
1918         2021

031
Ano CII - nº 2.069 Colina, 11 Agosto de 2022 R$ 3,80

Fundado em 18 de Agosto de 1918 - Propriedade de Felici & Felici S/C Ltda.
Diretor João Roberto Felici
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Tema – Saúde da Mulher
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Facilitando seu Acesso ao Crédito

COLINA AGORA 
TEM O PMG

O correspondente Caixa sem burocracia

AV. manoel p. fernandes, nº 370 | Fone:           98167-3000

Transferir conhecimento técni-
co da cadeia produtiva de carne 
para o desenvolvimento de uma 
pecuária mais rentável e eficiente 
é o objetivo do 3ª BeefDay, que 
acontece na Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios – 
APTA/Colina - no próximo dia 17. 

APTA/Colina, berço do Boi 777, recebe 
centenas de pecuaristas para o 3º BeefDay

A  APTA (Fazenda do Governo) 
é o berço do Boi 777 e segundo o 
seu diretor, Flávio Dutra Resende, 
para este ano são esperadas cerca 
de 1.500 pecuaristas de várias 
regiões do país e comitivas do 
Paraguai, Uruguai, Argentina e 
Colômbia.                        Pág. 5 

O Boi 777 é o destaque do 3º BeefDay no próximo dia 17. 

Depois de 3 anos 
v a g o  o  c a r g o  d e 
Delegado de Polícia 
passou a ter um titular 
desde a última semana 
quando o delegado 
seccional designou 
Gustavo Lopes Coelho 

Delegado assume como titular
(foto) para responder 
por Colina. Formado 
pela Universidade de 
Uberaba ele já atuou 
como delegado em 
Leme e Santa Cruz 
da Conceição. 

Pág.  7

PM prende traficante no bairro Colina D

Colina participou do Salão SP de Turismo

Pág. 4

Pág. 5

Pág. 7

Vacinação contra a Covid de 3 a 5 anos 
depende de liberação
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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 12 – Sexta-Feira
20h – Torneio Numérico no Lar Paroquial

Dia 13 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 14 – Domingo - DIA DOS PAIS
07h30 – Missa no cemitério na intenção dos pais falecidos 
19h – Missa na Matriz 

Dia 17 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz 

“ACENDER O FOGO DO REINO DE DEUS”
O evangelho de Lc. 12,49-53 – nos mostra que, em 

seu ministério, Jesus não desejava conservar intacta a 
realidade de seu tempo, nem mesmo os ensinamentos 
dos mestres de Israel. Ele não compactuou com a falsa 
paz que não questionava o mal, a injustiça e a exclusão 
dos pobres, doentes, mulheres e toda sorte de pessoas 
consideradas impuras. Para restaurar o reino de Deus, 
estava disposto a incendiar a terra, pondo em causa 
tudo aquilo que escravizava o ser humano e a vida. 
Suas palavras nos questionam: como nos situamos em 
face de tudo aquilo que contradiz o projeto de Deus? 
Como nos posicionamos diante da injustiça, da men-
tira, das fakes news, das ameaças, da explosão dos 
vulneráveis? Com que coragem nos dispomos a ser 
profetas que assumem a missão de construir o novo 
céu e a nova terra?

A proposta de Jesus não é a manutenção de uma 
paz aparente. O fogo que ele veio atear, é o fogo 
purificador e transformador que atinge o coração das 
pessoas e muda sua vida; é o fogo que faz que cada 
batizado seja protagonista na instauração do Reino de 
Deus. Animados pelo Espírito Santo, fomos ungidos para 
renunciar a toda forma de egoísmo, de indiferença aos 
necessitados e sofredores, e assumir o compromisso 
com o projeto de Deus. 

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

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

VENDE-SE 
Terreno medindo 20 x 

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

CASA 
Vendo ou troco por 

veículo, casa no centro 
com 180 m2 de construção, 
de laje, com 3 quartos 
sendo uma suíte mais 
um banheiro social, 3 
salas, 1 cozinha, garagem 
coberta para 3 carros 
valor R$290.000,00. 
Tratar (17) 99132-7777.

VENDO/ALUGO 
Casa na Rua Tiradentes 

nº 666, no centro – valor 
para venda R$ 180 mil e 
do aluguel R$ 650,00. Mais 
informações 99243-1916. 

VENDE-SE 
Dois terrenos medin-

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

VENDO 
Terreno murado de 20 

x 30m na Rua Ernesto 
Henrique Paro, próximo à 

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, 
desentupimento e de-
tecção de vazamento. 
Tratar 99708-1300 
(Genésio) ou 99177-
5157 (Otacílio). 

DELÍCIAS 
CASEIRAS

O lugar mais gos-
toso da c idade c / 
muitas delícias para 
você. Aceitamos en-
comendas 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 especiali-
zada de estofados re-
sidenciais/automotivos, 
colchões, cadeiras, etc. 
Faça seu orçamento 
na Tapeçaria do Mar-
quinho – 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 
codificadas. Confec-
ção 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 ca-
deiras 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 diár ias 
para Barretos e região, 
busco e entrego suas 
encomendas, paga-
mentos bancários e 
comerciais - mototáxi. 
Ligue: (17) 99137-
6683 (n). 

LT CLEAN 
Higienização de 

estofados, carpetes, 
carros, pisos, cortinas 
e colchões. Retiramos 
manchas de chicletes, 

slime e canetas. Faça 
um orçamento sem 
compromisso. Tratar 
(17) 99246-7246. 

ENDER LATARO 
Es t ru tu ra  pa ra 

eventos: casamentos, 
15 anos, formaturas, 
cabines fotográficas 
e espelho mágico. 

Contato (17) 99173-
4994. 

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.

creche do Jardim Santa 
Lúcia. Também vendo 
apenas um terreno (10 
x 30m). Tratar fone 
98130-2923. 

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. 
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9º Arraiá União Casings 
uma festança com muitas atrações
A Unidade I da União Casings ficou movi-

mentada na noite de sábado, dia 6, para a 9ª 
edição do badalado Arraiá da empresa, que 
teve muitas atrações e premiação para as 
melhores caracterizações. Todos os presen-
tes entraram no clima e se divertiram muito 
com a festança, que esteve pra lá de boa. 

O casal proprietário Gustavo Roatt/Marce-
la agradeceu o empenho da equipe de lide-
rança na organização do evento, que contou 
com o apoio e participação de convidados, 
fornecedores, colaboradores, amigos e par-
ceiros comerciais da União Casings.  

A animação da festança ficou por conta do 
Grupo Estilo A+ e DJ Carla Rodrigues.  Além 
das comidas típicas, chopp, bar man, quen-
tão e churrasco, os presentes participaram 
de um bingo solidário. 

A direção da União Casings agradece a 
colaboração de todos que, direta e indireta-
mente, contribuíram para o sucesso da 9ª 
edição do Arraiá, uma tradição que a cada 
ano fica melhor. 

Fotos: Foto Zezinho
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tirar alguma lição. Forte magnetismo pessoal. Procure rever as 
pessoas amigas e mostre o quanto você se preocupa com elas.

Horóscopo da semana de 11 a 17/08

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Pense no 
seu êxito e não dê importância aos boatos e 
impressões negativas. Atravessa um bom período 

material do ano. Poderá progredir muito através do próprio 
esforço. Pessoas alegres e expansivas podem alegrar você.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Excelente fase 
aos novos empreendimentos e bons lucros na 
compra e venda de bens móveis e imóveis. Novas 

amizades poderão alertá-lo em algum sentido. Sucesso em 
diversões e na vida romântica. Você receberá elogios.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Muita produção 
profissional e muita facilidade para arranjar 
empréstimos de dinheiro para solucionar suas 
dificuldades financeiras. No transcorrer do 

período, procure controlar mais sua alimentação. Evite irritar-se.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Disposição um tanto 
quanto precipitada. Tendência ao nervosismo e as 
ações mais violentas, estão previstas para você. 

Evite tais coisas para que possa coordenar melhor sua vida. Êxito 
em assuntos ocultos. Procure se organizar.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Com energia 
mental, com otimismo, realizará muito neste 
período, principalmente no que possa contar com 
a colaboração de pessoas amigas. Evite atrasos 

na execução de tarefas importantes. Não faça promessas que 
não possa cumprir.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Trate de seus 
assuntos pessoais e financeiros com o máximo de 
cuidado, pois qualquer erro poderia acarretar-lhe 
sérios prejuízos. As coisas só irão se encaixar se 

você se organizar dentro de suas possibilidades.

TOURO - de 21/04 a 20/05 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.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Fase em que rece-
berá benefícios inesperados conseguirá atrair a 
simpatia dos outros e será muito feliz, em sua vida 
familiar, amorosa e será bem sucedido profissional 

e financeiramente. Viagem e contatos pessoais propícios.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Muita 
disposição, otimismo e compreensão para com 
os outros. Assim estará você neste momento 
que tem tudo para ser muito bom. Mas evite 

estragar tudo isso por causa do orgulho pessoal. Procure deixar 
as fantasias de lado e coloque em prática suas ideias.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Poderá ter 
algumas decepções, neste período. Maiores serão 
suas chances de sucesso profissional, social e para 
articulações de novos planos. Bom para o amor. Não 

permita que o momento seja desperdiçado apenas com futilidades.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Indícios de bons 
contatos com pessoas idosas e bom nível finan-
ceiro e material. Aproveite a oportunidade para 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07  Grandes 
possibilidades de sucesso estão ao seu redor. Procure 
ser mais amigo e cortês a fim de ganhar dinheiro e 
conquistar simpatias. Possibilidades de ganho na 

loteria ou ter sua situação mudada para melhor a qualquer momento.

P A N O R A M A
DUAS MOTOS FURTADAS 

Um tratorista, de 39 anos, costuma deixar a 
moto CG 150 Titan KS, ano 2008, preta, de pro-
priedade do irmão, guardada na Rua João Moreira 
de Andrade – Jardim Hípico. Quando chegou ao 
local na noite do dia 7 não encontrou o veículo 
que tinha sido furtado. 

A condutora de uma moto chegou em casa 
na Rua B do CDHU na noite do dia 1º e deixou a 
moto estacionada defronte ao imóvel, pois sairia 
na sequência. Um vizinho a avisou que indivíduos 
tinham destrancado o veículo, que foi empurrado 
até as proximidades do cemitério. A PM efetuou 
buscas em vários locais, mas sem êxito. 

FURTOS PELA CIDADE 
Meliantes danificaram o cadeado de um barracão 

na Rua Germano Bizarro durante a madrugada 
do dia 7 e furtaram do seu interior as seguintes 
ferramentas elétricas: lixadeira, duas serras már-
mores, GPS e 3 quilos de arame. 

Ao chegarem do trabalho na noite do dia 4, os 
moradores de uma república na Rua 7 de Setembro 
depararam com as maçanetas de vários quartos 
arrombadas e armários revirados, constatando o 
furto de uma impressora, caixa de som portátil, 
perfume, mochila, celular, relógio de pulso e a 
quantia de R$ 200,00.

Bandidos arrombaram durante a madrugada 
as portas e janelas de um imóvel rural, onde 
além da fiação interna também foram furtadas 
da fazenda os fios da área externa e um trans-
formador, totalizando 80m de cabos e 1.420m de 
fiação residencial. A ocorrência foi registrada no 
início deste mês. 

MOTOCICLISTAS FOGEM DA POLÍCIA 
Dois ocupantes em uma Honda CG 160 Fan, 

o condutor de 22 anos e o garupa de 18 anos, 
foram surpreendidos na tarde do dia 1º realizando 
malabarismos com a roda dianteira da moto no 
cruzamento das avenidas Ângelo Martins Tristão 
e Rui Barbosa. Ao perceber a presença da via-
tura policial o condutor fugiu em alta velocidade, 
inclusive passando defronte a uma escola onde 
havia diversas crianças. Ao adentrar na contra-
mão o condutor colidiu com outra moto ferindo 
o condutor, mas mesmo assim continuou a fuga 
passando pelos bairros Nosso Teto e Vila Guar-
nieri até parar em frente a uma residência onde 
foi abordado pelos PMs, que apreenderam a moto 
que estava em mau estado de conservação. O 
autor, que cometeu várias infrações de trânsito, 
foi apresentado no plantão policial em Barretos. 

Um estudante, de 17 anos, foi flagrado pela PM 

na noite do dia 3 fazendo malabarismos com uma 
moto na Av. José Francisco Azedo. Ele ignorou a 
ordem de parada da polícia e fugiu em alta velo-
cidade, sem respeitar a sinalização de trânsito e 
colocando em risco a vida de pedestres e moto-
ristas O menor infrator só parou quando o veículo 
caiu no chão. Ele foi autuado pelas infrações e a 
moto recolhida. 
TRAFICANTE PRESO NO BAIRRO COLINA D

Os PMs flagraram um indivíduo, de 19 anos, 
escondendo uma sacola em meio aos arbustos 
da Rua Fayes Ali Taha, bairro Colina D, na manhã 
do dia 4. Ele portava a quantia de R$ 120,00 e na 
sacola foram apreendidas 64 invólucros e 2 peda-
ços prensados de maconha (173g), 8 cápsulas de 
cocaína (17g) e 72 papelotes de crack (46g). O 
autor alegou que o entorpecente foi fornecido por 
um indivíduo de bicicleta, confessando também 
que em meio à plantação de sorgo próxima dali 
havia uma mochila com mais entorpecente, que 
também foi apreendido. O indiciado foi preso em 
fragrante, sendo recolhido à cadeia. 

1.665 TIJOLOS DE MACONHA 
APREENDIDOS EM RODOVIA 

A Polícia Rodoviária fez a apreensão de 1.665 
tijolos de maconha que pesaram mais de uma 
tonelada e estavam no interior de uma Hilux que, 
na tarde do dia 8, trafegava em alta velocidade 
pela Rodovia Assis Chateaubriand. Além de carre-
gada, os policiais rodoviários Rhandley e Everton 
perceberam que o condutor da camionete realizou 
ultrapassagem em local proibido. Os PMs foram 
atrás do veículo que fugiu até perder o controle 
de direção ao adentrar um posto de combustí-
veis. O motorista conseguiu sair do veículo e se 
embrenhou no meio de um canavial, não sendo 
localizado apesar do policiamento territorial e do 
helicóptero Águia. A Hilux com emplacamento 
falso tinha sido furtada no final do mês de maio 
na cidade de Cianorte, no Paraná. 

Traficante é preso em flagrante com maconha, crack e 
cocaína.  
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P A N O R A M A

O BeefDay é um dia 
de campo que conquistou 
os pecuaristas interes-
sados em aprimorar 
conhecimento na cadeia 
produtiva de carne. É 
a grande oportunidade 
de conhecer novas tec-
nologias para tornar a 
pecuária mais rentável e 
eficiente. E na vitrine do 
evento está o conceito 
do Boi 777, desenvolvido 
pela Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agrone-
gócios – APTA, regional 
Colina. 

O evento, em sua 
terceira edição, acontece 
na próxima quarta-feira, 
dia 17 e segundo o diretor 

Produção precoce com maior lucratividade é a 
receita do Boi 777 

da APTA, Flávio Dutra 
Resende, a previsão é 
reunir cerca de 1.500 
participantes. 

O encontro é bianual 
e a última edição acon-
teceu em 2018 sendo 
que a seguinte seria em 
2020, mas foi cancela-
da devido à pandemia. 
Depois deste intervalo 
a expectativa é grande. 

@ LUCRO 
O conceito do Boi 777 

estabelece a produção 
precoce por meio de 
tecnologias que podem 
aumentar em até 30% 
o lucro dos pecuaristas. 
Neste processo o boi 
alcança 7 arrobas na 

desmama, 7 na recria 
e outros 7 na engorda, 
totalizando 21 arrobas no 
abate ao final de 2 anos. 
No sistema tradicional 
são necessários, no 

mínimo, 3 anos para o 
animal atingir 18 arrobas. 

DINÂMICAS
Na programação 

estão 10 dinâmicas téc-
nicas apresentadas por 

pesquisadores da APTA, 
pós-graduandos, entre 
outros especialistas com 
as seguintes palestras: 

- A carcaça do boi 
começa na barriga da 
vaca 

- Creep feeding e seus 
efeitos sobre o bezerro 
e a vaca 

- Sequestro: neces-
sidade ou modismo? 

- RIP: uma nova 
tendência para a recria 

- Onde Investir, na 
recria ou terminação? 

- Engorda de fêmeas 
x machos, o que fazer? 

- Como aumentar a 
eficiência alimentar no 
confinamento? 

- Estresse calórico, 
mais um ladrão do lucro. 

- Questões ambientais, 
nosso novo desafio. 

- Diferentes tipos de 
silagem de grãos, painel 
sensorial e desossa 
técnica ao vivo

Flávio explicou que o 
evento está focado em 
atender os pecuaristas 
de todas as regiões do 
país. Também informou 
que já estão confirmadas 
comitivas de criadores 
do Paraguai, Uruguai, 
Argentina e Colômbia.

“É um orgulho fazer 
de Colina o berço do 
Boi 777”, finalizou Flávio 
Resende. 

Colina esteve repre-
sentada pela Diretora 
Técnica do Museu do 
Cavalo, Marcela Jorge 
Drubi e pela Recepcionis-
ta do Museu Municipal, 
Angelita Corrêa, durante 
a 19ª edição do Salão 
São Paulo de Turismo 
que aconteceu nos dias 
03 e 04 de agosto, na 
capital paulista. 

Estiveram presentes 
também, no dia 4, o 
funcionário da Secretaria  
de Esportes e Turismo, 

Colina participou do Salão São Paulo de Turismo
Ricardo Lira; a Rainha da 
Festa do Cavalo, Maria 
Fernanda; a 1ª Princesa 
Letícia e a 2ª Princesa 
Maria Júlia.  

Os municípios leva-
ram para o Salão São 
Paulo de Turismo seus 
atrativos turísticos como: 
opções de passeio, 
lazer, gastronomia, 
cultura e entretenimento 
e Colina apresentou 
alguns produtos que 
são destaque. O stand 
colinense mostrou a 
Festa do Cavalo com 
suas atrações artísticas 
e esportivas. Disponi-
bilizou um folder sobre 
o Museu do Cavalo 
reforçando o título do 
município de “Capital 
do Cavalo”; bem como 
o leque personalizado 
com a letra do Hino 
Municipal. Também 
levou para degustação 
as famosas “Bolachas 
Mariquinha da Bisa”, 

uma receita tradicional 
de família que segue 
gerações. O artesanato 
local também esteve em 
exposição. 

Considerada a maior 
vitrine do turismo pau-
lista, a feira reuniu com 
exclusividade os produtos 
e pontos turísticos do 
Estado de São Paulo e 
ofereceu ao público cursos 
e palestras com temas 
de grande importância. 

A abertura contou 
com a participação do 
Secretário de Turismo 
e Viagens do Estado de 
São Paulo, Vinicius Lum-
mertz, que representou 
o Governador Rodrigo 
Garcia. Vinicius fez ques-
tão de conhecer todos 
os stands que fizeram 
parte da exposição, e 
representantes da AMI-
TESP (Associação das 
Prefeituras dos Municípios 
de Interesse Turístico do 
Estado de SP). 

Imagem área da última edição do evento realizado em 
2018 na Apta/Colina.

Os participantes Marcela, Angelita, Letícia, Maria Fernanda, Maria Júlia e Ricardo que 
representaram o município no evento de turismo em São Paulo.
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Hoje 
Maria de Lurdes R. Malpelli 

Amanhã 
Lara Santana Marçon 

João Pereira 
Fabrício Soldado Piai 

Dia 13 
Helena F. Kanda Pereira 

Lina Tereza Fazzuoli 
Fonzar

Elza Maria Davanço dos 
Santos 
Dia 14 

Marta Lúcia Vioti 
Luiz Frederico Gonçalves 

Dezolt 
Virgínia R. Pereira Silva 

Dia 15 
Luciano Abrahão Polizelli 

Tânia Alves dos Reis 
Beline 

Tatiana Santos Andrade 
Vânia Andrade de Oliveira 

Fagundes
Ana Beatriz de Salvi 

Dia 16 
Arthur Paro Beduschi 

Henrico Veiga da Silva 
Nádua Kadri Ramadan 

Carlos Manoel Maia 
Dia 17 

Marta Maria Rodrigues 
Basso Alves 

Maria Ignez Jardim Duarte

Muitas pessoas 
prestigiaram o evento 

literário de rosto pintado. 
Os alunos da ETAM 

“São Francisco” 
atenderam todos que 

passaram pelo stand da 
escola, que explorou o 
tema “Alice no País das 
Maravilhas” com oficina 

de pintura de rosto, 
desenho e personagens 

da obra infantil.

O garanhão “Jango” fez muito sucesso com a criançada. 
A todo tempo o mascote do evento literário ficou cercado 
pelo público infantil. 

A criançada participou das brincadeiras e interagiram com 
o mascote Tebinho no stand que a concessionária montou 
na Feira do Livro, que também teve dicas de segurança no 
trânsito e orientações de preservação ambiental.

O público tirou muitas “selfies” com os personagens 
vips super-heróis da HQs, que circularam pelo evento 
literário na sexta-feira. 

A Feira do Livro também deu espaço para os escritores 
colinenses Maria de Fátima da Silva, Larissa Oliveira e 
Evandro Andrade falarem sobre seus trabalhos. Após 
o bate-papo, conduzido por Gustavo “Montanha”, os 
três receberam mimos da professora Elizabete Neme, 
responsável pela Secretaria de Educação e Cultura. 

Diversas famílias prestigiaram a Feira do Livro, como 
Sebastião/Lala, David/Lecka e o filhinho Benício que 
curtiram as atrações que movimentaram a cidade na 
última semana.  

Como os aniversários são em datas próximas, a comemo-
ração é caprichada para Vânia/Ítalo. Ela completa idade 
nova dia 15 e ele na próxima quinta-feira, 18. 

O casamento é uma estrada em que José Luiz “Bilú” e 
a esposa Helena caminham juntos há muitos anos. Ela 
celebra ao lado do marido e da família mais uma data 
festiva neste sábado. 

Pais Joys/Carlão, familiares e amigos cantaram no 
sábado o “parabéns”  para o Miguel, que completou 7 
aninhos de vida. 

O público teceu elogios 
à prefeitura pelo sucesso 

da 2ª Feira do Livro e à 
Secretaria de Educação e 
Cultura, que se esmerou 

na organização do evento 
que superou todas as 
expectativas. Na foto, 

o prefeito Dieb, esposa 
Liliana e vice 

Campanholi, que 
prestigiaram a atração 
literária, com a equipe 

organizadora e alunos da 
EJA da Escola Venâncio. 

A família é a bênção da Marta que curte o aniversário no 
dia 17 juntinho do esposo Lucas e dos filhotes Helena 
e Henrique.  



O COLINENSE Página 7Colina, 11 Agosto de 2022

Depois de 3 anos com 
o cargo vago, o delegado 
Gustavo Lopes Coelho, de 
33 anos, assumiu como 
titular na última semana. 
Antes de vir a Colina já 
exerceu a função nas 
cidades de Leme e Santa 
Cruz da Conceição. 

Em 2013, ele formou-se 
em Direito pela Universida-
de de Uberaba, sua terra 
natal. Antes de ingressar 
na Polícia Civil de São 
Paulo em 2021, ocupou o 
cargo de investigador em 
Minas Gerais por 11 anos. 

Ele disse que a falta 
de um titular pode causar 

Delegado assume como titular
Cargo estava vago há 3 anos

algum atraso no trabalho 
policial, gerar o acúmulo 
do serviço e também 
um conhecimento mais 
reduzido das demandas 
específicas do município. 

“Vamos nos inteirar 
das necessidades e de-
mandas de Colina, mas 
a prioridade serão os 
crimes que infelizmente 
vêm causando desconforto 
à sociedade, com ênfase 
no combate ao tráfico 
de drogas, crimes patri-
moniais e crimes afetos 
à violência doméstica”, 
declarou o novo delegado 
que acrescentou: “O fun-

cionamento da delegacia 
acontece de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 18h, 
sendo que fora desses dias 
e horários o atendimento é 
centralizado na delegacia 
de plantão da Seccional 
de Barretos”. 

O delegado seccional 
Dr. Haroldo Chaud expli-
cou que a titularidade do 
novo delegado é Colina, 
que cumprirá também 
escala de plantões. Ele 
foi incluído na Central 
de Polícia Judiciária, 
unidade de Barretos 
que compreende os três 
distritos policiais. 

Termina neste sábado, 
véspera do Dia dos Pais, 
a promoção da ACIC – 
Associação Comercial e 
Industrial de Colina que 
entregará 2 vale-compras 
de R$ 300,00 (cada) e 2 
kits churrasco, com carne 
e carvão, no valor de R$ 
150,00 (cada). 

Para concorrer aos prê-
mios é preciso comprar o 
presente do papai em uma 
das 22 lojas participantes 

DIA DOS PAIS 
Promoção da ACIC termina sábado

da campanha, preencher 
o cupom e depositar nas 
urnas espalhadas pelo 
comércio. 

“O consumidor que pres-
tigiar o comércio colinense 
estará concorrendo aos 
prêmios, mas é preciso ficar 
atento às lojas participantes e 
solicitar o cupom”, destacou 
André Ferreira, presidente 
da ACIC. 

Ao todo serão distribuídos 
12 mil cupons durante a 

campanha, que começou 
no último dia 30 e termina 
neste sábado. O sorteio 
dos prêmios acontece na 
próxima segunda-feira, dia 
15, no auditório da ACIC. 
COMÉRCIO ABERTO 

SÁBADO 
A prefeitura atendeu pe-

dido da ACIC e autorizou a 
abertura do comércio neste 
sábado, véspera do Dia dos 
Pais, até às 18h. A abertura é 
opcional por parte dos lojistas. 

A Secretaria de De-
senvolvimento Social, em 
conjunto com o CRAS 
– Centro de Referência 
de Assistência Social e o 
CREAS – Centro de Re-
ferência Especializado de 
Assistência Social, realiza 
na próxima terça-feira, dia 
16, a palestra “Saúde da 
Mulher”, que será ministrada 
pelo médico Jorge Abissamra 

“Saúde da Mulher” é tema de 
palestra dia 16 

Filho, especialista em Clínica 
Médica e Oncologia. 

O evento gratuito acontece 
no Sindicato dos Servidores 
Públicos, a partir das 14 horas. 
Segundo os organizadores, 
a palestra  busca elevar a 
autoestima feminina , focar 
na sua importância como 
protagonista de seu futuro 
e sua família, salientando 
sobre a valorização da mulher 

como geradora de um ser, 
a importância da prevenção 
de métodos contraceptivos, 
prevenção de câncer de 
mama e colo de útero, com 
exames de mamografia e 
coleta de papanicolau, entre 
outras coisas. 

A Secretaria de Desen-
volvimento Social convida 
as mulheres colinenses 
para participarem do evento.

Seis atletas participaram 
no último domingo, 7, em 
Paraíso, da 11ª corrida 
de rua com percurso de 
7km. O melhor resultado 
no masculino foi de Paulo 
Libório, 1º na categoria 46 
a 55 anos e 13º no geral. 

A classificação dos de-
mais atletas foi a seguinte: 
Jesus Oliveira (6º 56-65/44º) 
e Leandro Lenhaverde 
(12º 36-45/32º). No femi-
nino: Cláudia Trivelato (1ª 
56-65/19ª), Maria Cristina 
Almeida (2ª 56-65/14ª) e 
Jéssica Genovez (3ª 26-
35/13ª). 

Atletas competem em Paraíso

Colinenses participantes da prova. 

A vacinação contra a 
Covid em crianças de 3 
a 5 anos começou em 
julho na capital paulista 
após aprovação da AN-
VISA - Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. 
A Secretaria Municipal 
de Saúde informou que 
a imunização em Colina 
só terá início mediante 
liberação estadual, atra-
vés do informe técnico. 

“Após a liberação, 
o início da vacinação 
será de forma gradual 
para todas as crianças 
imunocomprometidas, 
de 3 e 4 anos de idade, 
seguida pelas faixas etá-
rias de 4 anos e depois 3 
anos. Nesta faixa etária 
será aplicada a Coro-
navac com o intervalo 
de 28 dias entre a 1ª e 

Vacinação contra a Covid para 
3 a 5 anos depende de liberação 

2ª doses. As crianças a 
partir de 5 anos deverão 
ser vacinadas com o 
imunizante da Pfizer pe-
diátrica, nos esquemas já 
recomendados”, explicou 
a secretária de Saúde, 
dra. Sadia Ferreira. 

O município possui 
uma estimativa de 446 
crianças nesta faixa 

etária, sendo 223 de 3 
anos e o mesmo número 
de 4 anos. O município 
também possui estoque 
para completar o es-
quema vacinal da 1ª e 
2ª doses nas crianças 
de 3 e 4 anos. 

Assim que liberada 
a imunização será re-
alizada nas unidades 
de saúde da Vila Fabri 
e Nosso Teto. Além de 
estar acompanhada 
pelo responsável legal, 
é preciso apresentar os 
documentos da criança: 
CPF, cartão do SUS, 
comprovante de endereço 
e carteira de vacinação 
de rotina. A criança que 
não possui CPF terá 
que providenciar na 
agência dos Correios 
ou no Ganha Tempo. 

A manhã de sexta-
feira, dia 5, foi triste 
para todo país com a 
morte do humorista e 
artista Jô Soares, mas 
para um colinense a 
notícia teve um pro-
fundo sentimento de 
pesar. 

O aposentado Pedro 
Rufino de Oliveira, 
conhecido por “Pedro 
do Velór io” ,  de 72 
anos, foi entrevistado 
pelo apresentador em 
setembro de 1997 no 
programa “Jô Soares 
onze e meia”, trans-
mitido pelo SBT. 

“Quando levantei e 
liguei a televisão fiquei 

Colinense lamenta morte 
de Jô Soares

profundamente abalado, 
o Jô me proporcionou 
um dos momentos mais 
felizes da minha vida. 
Ele me tratou com todo 
carinho quando estive 

em seu programa”, 
destacou Pedro que foi 
contatado pela produção 
do programa para contar 
como é ser “animador” 
de velório. 

Pedro, que foi zelador do Velório Municipal por 15 anos, 
disse que a entrevista ao apresentador foi um dos mo-
mentos mais felizes da sua vida.

O município aguarda libera-
ção estadual para dar início 
à vacinação de crianças 
nesta faixa etária.



O COLINENSE Colina, 11 Agosto de 2022Página 8

ELIMINE: galhos, grama, 
ramos ou podas de árvores,

 troncos, móveis, 
eletrodomésticos, sucatas,

 latas, lonas plásticas, 
garrafas pets e de vidro, 

pneus, entre outros.pneus, entre outros.

A AÇÃO TEM O INTUITO DE 
DIMINUIR A OFERTA DE 
CRIADOUROS PARA O 
AEDES E DEMAIS 
PRAGAS URBANAS.

Limpeza é a chave para combater
escorpiões e o mosquito da dengue

bota fora

DEPARTAMENTO DE CONTROLE
DE VETORES TEL 3341 9430

SECRETARIA MUNICIPAL
 DE SAÚDE 

SECRETARIA DE SERVIÇOS
URBANOS

MISTURA FINA

SETT CALÇADOS

HELLEN MODAS

KANTINHO DA
LINGERIE

BICICLETARIA
DO XANDE

ÓTICA
SANTA LUCÍA

SINATRA BOTAS

LIMA LIMÃO

NOVA ALIANÇA
TINTAS

IDEAL
MATERIAL ELÉTRICO

DINO 
SUPERMERCADO

FRED’S
PRESENTES

STILLY
CALÇADOS

SIMÕES
MAT. CONSTRUÇÃO

PÉ BRASIL 
CALÇADOS

CASA BRASIL 
MAGAZINE

GLEDAN
MAT. CONSTRUÇÃO

PONTO DA MODA

NOVA MODA

ÓTICA RENATACASAS LUZIA

ÓTICA COLINA

LOJAS PARTICIPANTES

Prestigie o comércio colinense e 
concorra a 4 prêmios:

 

2 vale-compras de R$ 300,00 (cada)
2 Kits churrasco com carne e 
carvão de R$ 150,00 (cada)

 

Sorteio no dia 15 de agosto no auditório da ACIC 

Promoção

De 30/07 a 13/08

 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL e INDUSTRIAL DE COLINA

REGULAMENTO: Não poderá participar da Promoção da ACIC, proprietários e funcionários com cupons da própria empresa.

REALIZAÇÃO:

PREFEITURA DE
JABORANDI

1ª E 2ª DOSES

(4 MESES APÓS A SEGUNDA DOSE)

De segunda a sexta-feira,
das 8 às 16h30
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A Santé Cacau, a marca do chocolate colinense, esteve
presente na 2ª Feira do Livro de Colina trazendo seus 

deliciosos chocolates e também passando conhecimento à 
população  sobre o cacau e a origem do chocolate, que 
também adoçou os 4 dias de feira de cada convidado e 

participante. Santé Cacau sempre presente e promovendo
ação social na comunidade.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EXTRATO DO EDITAL Nº 03/2022 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Prefeito do Município de Jaborandi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a abertura de inscrições e 
estabelece normas para a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO de pro-
vas para a seleção de candidatos para as funções constantes do quadro de funções abaixo, 
para o preenchimento de Funções e para o desenvolvimento de atividades em eventuais 
substituições em caso de afastamentos por licenças maternidade, licença médicas, licenças 
saúde, licenças prêmio, designação em cargo de gestor, entre outros, através de contratação 
temporária por tempo determinado de acordo com as necessidades do Município , com 
fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, da CF, n a Lei Orgânica do Município de Jabo-
randi e na Deliberação TC A 15248/026/04 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

FUNÇÕES:

INSCRIÇÕES:
Serão realizadas através de formulário de inscrição, disponível no endereço eletrônico www. 

pcnconcursos.com.br, das 09 horas do dia 06 de agosto de 2022 até às 24 horas do dia 14 de 
agosto de 2022 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até dia 15 de agosto de 2022

PROVAS:
As Provas serão realizadas no dia 21 de agosto de 2022 , em locais e horários a serem 

divulgados após a homologação das inscrições. O Edital na integra será publicado no Di-
ário Oficial Eletrônico do Município de Jaborandi (acesso pelo endereço eletrônico www. 
jaborandi.sp.gov.br ) e no endereço eletrônico www. pcnconcursos.com.br

Jaborandi SP em 05 de agosto de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

Está em execução a 
1ª etapa das obras do 
Centro de Convivência 
e Saúde Preventiva 
para o Idoso e Crianças 
Especiais, a “Casa do 
Pajé”, que está sendo 
construída no terreno 
que abrigou no passado 
a Creche Curumim. 

O prédio, com 505 
m² de área construída, 
abrigará toda infraestru-
tura para atendimento 
e permanência dos 
idosos. A 2ª etapa da 
obra prevê a construção 
de mais 1.302 m2 que 
vão melhor ainda mais 
a assistência à 3ª idade. 

“Graças ao empre-
endedorismo do gover-
nador Rodrigo Garcia, 
Jaborandi terá um 
complexo direcionado ao 
idoso com o que existe 

Prefeitura investe R$ 2 milhões na construção do Centro de 
Convivência para o Idoso e Crianças Especiais, a Casa do Pajé

de melhor em termos 
arquitetônicos, infraes-
trutura, acessibilidade e 
serviços, possibilitando 
cuidados integrais, tanto 
no aspecto de prevenção 
à saúde como recreati-
vos”, explicou o prefeito 
Silvinho. 

A obra é fruto de 
convênio celebrado 
entre a prefeitura e a 
Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Re-
gional no valor de R$ 
739.724,21, sendo R$ 
600 mil repassados pelo 
governo estadual e o 

restante de contrapartida 
municipal. 

REFORMA E 
COMPLEXO 
ESPORTIVO 

Os investimentos 
em educação têm sido 
frequentes, a EMEF 
“Arcanjo Gabriel” é um 
exemplo com a reforma 
da estrutura metálica 
do pátio, bem como a 
pintura completa do 
prédio, revisões hidráu-
lica/elétrica, cobertura e 
revestimento da quadra 
poliesportiva. 

Na EMEF “Olinto 
Junqueira de Oliveira” 
está sendo construído 
um complexo esportivo. 
A empresa responsável 
pela obra assentou o 
revestimento de pedra 
ao redor da piscina 
semiolímpica e os ves-
tiários também terão 
revestimento cerâmico. 
DESTINO REGIONAL

Outra importante obra 
que está mudando a 

paisagem da cidade é a 
revitalização do Centro 
de Lazer “Carlos Oscar 
Vaz de Almeida”, que terá 
até uma praia artificial. 

Os investimentos, na 
ordem de R$ 1.237.877,28, 
também são provenientes 
de convênio firmado com 
a Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento 
Regional no valor de R$ 
1.200.000,00 e contra-
partida de R$ 37.877,28 

da prefeitura. 
“A somatória de 

esforços dos Poderes 
Executivo e Legislativo, 
a qualidade técnica dos 
projetos apresentados 
e apoio do governador 
Rodrigo, que tem atendi-
do nossos pedidos, vão 
tornar Jaborandi em um 
destino regional, fortale-
cendo nosso projeto de 
incentivo ao turismo”, 
finalizou Silvinho. 

A Casa do Pajé está sendo construída no terreno onde 
funcionou a antiga Creche Curumim. 

A piscina semiolímpica recebeu revestimento de pedra 
ao seu redor. 
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