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Lavagem a seco de sofá, 
carpete, colchão, 

travesseiro e banco 
automotivo em domicílio

Proprietário João Guilherme (ao centro) com seu pai 
João Marcos e funcionário Tales, profissionais da 
empresa.

Vamos a onde você estiver!
Fazemos orçamento 
sem compromisso

Aceitamos
Cartões

JF Higienização

(17)99159-5994

j_guilherme_freitas@hotmail.com

Chegou em Colina 

A Secretaria de Edu-
cação ganhou 3 novos 
veículos que serão usados 

Educação ganha 3 veículos 

Prefeito Dieb, vice Campanholi, secretários Bete e João e engenheira Beatriz durante 
a entrega dos veículos. 

Polícia Civil apreende celulares com 
suspeito de pedofilia Pág. 4 

PANORAMA

O 3º BeefDay, realizado 
dia 17 na APTA/Colina 
para mostrar o conceito 
do Boi 777, superou as 
expectativas ao reunir 

BeefDay supera 
expectativas

Pecuaristas de todo país e exterior participaram do dia de campo. 

cerca de 1.800 partici-
pantes, 300 a mais que 
o esperado. 

F láv io  Dutra de 
Resende, diretor da 

APTA/Colina, berço do 
Boi 777, disse que para 
a próxima edição, em 
2024, terá muito mais 
novidades.     Pág. 5 

Homens são presos por furto de laranja

na Cozinha Piloto para 
garantir maior agilidade e 
qualidade na entrega das 

9 mil refeições diárias, 
produzidas pela Cozinha 
Piloto.                 Pág. 3 

E s t á  e m  v i g o r 
desde o dia 27 de 
junho a nova lei de 
registro público que 
permite alterar o nome 
recebido pelos pais. 
Qualquer  pessoa, 
independente do mo-
tivo, pode solicitar a 
mudança de nome. 

Pág. 5 

Nova lei permite 
mudança de nome 

A solicitação para alterar o nome deve ser feita no Cartório 
de Registro, que fica na Av. Rui Barbosa. 
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Notícias da Paróquia
Dia 26 – Sexta-Feira
20h – Missa na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro – Fazenda Brejo Limpo

Dia 27 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 28 – Domingo
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 31 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz 

“VIRTUDES NA VIDA CRISTÃ”

O abismo entre as diferentes classes sociais que 
compõe nossa sociedade, impede reunião, num mesmo 
banquete, de pessoas de diferentes níveis na escala 
social. O valor da pessoa se mede por aquilo que pos-
sui, pela capacidade de se impor, prosperar, ter êxito, 
possibilitar a inserção no mundo do poder ou exercer 
influência na sociedade. As pessoas têm valor pelos 
cargos que ocupam. Na comunidade cristã, a lógica 
deve ser outra, porque a lógica do Reino de Deus gera 
outro tipo de relação, na qual se cultiva a humildade e 
o amor gratuito e desinteressado. 

Muitas vezes, mesmo nós cristãos, deixamos nos levar 
pelo espírito de competição, de quem é o melhor, o maior, 
buscando visibilidade, lugares de destaque na comunidade, 
mais do que servir. Isso gera divisão na comunidade e pode 
fazer que membros mais simples não tenham coragem de 
assumir responsabilidades, porque se sentem inferiores 
ou talvez até experimentem humilhação. 

Jesus deixa claro que, entre os discípulos, não deve 
haver distinção de pessoas. A comunidade cristã deve 
ser inclusiva, acolher a todos e viver o amor gratuito e 
desinteressado. Nossas relações não se baseiam em 
interesses comerciais ou que se fundamentam em hon-
rarias, prosperidade e troca de favores. O evangelho de 
Lc. 14,1-14 – nos faz pensar sobre quem são os coxos, os 
cegos, os excluídos que temos de incluir, acolher e servir 
em nossas comunidades?

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

AGRADECIMENTO 
A Cooperativa das Costureiras de 

Colina agradece ao vereador Antônio 
Muniz pela doação de cestas básicas 
ao projeto, que tem como finalidade 
principal a geração de emprego e renda 
à população.  

COMUNICADO 
O Diretor Técnico de Departamento, da Apta Regional, da Agência Paulista de Tecno-

logia dos Agronegócios, da Subsecretaria de Agricultura e Abastecimento, da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que se encontra disponível 
para alienação na Unidade Regional de Pesquisa e Desenvolvimento de Colina:

*(U.M.) Unidade de Medida 

Os produtos estarão disponíveis no dia 09/09/2022, as 09:00 horas, sito na Avenida Rui 
Barbosa s/n - Cidade: Colina/SP. Maiores informações: (17) 9 9604-7156 ou srmachado@
sp.gov.br. Havendo mais de um interessado na quantidade total, o critério de desempate 
será o de melhor oferta. SAA-PRC-2022/12904.

ALUGA-SE CASA 
Ótima localização, 

casa com 3 quartos, 
sendo 1 suíte, 4 ba-
nheiros, 2 salas,área 
de serviço, cozinha, 
garagem para 4 veículos, 
área de lazercom chur-
rasqueira, janelas com 
grades, cerca elétrica 
e amplo jardim.Tratar: 
(17) 99645-5926.

CASA 
Vendo ou troco por 

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

VENDO/ALUGO 
Casa na Rua Tira-

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

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso da 

cidade c/ muitas delícias 

para você. Aceitamos 
encomendas de bolos 
p/ aniversários, pão 
de mel, pães, roscas e 
salgados para festas 
pelo fone 3341-3230 
ou à Av. Luiz Lemos de 
Toledo, 417. 

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

e manutenção, podas 
de árvores, plantio de 
grama, comércio de va-
sos e plantas em geral. 
Contato (17) 3341-1604 
/ 99135-3501 / 98189-
4149, c/ Gabriel Paro. 
LAVAGEM A SECO

Limpeza especia-
lizada de estofados 
residencia is/auto-
motivos, 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 encra-
vadas, 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. 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

BOLOS, TRUFAS 
E DOCINHOS 

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

MOTO EXPRESS 
ADRIANO  

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

LT CLEAN 
Higienização de 

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. Con-
tato (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.

Garanta já o seu 
ingresso para o almo-
ço beneficente que 
a Apae promove no 
próximo dia 11. Além 
do cardápio especial, 
com as carnes prepa-
radas pelo Paros do 

ALMOÇO COM SHOW
Churrasco, também 
tem show com Dudu 
Brazil e Zé Vitor & 
Eduardo. As adesões, 
ao preço de R$ 40,00, 
estão à venda com os 
funcionários ou pelo 
fone 3341-1379.  

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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Os atletas da Secretaria 
de Esportes participaram 
no domingo de mais uma 
competição regional. Desta 
vez o percurso de 6km foi 
disputado na 1ª edição da 
corrida que comemorou o 
aniversário de Matão. 

A classificação dos 
atletas colinenses, por 
categoria e no geral, foi 
a seguinte: Jesus Oliveira 
(3º 60-64/82º), Emiraldo 
Nunes (5º 70-99/166º), 

Equipe competiu 
em Matão

Paulo Libório (6º 45-49 
anos/33º), Anselmo Modolo 
(8º 60-64/118º), Walter 
Nascimento (11º 50-54 
/112º) e Leandro Lenha-
verde (12º 35-39/71º). No 
feminino, Cláudia Trivelato 
(2ª 55-59/35ª), Jéssica 
Genovez (3ª 30-34/18ª) 
e Maria Cristina Almeida 
(3ª 50-54/26ª). A prefeitura 
custeou todas as despesas 
dos atletas que competiram 
na prova. 

A Secretaria de Saúde 
informou que a Campanha 
de Vacinação contra a Po-
liomielite e Multivacinação 
prossegue até o dia 9 de 
setembro. As vacinas estão 
disponíveis na UBS – Uni-
dade Básica de Saúde do 
bairro Vila Fabri e na ESF 
– Estratégia Saúde da Fa-

Prossegue vacinação contra pólio e 
multivacinação

mília do bairro Nosso Teto.
No último sábado, dia 

20, foi realizado o “Dia 
D” da vacinação, com as 
unidades de saúde abertas, 
para oferecer facilidade 
às pessoas que não con-
seguem comparecer aos 
postos durante a semana. 
No Dia D as crianças foram 
recebidas com pirulito, pula 

pula e decoração especial. 
Segundo a Secretaria, 

com a  multivacinação o 
objetivo é atualizar a carteira 
de vacinação, garantindo 
à crianças e adolescentes, 
menores de 15 anos, todas 
as vacinas do calendário. Já 
as crianças de 1 a menores 
de 5 anos precisam receber 
mais uma dose da vacina 

contra poliomielite (paralisia 
infantil)  ou completar o 
esquema vacinal. 

A Secretaria orienta que 
os pais levem as crianças e 
adolescentes às unidades 
de saúde com a carteira de 
vacinação atual, para que 
os profissionais avaliem 
se há alguma vacina que 
ainda não foi administrada. 

A equipe livre feminina 
de vôlei está classificada 
para a semifinal da Copa 
Regional da modalidade 
após vencer Monte Azul 

VÔLEI 
Colina está na semifinal 

por 3 sets a 1 em jogo 
ocorrido domingo, dia 
21, em Paraíso. 

A colinense Letícia 
Brito foi escolhida a me-

lhor jogadora da partida. 
Colina enfrenta Viradouro 
na semifinal da competi-
ção, que ainda não tem 
data definida. 

Equipe colinense que participou da corrida em Matão.

Acontece na próxima 
quarta-feira, dia 31, mais 
um sorteio do Asilo que 
entregará R$ 14.100,00 
em vale-compras. Mante-
nha o carnê em dia para 
concorrer aos prêmios.

Sorteio de 
prêmios

Dando continuidade ao 
programa de renovação 
da frota municipal, a Pre-
feitura entregou mais três 
novos veículos ao setor 
da Educação que serão 
utilizados no transporte da 
merenda escolar. São duas 
vans furgão, adquiridas 
com recursos próprios do 
município e um caminhão 
frigorífico, por meio de 
convênio com o Governo 
Estadual. 

Os veículos vão otimizar 
a entrega das refeições e 
também proporcionar  me-
lhores condições de trabalho 
aos funcionários com mais 
conforto e segurança. 

A entrega oficial das 
chaves aconteceu na 
sexta-feira, 19, na Central 
de Alimentação “Enge-
nheira de Alimentos Katia 
Tornelli” – Cozinha Piloto, 
pelo prefeito Dieb, vice 
Campanholi, Prof.ª Elizabete 
Neme, responsável pelo 

Educação ganha 3 veículos para 
transporte de merenda escolar

expediente da Secretaria 
de Educação; secretário de 
Transportes, João Silva Filho; 
engenheira de alimentos 
Beatriz dos Santos, nutri-
cionista Mariane Fulaneti 
e demais funcionários da 
Central de Alimentação.

“Agradeço a Admi-
nistração pela constante 
preocupação com o setor 
educacional, por meio dos 
sucessivos investimentos. 
É uma grata satisfação 
acompanhar a entrega 
destes três novos veículos 

à Central de Alimenta-
ção, garantindo maior 
eficiência e qualidade na 
distribuição da merenda 
escolar. Diariamente são 
produzidas cerca de 9 mil 
refeições para atender os 
alunos das 15 escolas da 
Rede Municipal, da escola 
Estadual e da escola Filan-
trópica/APAE, seguindo 
rigorosamente as normas 
nutricionais, sanitárias 
e de conservação dos 
alimentos”, disse Bete 
Neme.

“Esses três novos veículos 
ajudam a melhorar a logística 
de distribuição e promovem 
o transporte ainda mais 
adequado da alimentação 
até as escolas. Trabalhamos 
com muito planejamento 
e por isso a merenda em 
Colina sempre foi de extrema 
qualidade para as nossas 
crianças e adolescentes. 
Esses novos veículos vão 
seguir garantindo que a 
alimentação chegue a todas 
as escolas com qualidade”, 
afirmou o prefeito Dieb. 

Dieb, Campanholi e secretária Bete com a equipe de funcionários da Central de Ali-
mentação e os novos veículos (ao fundo).
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HOMENS PRESOS POR FURTO DE LARANJA 

Na noite do dia 18, a PM deu apoio à Polícia Rodo-
viária que prendeu em flagrante na Rodovia Faria Lima, 
próximo à entrada de acesso a Terra Roxa, três colinenses 
pelo furto de laranjas, um deles já conhecido nos meios 
policiais pelo mesmo delito praticado reiteradas vezes. 
Os diversos sacos de laranja ocuparam todo o interior da 
perua Kombi utilizada pelos autores. As laranjas foram 
furtadas de uma fazenda em Bebedouro. 

TRAFICANTES PRESOS EM JABORANDI 
Ao checar denúncia a PM prendeu em flagrante 

duas pessoas, um homem de 22 anos e uma mulher 
de 36, que estavam comercializando drogas num imó-
vel, uma espécie de cortiço, na Rua Justino Fazuolli, 
em Jaborandi. O autor, que assumiu a propriedade 
da droga, ao se dar conta da presença dos PMs se 
trancou no banheiro para se desfazer da droga, mas 
a polícia aprendeu um tablete de maconha (27g), 

invólucros de maconha, a quantia de R$ 290,00 e 
celulares. Os dois foram apresentados no plantão 
policial em Barretos onde a prisão foi ratificada pela 
autoridade policial. 

Um homem, de 21 anos, também foi preso em 
flagrante por tráfico na tarde do dia 20 em Jabo-
randi. A PM o abordou na Rua Inácio Máximo Diniz 
Junqueira e encontrou em seu poder um cigarro de 
maconha. Os policiais prenderam mais 11 invólucros 
da mesma erva na casa em que estava hospedado 
já que reside em Terra Roxa. Ele foi conduzido ao 
plantão policial em Barretos e encaminhado para a 
cadeia de Colina. 

HOMEM É SUSPEITO DE MATAR VIZINHO 
QUE OUVIA MÚSICA ALTA 

Também está preso na cadeia local um homem, 
de 59 anos, suspeito de matar o vizinho no Distrito 
do Ibitu, zona rural de Barretos, no final de junho. O 
investigado teria enterrado a arma no próprio quintal 
e acionado a polícia dizendo que havia encontrado 
o corpo do vizinho na residência ao lado. Segundo 

apurado pela Polícia Civil de Barretos, a vítima de 
29 anos foi atingida por um único disparo nas cos-
tas que transfixou o seu corpo e saiu pelo tórax. O 
vizinho tinha desentendimentos com a vítima pelo 
fato de ouvir música alta até a madrugada. Também 
foi apurado que o homem de 29 anos também tinha 
vínculo com criminosos. Diante disso, diversos poli-
ciais cumpriram na manhã de segunda-feira, dia 22, 
onze mandados de busca e apreensão em favor de 
tais indivíduos e do suspeito, contra quem também 
foi expedido mandado de prisão temporária. Foram 
apreendidos diversos celulares que serão analisados. 

FURTO DE BIKE EM UBS 
Uma funcionária da Unidade Básica de Saúde da 

Vila Fabri ficou sem a bicicleta, furtada do interior do 
prédio na tarde do dia 16. A vítima relatou que esta-
cionou a bike e vinte minutos depois constatou o furto. 

Na noite do dia 19, uma mulher, de 43 anos, estava 
em um estabelecimento da Av. Luiz Lemos de Toledo 
quando deu falta da carteira contendo documento, 
cartões e a quantia de R$ 70,00.

Celulares apreendidos com o suspeito nas diligências que 
os policiais civis de Colina realizaram em Votuporanga. 

Polícia civil apreende celulares com suspeito de pedofilia
O investigador Thal-

les, agente Leonardo e 
escrivão Flávio foram 
a Votuporanga na ma-
nhã de terça-feira, dia 
23, dar cumprimento 
a mandado de busca 
e apreensão na casa 
de um suspeito de pe-
dofilia e ato libidinoso 
contra menor de idade. 
O Poder Judiciário 
de Colina atendeu a 
solicitação feita pelo 
delegado titular Gus-
tavo Coelho. 

As investigações 
tiveram início quando a 

genitora da criança, de 
apenas 8 anos, procurou 
a delegacia relatando 
que a filha começou a 
receber mensagens, 
via WhatsApp, de um 
contato desconhecido 
que insistentemente 
importunava a criança 
para que enviasse fotos 
dela para ele. Mesmo 
sabendo que se trata-
va de uma criança o 
autor continuou seu 
intento ao ponto de 
enviar fotos de seu 
órgão genital para a 
criança. Ele também 

fez várias tentativas 
de chamadas de vídeo, 
caracterizando a prática 

de ato libidinoso com 
menor, fato previsto 
como crime de estupro 

de vulnerável. 
Com apoio da DIG 

de Barretos, o Setor 
de Investigações de 
Colina obteve êxito em 
identificar o suspeito, 
residente na cidade 
de Votuporanga, onde 
as buscas foram rea-
lizadas para angariar 
maiores elementos 
de provas quanto ao 
caso. Com o suspeito 
foram apreendidos 
dois celulares, sendo 
possível verificar, preli-
minarmente, a conduta 
contumaz do indivíduo 

em casos semelhantes. 
Ele admitiu os graves 
fatos ocorridos com a 
criança de Colina. A 
Polícia Civil de Colina 
dará prosseguimento a 
análise dos celulares 
para saber se há outras 
vítimas. 

O delegado Gustavo 
esclareceu que as inves-
tigações prosseguem e 
orientou aos pais para 
sempre acompanharem 
o que seus filhos veem 
na Internet e qualquer 
suspeita procurar a 
Delegacia de Polícia. 

P A N O R A M A

A perua ficou lotada de sacolas com laranjas, furtadas 
em fazenda de Bebedouro.
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P A N O R A M A

O Cartório de Registro 
Civil das Pessoas Naturais, 
da Comarca de Colina, 
está apto para protocolar o 
procedimento de alteração 
de nome viabilizado pela 
Lei Federal nº 14.382/2022, 
que inseriu alterações na 
Lei de Registros Públicos 
(6.015/73) e que está em 
vigor desde o dia 27 de 
junho deste ano. 

A nova legislação 
facilitou a alteração 
que pode ser solicitada 
por qualquer pessoa, 
independente do motivo. 

Nova lei permite alterar nome de registro
Cartório de Registro Civil está apto para realizar procedimento

Segundo levantamento da 
Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen), desde 
que a lei está em vigor 
milhares de brasileiros 
já retificaram os nomes 
e, em simultâneo, o 
gênero em cartório de 
registro civil.  

Em Colina, a oficial 
designada Priscila R. Pe-
russolo Cury informou que, 
até o momento, nenhum 
pedido foi protocolado, 
mas pessoas potencial-
mente interessadas no 

assunto já procuraram 
o Cartório em busca de 
informações. 

“A pessoa interessada, 
civilmente capaz, pode 
requerer a alteração do 
nome diretamente no 
Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais, 
desde que apresentada a 
documentação exigida em 
lei. O requerimento deve 
ser feito pessoalmente, na 
presença do escrevente 
autorizado. A mudança 
do nome, independente 
de qualquer motivo, pode 

ser feita uma única vez 
pela via extrajudicial e 
a sua desconstituição 
dependerá de sentença 
judicial”, explicou Priscila 
que acrescentou: “Feita 
a averbação a alteração 
do nome deverá constar 
do assento, bem como a 
indicação do nome ante-
rior, juntamente com as 
cópias do RG, CPF, título 
de eleitor e passaporte, 
se houver. Esses dados 
devem constar em todas 
as certidões solicitadas. 
Este procedimento é 
privativo dos Oficiais de 
Registro Civil das Pessoas 
Naturais, feito dentro do 
prazo estipulado em lei, 
que é de até quinze dias. 
Finalizado o procedimento 
o Cartório comunicará 
o ato oficialmente aos 
órgãos expedidores, 
porém o interessado 
deverá providenciar as 
alterações em seus docu-
mentos pessoais”.  Além 
dos documentos citados, 
o  requerente também 
precisar apresentar as 
seguintes certidões: de 
nascimento, estadual de 

distribuição cível e crimi-
nal, de distribuição cível 
e criminal no âmbito da 
Justiça Federal, da Jus-
tiça Eleitoral, da Justiça 
do Trabalho, da Justiça 
Militar e de protesto. Todos 
os documentos devem 
abranger um período não 
inferior aos últimos cinco 
anos. “O procedimento 
tem um prazo limite de 
cinco dias contados após 
a publicação do edital para 
que o nome seja alterado”, 
explicou a oficial. 

Pela tabela atual o 
custo é de R$ 162,68 que 
somado ao de publica-
ção do edital eletrônico, 
atualmente de R$ 15,99, 
totaliza o valor final de 
R$ 178,67. 

LEI FACILITOU 
PEDIDO 

A legislação anterior 
permitia a alteração so-
mente no primeiro ano 
após o intertessado atingir 
a maioridade civil desde 
que não prejudicasse os 
sobrenomes de família. 
Após ultrapassado este 
prazo, qualquer alteração 
seria admitida somente 

na esfera judicial quando 
fundada em relevante 
razão de direito. 

RECÉM-NASCIDO
A nova lei, em seu 

artigo 55, parágrafo 
4º, permite também 
que o nome conferido 
ao recém-nascido seja 
alterado. Neste caso, 
o genitor que discordar 
deve comparecer ao 
Cartório de assento e, 
de comum acordo com 
quem promoveu o regis-
tro, requerer a alteração 
mediante requerimento. 

“O registro de recém-
nascido é declarado 
pelo pai ou pela mãe e 
no prazo de até quinze 
dias contados do registro 
de nascimento, havendo 
manifestação consensual 
dos genitores, a alteração 
do nome será feita por 
via extrajudicial direta-
mente no cartório. Não 
havendo consenso dos 
genitores, a divergência 
será encaminhada ao Juiz 
de Direito da Comarca 
para decisão”, informou 
Priscila. O custo do serviço 
é de R$ 162,68. 

O 3º BeefDay reali-
zado no último dia 17, 
na APTA/Colina, reuniu 
mais de 1.800 pessoas e 
superou as expectativas 
dos organizadores, que 
aguardavam cerca de 
1.500 participantes. 

O conceito do Boi 777 
foi a atração principal do 
evento que atraiu pecuaristas 
de várias regiões do Brasil 
e de outros países como 
Argentina, Bolívia, Colômbia, 
Paraguai e Uruguai. 

O dia de campo foi 
considerado um sucesso 
de público, organização e 
promoveu a atualização 
técnico-científica de alto 
nível e o networking entre 
precuaristas, instituições 
de ensino, estudantes, 
profissionais do setor e 
grandes empresas. 

O evento também 
contou com a presença 
do secretário estadual 
de Agricultura, Francisco 
Matturro, do ex-secretário 
e deputado estadual, Ita-
mar Borges, o deputado 
federal Arnaldo Jardim e 

BeefDay reuniu mais de 1,8 mil pessoas e superou expectativas

do prefeito Dieb Taha. 
Os políticos elogiaram 

a iniciativa da APTA/Coli-
na que tem como diretor 
Flávio Dutra de Resende. 
O prefeito colinense disse 
que é motivo de orgulho 
para Colina como Capital 
do Cavalo, também se 
tornar o berço do Boi 777. 

O diretor Flávio e o pes-
quisador Gustavo Siqueira 
agradeceram a todos que 
contribuíram para o sucesso 
do evento e prometeram 
que em 2024 o BeefDay 
terá mais novidades. 

“O evento superou as 
nossas expectativas, pois 

esperávamos um públi-
co de 1.500 pessoas e 
passou de 1.800. Vieram 
produtores das principais 
regiões de gado de corte 
do Brasil e do exterior. Isso 

é um reconhecimento do 
setor produtivo ao trabalho 
desenvolvido pela APTA 
Colina. O evento também 
movimentou o comércio 
local com impacto para 

o segmento hoteleiro e 
restaurantes, que aten-
deram os prestadores 
de serviços e o público 
presente”, avaliou o diretor 
Flávio Resende. 

Equipe da APTA/Colina e o Grupo de Estudos em Produção de Ruminantes, respon-
sáveis pela realização do BeefDay, comemoraram o sucesso do evento. 

O prefeito Dieb, secretário Francisco e o diretor da 
APTA/Colina Flávio durante abertura do evento. 

Roberto Barcellos, um dos 
maiores especialistas em 
carne do Brasil, também 
esteve no Dia de Campo, 
elogiou a qualidade da carne 
do boi 777 e deu uma aula 
de desossa técnica que 
despertou o interesse do 
público. 

Pecuaristas de várias regiões do Brasil e exterior participaram atentamente das dinâ-
micas sobre o boi 777. 
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vas associações e aos negócios comerciais. Ideal para o amor. 
Receberá boas notícias.

Horóscopo da semana de 25 a 31/08

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 O período será 
um tanto ou quanto complicado para você. Mas, 
tudo acabará se resolvendo. Conseguirá progredir 

no trabalho e será bem sucedido. Êxito profissional e boa saúde.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Ótimo período para 
tratar de questões financeiras, profissionais e 
associativas. Fluxo benéfico para os exames, 

os concursos, os testes vocacionais e os assuntos amorosos.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Negativa fase 
astral para mudanças de emprego, atividades ou 
de residência. Tendência à depressão psíquica o 
que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se 

em todos os sentidos.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Fase de aumento da 
energia física e da confiança. A vida profissional 
começará a se estabilizar, mas logo terá de sofrer 

alterações. Pequenos problemas com negócios. Confusão e 
subjetividade na sua maneira de pensar.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Algumas 
dificuldades na vida social e familiar estão 
previstas para você. Cuide também da saúde, da 
reputação e principalmente de seu dinheiro, pois 

está predisposto a gastar a esmo. Ótimo aos estudos, pesquisas 
e investigações.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 O excesso de 
desconfiança, quanto o excesso de confiança, 
pode ser prejudicial. Saiba que, no íntimo, 
todos querem ser bons em alguma coisa. Um 

desconhecido procurará ajudá-lo de alguma maneira.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Período indicado 
para iniciar a melhoria da aparência de sua casa, 
tais como nova decoração e reformas. Fará 
ótimas amizades, mas não confie demais em 

estranhos. Sucesso junto ao sexo oposto.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Evolução da mente 
está previsto para você nos próximos dias. Evite 
precipitações ao realizar negócios e tome cuidado 
com acidentes e com a saúde. Lute para não 

se inibir ou se sentir inferiorizado, principalmente em relação 
à pessoa amada.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12  Êxito e 
sucesso em todas as coisas que empreender, 
principalmente no trabalho. O amor estará 
bastante beneficiado, juntamente com a saúde 

e as relações sociais. Atividades no trabalho que estavam se 
desenvolvendo diminuirão seu ritmo.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 
Dificuldades na vida doméstica podem ser 
esperadas nesta fase. Período de maior 
isolamento, mas, favorável para a meditação e o 

contato com aspectos profundos de seu psiquismo.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Quanto mais 
procurar trabalhar com otimismo, melhores serão 
suas chances neste momento. Excelente às no-

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Fase em que 
terá muita paz íntima e que deverá colaborar 
decisivamente na solução de seus problemas 
financeiros e profissionais. Á vida amorosa trará 

satisfação e muitas alegrias. Melhora da saúde.

Hoje 
Murilo B. de A. Felício
Jairo Ismael Cardoso

Maria Regina C. Sforcini 
Amanhã 

José Baltazar dos S. Júnior 
Sérgio Antônio Daher 

Firmino M. de São José
Dia 27 

Carolina S. S. de Oliveira
Maristela Maria P.Passarela 

Ana Látaro Brunheira 
Luciana C. Alves Sammour
José Joaquim de Oliveira 
Marli Aparecida da Silva 

Amauri Silva
Licinio Alves Teixeira

Osvaldo Brunozi
Dia 28 

Agostinho José de Almeida 
Eliandra Alves D. Bianchini

Marilei Treglia
Ayssan Ramadan

Dia 29 
Raquel R. Freire Moreira 

José Luís Basílio
Pedro Batista de Castro 

Dia 30 
Ayman Ramadan

Mário Eduardo B. Spexoto
Dia 31 

Caio César Felici
Frederico Dalpim 
Antônio Marqueti

Marcelo e Carol compartilharam com familiares e amigos 
a felicidade de comemorar os 3 anos da filhinha Zoe. A 
“Fazendinha” foi tema da festa no sábado.    Foto Zezinho 

O 3º BeefDay foi sucesso em todos os sentidos e, cada vez 
mais, atrai empreendedores interessados em aprimorar 
conhecimentos e também para apresentar seus produtos 
e serviços. A consultoria Costa, especializada em nutrição 
animal e assessoria pecuária, esteve representada pela 
simpática família: os pais Fernando/Helga e os filhos 
Isabela, Tiago e Rafael. O stand contou inclusive com os 
serviços profissionais do sapateiro colinense “Paçoca”.

A colinense Laira Ferreira, que é estudante de veterinária 
em Ituverava, fez questão de prestigiar o BeefDay da Apta 
juntamente com a amiga Sara (boliviana) que faz zootecnia. 

A família é a expressão da felicidade para Mário Eduardo 
(Franca) que comemora o aniversário dia 30 bem pertinho 
da esposa Ana Flávia e da filhinha Manuela. 

A Luciana comemora o aniversário neste sábado na 
companhia dos homens da sua vida: o marido Mohamad 
e os filhos Mohamad Júnior e Tárik

As famílias da mãe Fernanda e do pai Bruno se reuniram no domingo para o batizado 
da filha Ana Vitória Poleto de Almeida, que foi comemorado com um almoço no Sítio 
Santa Fátima. Os padrinhos do batismo Cassiano/Taciani com a bebê no colo.                                         

 Foto Zezinho

É uma alegria para a família e principalmente para os 
irmãos fazerem aniversário tão perto. No domingo é a 
vez do Ayssan Ramadan (Barretos) e no dia 30 do Ayman. 

O viver em família é o porto seguro da Eliandra que ce-
lebra mais um ano de vida no domingo juntinho da filha 
Valentina Pietra e do marido Júlio. 

Muitos cumprimentos 
para José Luís 
que no dia 29 

completa mais 
uma data festiva 

curtindo a família.

Durante o Dia de Campo na APTA também foi registrada 
a presença de políticos, como o secretário Estadual de 
Agricultura, Francisco Matturro e o deputado Itamar 
Borges. O prefeito Dieb, secretário Renê e os vereadores 
Montanha e Evonei acompanharam os visitantes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PROCESSO SELETIVO - 03/2022

ORGANIZAÇÃO: PCN CONCURSOS PÚBLICOS
GABARITO OFICIAL

A entrega de medi-
camentos aos usuários 
do SUS (Sistema Úni-
co de Saúde) atingiu 
um recorde no mês 
de julho com a dis-
tribuição de 111.279 
unidades dentro do 
Componente da Assis-
tência Farmacêutica 
Municipal, que rece-
beu investimento de 

Entrega de medicamentes bateu recorde em julho
R$ 66.025,37 neste 
período. 

“Desde que assu-
mimos a gestão mu-
nicipal reorganizamos 
fluxos e melhoramos 
a  q u a l i d a d e  d a s 
compras com a rea-
lização de um amplo 
certame licitatório. 
Além disso, reforça-
mos os sistemas de 

controle, estoque e 
distribuição que são 
feitos no CIAF - Centro 
Integrado de Assis-
tência Farmacêutica, 
um local próprio para 
es ta  f ina l idade  e 
que tem facilitado o 
acesso da população 
aos medicamentos”, 
explicou o prefeito 
Silvinho. 

CONSULTA 
ON-LINE 

Qualquer cidadão 
pode acessar o site 
do munícipio e fazer 
a consulta em tempo 
real para saber as 
medicações disponí-
veis e os respectivos 

estoques de cada 
unidade. 

A secretária de Saú-
de, Joice Silva, disse 

que o compromisso 
e a transparência na 
entrega de medica-
mentos se traduzem 

nas  es ta t í s t i cas . 
“Somente no mês 
de julho a Farmácia 
Popular  entregou 
95.381 medicações 
e a Farmácia Social 
e Judicial 15.898 uni-
dades, números que 
indicam a ampliação do 
acesso da população 
à assistência farma-
cêutica”, destacou a 
secretária. No site 
municipal (https://
jaborandi.sp.gov.br/
redir/transparencia-
saude-php) também 
podem ser acessados 
resultados de exames 
e os dados da Rede 
Municipal de Saúde. 

A Secretaria Munici-
pal de Saúde realizou 
no sábado, 22, o “Dia 
D” da Campanha de 
Multivacinação que 
imunizou 153 crianças 
de 1 a 4 anos contra 
a poliomielite. 

Também foram 
aplicadas 66 doses 
de vacinas em atraso 
nos menores de 1 ano 
e de 5 a 14 anos que 
compareceram no 
CIVA – Centro Inte-
grado de Vacinação. 

Saúde divulga balanço do “Dia D” 
de multivacinação

A campanha também 
imunizou 22 crianças  
e adolescentes  contra 
a Covid na mesma 
faixa etária. 

O setor de saúde 
informou que a cam-
panha continua até dia 
9 de setembro e quem 
faz parte do público 
alvo, que ainda não se 
vacinou, deve procurar 
o CIVA de segunda 
a sexta-feira, das 8 
às 11h e das 13h30 
às 17h. 

A distribuição de medicamentos à população ficou mais 
fácil e acessível com a remodelação do setor e inaugu-
ração do CIAF. 

O cidadão pode acompanhar os medicamentos disponíveis, 
estoque, resultado de exame e até dados da Secretaria 
de Saúde pelo site do município. 

As crianças e adolescentes são alvo da campanha que 
continua e termina no dia 9 de setembro. 
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PREFEITURA DE 
JABORANDI

o surgimento de escorpiões
  

medidas preventivas para evitar
o importante é a prevenção

contra o 
escorpião

 caso seja picado, procure com urgência os serviços de saúde

baratas, grilos e aranhas
são alimentos, elimine - os

feche buracos e frestas em
paredes, portas, janelas e muros

DEPARTAMENTO DE CONTROLE
DE VETORES TEL 3341 9430

não acumular lixo nos 
quintais e jardins

mantenha camas afastadas 
das paredes

antes de usar sacudir com cuidado
sapatos, roupas e lençóis

SECRETARIA MUNICIPAL
 DE SAÚDE 
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Novo horário de funcionamento 
do Ganha Tempo Colina! 

De segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 17h

Av. Ângelo Martins Tristão, nº 125

 Mais informações: 
(17) 3341-9150(17) 3341-9150M
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