
de tênis e da pista de 
atletismo inaugurada 
recentemente no Cen-
tro de Lazer “Carlos 
Oscar Vaz de Almei-
da”, que não recebia 
investimento há cerca 
de 26 anos. Também 
citou a construção do 
Complexo Esportivo 
anexo à EMEF “Olinto 
Junqueira de Oliveira”, 

que abrangerá diversas 
modalidades. 

“O Complexo Esportivo 
anexo à Escola Olinto 
contempla a construção 
de uma nova piscina 
semiolímpica, pista de 
atletismo, completa 
reforma da quadra 
poliesportiva coberta, 
além de novos vestiários 
e instalações comple-
mentares de apoio. O 
esporte amador e de 
alto rendimento já são 
realidade na nossa 
querida Jaborandi”, 
enfatizou Silvinho. 

“É gratificante pre-
senciar a interação da 
população e este clima 
de confraternização que 
só é possível graças aos 

esforços da prefeitura 
em dotar a cidade de 
uma estrutura cada vez 
melhor para a prática 
esportiva”, explicou o 
diretor esportivo Mário 
Constantino Júnior que 
também ressaltou os 
esforços da Câmara, 
das equipes de futsal 
e principalmente da 
população que sempre 
prestigia os eventos 
esportivos. 

O Campeonato de 
Futsal tem a participação 
de 8 equipes divididas 
em dois grupos: SM, 
Segundona, Game 
Over,  I rmandade, 
Santo Inácio, Geração, 
Bárbaros e Dental Art 
Barretos. 

Prefeito Silvinho e vice Fernando que participaram da 
abertura da competição, que lotou as arquibancadas do 
ginásio de esportes. 

O jaborandiense Mário 
Antônio Constantino Jú-
nior, de 38 anos, foi um 
dos campeões do Cam-
peonato Sul-Americano 
Indoor Field, disputado 
no final de semana em 
Campinas que reuniu 200 
competidores do Brasil e 
da Argentina. 

O arqueiro conquis-
tou a medalha de ouro 
na modalidade tiro com 
arco composto e subiu no 
lugar mais alto do pódio 
na categoria bowhunter 
unlimited. O campeonato, 
realizado nos últimos dias 
22, 23 e 24 em Campi-
nas, teve 53 categorias 
disputadas, do infantil 
ao sênior. 

O atleta, que é educador 
físico e também atual dire-
tor municipal de esportes, 
pratica a modalidade há 
11 anos e os treinos são 
quase que diários. “Em 

Jaborandiense é 
ouro na arquearia

Jaborandi há mais ami-
gos que praticam o tiro 
com arco. Escolhi esse 
esporte porque trabalha 
muito a concentração, 
postura, equilíbrio e é 
muito divertido fazer as 
flechas voarem”, comentou 
Constantino Júnior que 
há algum tempo participa 
de competições a nível 
estadual.  Atualmente 
disputa o Circuito Field 
Brasil que terá mais 6 
provas até o final do ano. 
A próxima acontece no 
mês de agosto em Mogi 
das Cruzes.  

“O campeonato sul-ame-
ricano é promovido a cada 
2 anos e o Brasil sediou 
o evento desta vez. Esta 
conquista foi a mais impor-
tante que consegui desde 
que comecei a praticar o 
tiro com arco”, destacou o 
atleta que recebeu medalha 
de premiação. 

Mário Constantino Júnior no topo do pódio ladeado 
pelos atletas Fausto Enokibara (São José dos Campos) 
e Alcino Trossini Júnior (Curitiba-PR), 2º e 3º colocados 
na categoria bowhunter unlimited. 
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Dia 03/08/2022 – Quarta-Feira
9h00 – Abertura Oficial com a participação das 
Autoridades Locais e entoação dos Hinos Nacional e 
Municipal (Palco Poesia)

9h30 – Grupo Flor de Chita “Vila para Crianças”: Um 
mergulho na história do Maestro e Compositor Villa-
Lobos – Circuito SESC de Artes (Palco Prosa)

10h20 – Contágio Produções – “Os Elementos da 
Natureza” (Palco Poesia)

10h30 – Apresentações de Danças e Música (Palco 
Prosa)
EMEI “André Garcia” – Na Sola da Bota e Sai Preguiça
EMEI “Maria Luiza T. Guarnieri” – Pot-pourri: Eu só 
quero um Xodó e É proibido Cochilar; Apresentação 
da Música "O Caderno”
EMEI “Ver. José Ângelo de Souza” – Pot-pourri: 
Balancê, Esperando na Janela e Na Sola da Bota
EMEF “Antonio Daher” – A Dança dos Emojis
EMEI “Profª. Adércia T. G. Ferreira” – Mulher Chorona
EMEF “Ananias do Nascimento” – Menina Bonita do 
Laço de Fita (Forró)
ETAM '' São Francisco de Assis'' – Musical: A Dança 
do Chapeleiro Maluco 

oportunidades em um futuro que muda a cada 
momento” – Um palco de oportunidades onde o 
Educador é o Protagonista com Marco Zanqueta – 
Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa / 
Programa Juntos pela Cultura – Tradição SP (Palco 
Poesia)

9h00 – “A Paixão pela Palavra: Narrativas para 
Pertencer ao Mundo” – Kiara Terra (Palco Poesia)

10h30 – Coringas Comunicação com Arte – Teatro 
“Chapeuzinho Vermelho” (Palco Prosa)

10h50 – Apresentação de Dança (Palco Prosa)
EMEF ‘‘Profª. Maria Aparecida Z. de Camargo’’ - 
Mulher Chorona

11h00 – Coreografia “A Lenda do Leão Chinês” – 
Associação Dragão Branco de Artes Marciais / Equipe 
Dragão Branco (Ar livre) 

11h20 – Declamação de Poesia (Palco Poesia)
EEEI “Profº. Darcy Silveira Vaz” – Poema em formato 
de Jogral “Os Sapos” – Manoel Bandeira

13h30 – Coringas Comunicação com Arte – Teatro “A 
Branca de Neve” (Palco Prosa)

14h00 – “A Paixão pela Palavra: Narrativas para 
Pertencer ao Mundo” – Contação de Histórias com 
Kiara Terra (Palco Poesia)

15h00 – Sarau de Poemas (Palco Prosa) 
EMEF “Profª. Suzel Polizelli Milani” – Declamação dos 
Poemas: Os Sapos e Poética – Manuel Bandeira; 
Canto de Regresso a Pátria e Erro de Português – 
Oswald de Andrade; Solidariedade – Murilo Mendes; 
Moça linda, bem tratada – Mario de Andrade; Motivo – 
Cecilia Meireles; No meio do caminho – Carlos 
Drummond de Andrade
ETAM “São Francisco de Assis” – Odes 5 e 8 do livro 
“Brasiliemas – O Brasil em Poemas” – João Pais 
Dalmeida

15h30 – Oficinas Culturais da Associação A REDE de 
Desenvolvimento Social: Apresentação de Rap “Da 
Rua ao Rap, da Morte a Vida” e Apresentação de 
Bandas “De Colina para o Mundo” (Palco Poesia)

16h30 - Coreografia “A Lenda do Leão Chinês” – 
Equipe Dragão Branco / Associação Dragão Branco 
de Artes Marciais (Ar livre)

17h30 – “A História Aberta: Escuta é Conhecimento 
Colaborativo” – Atividade Formativa com Kiara Terra 
para Professores da Rede Municipal de Ensino
(Palco Poesia)

20h00 – Apresentação de Viola Caipira e de Dança 
Folclórica Catira – Orquestra de Viola Clone Music 
(Palco Poesia)

15h00 – Bate-papo com o Escritor Anderson Novello 
(Palco Poesia)

16h20 – Apresentação de Dança (Palco Prosa)
EMEF ‘‘Antonio Daher’’ - A Dança dos Emojis

16h30 – Oficina Cultural da Associação A REDE de 
Desenvolvimento Social:
Apresentação Teatral “Um passeio pelo Velho Oeste” 
(Palco Prosa)

18h00 – Palestra “Ler a Vida e Humanizar: a formação 
do Leitor Literário” com Anderson Novello – Atividade 
Formativa para Professores da Rede Municipal de 
Ensino (Palco Poesia)

19h40 – Bate-papo e Relato de Experiência da EJA – 
Educação de Jovens e Adultos da EMEF “Cel. José 
Venâncio Dias” (Palco Poesia)

20h00 – Apresentação Musical: Banda “Vyd Bulla” 
(Palco Poesia)

20h00 – Show Musical do Cantor Peninha – Secretaria 
Estadual de Cultura e Economia Criativa / Programa 
Juntos pela Cultura – Circuito SP 
(Palco Poesia)

21h00 – Show Musical: “Zé Vitor & Eduardo”
(Palco Poesia)

Dia 04/08/2022 – Quinta-Feira

Dia 06/08/2022 – Sábado

Realização: 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento
Social e demais Secretarias Municipais

Fundo Social de Solidariedade
Câmara Municipal 

Organização:

Kiara Terra

Marcus Aurelius PimentaMarco Zanqueta

Anderson Novello João Pais Dalmeida

Participação de Alunos de todas as Escolas de Colina
Estandes das Escolas
Apresentações Culturais
Formação Pedagógica
Livros com Preços Especiais
Playground Gratuito para Crianças
Praça de Alimentação
Ponto de Vacinação Covid- 19 

Acessível
em Libras

Palestras e Bate- papo com Escritores

De 3 a 6
de Agosto

de 2022

 Praça Central D. Ignácia Junqueira de Toledo

20h30 – Palestra “Os bastidores e segredos de um 
Mágico sobre como superar desafios e conquistar 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Cultura e Economia Criativa
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APOIO:

11h20 – Apresentação Musical (Palco Poesia) 
EEEI “Prof.º Darcy Silveira Vaz” – Clube Juvenil:
A arte que se expressa (com acompanhamento de 
saxofone e teclado)

13h00 – Contágio Produções – “Os Elementos da 
Natureza” (Palco Poesia)

13h15 – Apresentação Musical (Palco Poesia)
EMEF “Henrique Ernesto Paro” – Trem Bala e 
Semente do Amanhã (com acompanhamento de 
violão)

13h30 – Apresentações de Danças (Palco Prosa)
EMEI “Ver. José Ângelo de Souza” – Pot-pourri: Na 
Sola da Bota e Pula Pipoquinha
EMEF “Antônio Daher” – A Dança dos Emojis

14h00 – Webinar “Humor, História e Literatura na Sala 
de Aula” com o Escritor Marcus Aurelius Pimenta – 
Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa / 
SisEB – Sistema Estadual de Bibliotecas - SP Leituras 
(Palco Poesia)

16h00 – “Brasiliemas – O Brasil em Poemas” – Bate-
papo com o Escritor João Pais Dalmeida (Lisboa, 
Portugal) (Palco Poesia) 

19h45 – Cerimonial e Apresentação Musical “Siga na 
Fé” com o Maestro Marcio Zarsi (Palco Poesia)

09h00 – Bate-papo com o Escritor Anderson Novello 
(Palco Poesia)

10h00 – Coringas Comunicação com Arte – 
Personagens Vips Super-heróis das HQs (Palco Prosa)

10h20 – Apresentação musical e poética (Palco 
Prosa)
EMEF ''Lamounier de Andrade” – Apresentações 
Musicais:  A Casa; O Pato – Vinícius de Moraes
EMEF ''Lamounier de Andrade” – Declamações de 
Poesias de Vinícius de Moraes:  A Porta; O Girassol; A 
Foca; As Borboletas; Soneto de Fidelidade; A Rosa de 
Hiroshima; Soneto Maior Amor; Soneto do Amor Total; 
Tomara e O Velho e a Flor

13h00 – Coringas Comunicação com Arte - 
Personagens Vips Super-heróis das HQs 
(Palco Poesia)

13h15 – Apresentação Teatral (Palco Prosa)
EMEI “Lupércio Polizelli” –  A Branca de Neve e os 
Sete Anões

13h30 – Bate-papo com os Escritores Colinenses 
Larissa Oliveira, Evandro Andrade, Madalena Brássica 
e  Maria de Fátima da Silva (Palco Poesia) 

Dia 05/08/2022 – Sexta-Feira
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