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Diretor João Roberto Felici

06/09/2022 – terça-feira
20h30 – Show Gigantes dos Anos 80  
Kiko Zambianqui e Maurício Gasperini

07/09/2022 – quarta-feira
08h30 – Hasteamento dos Pavilhões; Entoação dos Hinos 
Nacional, da Independência e Municipal 
Passeio Ciclístico  do Bicentenário da Independência Passeio Ciclístico  do Bicentenário da Independência 
com Super Premiação de 15 Bikes.

17h00 – Show “7 com Samba” 
GRUPOS: "QUERO É MAIS " E " SAMBA DA GENTE"

Haverá dez categorias de premiação para os participantes 
do Passeio Ciclístico, com Super Premiação de 15 Bikes.
 
Local: Praça do Museu Municipal

PATROCINio:
Agropecuária 3i , Agropecuária Bandeirantes , Bicicletaria do Xande, Comitiva 
Maquinas e Epi´s, Concessionária de Rodovias Tebe S.A. , Danilo Calhas, Eletrocol, 
Ideal Materiais Elétricos, Nacional Construções, Nova Aliança Tintas, União Casing, 
Jornal O Colinense, Restaurante Cantinho da Roça , Restaurante Sabor no Prato, 
Santé Cacau, Tia Marta Lanches

Realização:

COMEMORAÇÃO DO 
BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA

O Regulamento e a premiação estão disponíveis no site: www.colina.sp.gov.br e no facebook.com/prefeituracolina
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Um dos marcos da 
história do Brasil foi a 
Proclamação da Inde-
pendência que tornou 
o país uma nação 
independente. A Se-

Festa verde e amarelo 

cretaria de Educação e 
Cultura organizou uma 
programação especial 
para celebrar o bicen-
tenário da Pátria, que 
começa na próxima 

terça-feira. Haverá 
shows, ato cívico e 
passeio ciclístico com 
premiação de 15 bikes. 
Confira programação 
completa nesta página. 

O prefeito Silvinho, o vice Fernando, vereadores e população em geral recepcionaram 
na manhã de sexta-feira, 26, os secretários estaduais Rubens Cury (Desenvolvimento 
Regional) e Flávio Amary (Habitação) para inaugurações das obras de reforma do 
Complexo de Lazer e construção de galerias pluviais. Na foto, descerramento da placa 
inaugural do complexo esportivo na presença dos jovens atletas jaborandienses. Pág. 7

JABORANDI
Secretários prestigiam 

inaugurações

A estiagem é um 
pavio condutor para 

Estiagem coloca Defesa Civil 
em alerta 
qualquer tipo de incêndio 
e diante desta realidade 

a Coordenadoria Mu-
nicipal de Defesa Civil 
está em alerta máximo 
com o perigo iminente 
de queimadas. 

As autoridades pedem 
o apoio da população para 
evitar as queimadas, já 
que o INPE – Instituto 
Nacional de Pesquisas 
Espaciais tem registrado 
um aumento preocupante 
dos focos no município 
este ano. 

Pág. 3 

Campeonato Amador começa 
domingo com 11 equipes Pág. 6

Defesa Civil está em alerta máximo contra as queimadas.

O passeio ciclístico nas comemorações do feriado da Pátria sempre atrai um grande 
número de participantes.
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C L A S S I F I C A D O S

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

C O N S E L H O 
T U T E L A R

Medida: 1 colunas x 8,5 cm | 
Valor: R$ 59,07

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 01 – Quinta-Feira 
20h – Missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida – Fa-
zenda Suco

Dia 02 – Sexta-Feira
15h – Exposição do Santíssimo na Matriz
18h – Bênção do Santíssimo e distribuição da Eucaristia

Dia 03 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 04 – Domingo
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 05 – Segunda-Feira
INÍCIO DO RETIRO ESPIRITUAL EM ALTO DA SERRA – SÃO 
PEDRO- SP

Dia 07 – Quarta-Feira 
19h30 – Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Matriz 

“DISCERNIR E OPTAR PELO REINO”

Estamos vivendo nova e preocupante situação nas relações 
entre as pessoas, entre as diferentes denominações religiosas, 
entre as diferentes ideologias políticas. Há uma prevalência da 
extrema direita ultra neoliberal, homofóbica, sexista, racista, 
xenofóbica, machista, moralista, antiecológica, negacionista da 
ciência e das mudanças climáticas. 

Infelizmente, algumas organizações “cristãs” conservadoras, 
de caráter fundamentalista, apoiam essas causas em nome da 
“ doutrina”, situação que se manifesta como a mais grosseira 
manipulação do cristianismo e como a perversão do sagrado, 
pois se apoia nos discursos e nas práticas de ódio dos partidos 
e dos grupos neofacistas de todo o mundo. 

A palavra de Deus convida a um discernimento. A sabedoria de 
Deus conduz ao mistério e à contemplação do amor, não ao ódio, 
que se espalha pelas plataformas de mídia e redes de internet. 
Paulo em sua carta Fm. 9, 10-17 – pede uma acolhida amorosa 
do próximo, em vez de uma relação desumanizada de senhor e 
escravo. Enfim, Jesus adverte que seu caminho é de cruz, não 
importam o sucesso ou os próprios interesses. O Evangelho é a 
principal urgência!

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

ALUGA-SE CASA 
Ótima localização, casa 

com 3 quartos, sendo 1 
suíte, 4 banheiros, 2 salas, 
área de serviço, cozinha, 
garagem para 4 veículos, 
área de lazer com 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 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 
Três terrenos murados 

com portão grande e cal-
çada no bairro Patrimônio, 
próximo à horta do Zé 
Verdureiro. Vendo juntos e 
separados – metragem total 
1.565 m2. Tratar 99112-
9651, c/ Zé Verdureiro. 

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 encomen-
das 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 encrava-
das, calosidades, olho de 
peixe, etc. Contato Av. Rui 
Barbosa nº 572 - Centro - 
99156-1535 e 98201-5722. 

CHAVEIRO
CENTER CHAVES – Cópias 

de chaves em geral, simples 
e codificadas. Confecção de 
carimbos – 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 enco-
mendas, pagamentos 
bancários e comerciais 
- mototáxi. Ligue: (17) 
99137-6683 (n). 

LT CLEAN 
Higienização de esto-

fados, carpetes, carros, 

pisos, cortinas e colchões. 
Retiramos manchas de 
chicletes, slime e canetas. 
Faça um orçamento sem 
compromisso. Tratar (17) 
99246-7246. 

CAMINHAS PETS 
Fabricamos caminhas 

e roupas pets em vários 
tamanhos e modelos, sob 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO

SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 03 /2022

Sílvio Vaz de Lima, Prefeito Municipal, no desempenho de 
suas atribuições legais e em conformidade com o Edital nº 03/2022 
do Processo Seletivo Simplificado, HOMOLOGA expressamente 
o resultado final do certame em tela da Prefeitura Municipal de 
Jaborandi, para provimento das Funções de AGENTE COMUNI-
TÁRO DE SAÚDE (ACS), ASSISTENTE SOCIAL, ENFER-
MEIRO (A), ODONTÓLOGO(A) e TÉCNICO DE ENFER-
MAGEM relacionadas nas referidas classificações finais.

Jaborandi 26 de Agosto de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

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

VENDE-SE
Prateleiras e armários 

de aço, computadores, 
escrivaninhas e demais 
móveis para escritório. 
Tratar: (17) 98142-2320.
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A vegetação extre-
mamente seca por conta 
da estiagem é um pavio 
condutor para incêndios 
de grandes proporções 
que, em poucos minutos, 
consomem áreas inteiras 
de mata causando gran-
des prejuízos ambientais 
e agrícolas. Por isso os 
cuidados precisam ser 
redobrados e necessitam 
da cooperação de todos, 
pois uma simples bituca 
pode causar um dano 
incalculável. 

Segundo relatório anual 
emitido pelo INPE – Instituto 
Nacional de Pesquisas 
Especiais, neste ano o 
município já soma 226 
focos de queimadas. No 
ano passado inteiro foram 
128 focos na área rural, 
sem contar as ocorrên-
cia na cidade que foram 

Risco de incêndio coloca Defesa Civil em alerta máximo 
Colina já registrou neste ano 226 focos de queimadas, segundo dados do INPE 

combatidas pelo Corpo 
de Bombeiros e a Coor-
denadoria Municipal de 
Defesa Civil (COMDEC), 
que está em alerta máximo 
com o perigo iminente 
de queimadas. O órgão 
acompanha, em tempo 
real, as atualizações feitas 
pelo INPE que levam em 
conta todas as imagens 
de satélites. 

O secretário de Plane-
jamento e Meio Ambiente, 
Jaci Salim Paro, que 
também é coordenador 
da COMDEC, informou 
que Colina se encontra 
com risco alto de incêndio 
em vegetação quando a 
umidade relativa do ar 
está baixa e em deter-
minados períodos mais 
críticos do dia. 

FORÇA TAREFA 
“Durante a estiagem, 

geralmente, Colina fica 
na cor amarela que sig-
nifica em observação. 
A cor roxa é usada em 
caso emergencial. Essa 
classificação é enviada 
diariamente pela Defesa 
Civil Estadual e divulgada 
no Facebook da Secre-
taria de Planejamento e 
Meio Ambiente (Colina 

Spma). Também recebe-
mos do Estado boletins 
e alertas quanto ao risco 
de incêndios”, informou 
o coordenador que res-
saltou: “A Defesa Civil 
Municipal também usa 
suas redes sociais para 
fazer alertas. Devido as 
grandes extensões da 
área rural foi criada uma 

força tarefa na preven-
ção de incêndios, que 
engloba a Defesa Civil, 
Corpo de Bombeiros e 
usinas que sempre que 
solicitadas nos atendem 
prontamente”. 
TELEFONE 24 HORAS 

O município possui um 
telefone de emergência, 
o 3341-2263 (barracão), 
que está disponível 
24 horas para atender 
ocorrências na área ru-
ral. “Embora exista este 
telefone permanente, em 
casos de ocorrências 
de incêndio no campo, 
o produtor rural deve 
contatar também o Cor-
po de Bombeiros (193) 
que é o mais indicado. 
É de suma importância 
a execução de aceiros 
nos entornos das proprie-
dades”, salientou Paro 

que também coloca o 
telefone da Secretaria 
(3341-9520) à disposição 
da população. 

EQUIPAMENTO 
PRÓPRIO 

O município possui 
também equipamentos 
próprios no combate a 
incêndios e está conectado 
ao Corpo de Bombeiros 
para atendimentos de 
ocorrências desta natureza. 

A COMDEC, instalada 
no município, conta com 
brigadistas capacitados 
pela Defesa Civil Esta-
dual. O município foi 
contemplado recente-
mente com uma pick up, 
tanque de 400 litros, 2 
motosserras, 16 holofotes, 
2 geradores elétricos e 
outros equipamentos 
para uso nas ações da 
Defesa Civil. 

A novela “Poliana 
Moça”, do SBT, tem a 
participação do colinense 
Vinícius Inácio Rosa, de 
21 anos, que atua como 
figurante e tem ganhado 
espaço nas gravações 
por conta da sua atuação. 

Na ficção ele interpreta 
o personagem Luciano 
que é aluno do 3º ano do 
ensino médio da Escola 
Ruth Goulart, um dos 
núcleos da novela. Na 
estória a aluna Song, 
que faz parte do elenco 
principal, se apaixona 
pelo seu personagem. 

O colinense, que é filho 
de Ademar Inácio Rosa 
e Zélia Cândido Martins, 

Colinense atua em produção do SBT
usa o nome artístico de 
Vinícius Leme. O sobre-
nome é do padrasto Gentil 
Leme de Souza. O ator, 
que tem 8 irmãos, nasceu 
em Colina em 2001 e foi 
aluno das escolas muni-
cipais “Antonio Daher” e 
“Lamounier de Andrade”. 
Ele sempre morou na terra 
natal, mas por conta do 
trabalho mudou-se para 
São Paulo, onde atua 
e cursa a faculdade de 
artes cênicas. 

O CONVITE 
Vinícius contou à 

reportagem que esta é 
sua primeira participação 
numa novela, mas já foi 
assistente de palco e atuou 

na série “Peãozinho”, 
direcionada ao Parque 
do Peão. O convite para 
“Poliana Moça” surgiu em 
outubro do ano passado 
através do cadastro de 
uma agência. “Fui convi-
dado para fazer parte do 
elenco de apoio e dentro 
da emissora fui crescen-
do até conseguir uma 
participação na novela, 
que abriu portas para 
outros trabalhos. Já fiz 
um teste para ‘Romeu e 
Julieta’, próxima novela 
da emissora”, contou 
Vinícius que acrescen-
tou: “As gravações de 
Poliana Moça começaram 
em 2021, mas só entrei 
na produção em janeiro 
deste ano. As cenas que 
gravei ainda não foram 
ao ar, só as do elenco de 
apoio em que apareço no 
fundo das cenas várias 
vezes. Como a novela é 
gravada um ano antes 
do término, então vai 
demorar um tempinho 
para minha participação 
ir ao ar”. 

Vinícius disse que 
seu contrato com o SBT 
tem a duração de 1 ano 
e termina no início do 
ano que vem, podendo 
ser renovado. “Através 
do trabalho na emissora 
consegui um papel em 
duas séries, uma na 
Amazon com início das 

gravações neste mês no 
Rio de Janeiro e outra 
pela HBO com o início das 
filmagens em outubro”. 

O maior sonho dele é 
se consolidar na carreira 
e atuar tanto na televisão, 
cinema e no teatro. O 
trabalho na novela dá um 
bom retorno financeiro 
ao ator, que se mantém 
na capital sem o auxílio 
financeiro dos pais. 

MILHARES DE 
SEGUIDORES

Por conta dos milhares 
de seguidores nas redes 
sociais (@oviniciusleme), 
o ator também se tornou 
um influenciador digital. 
Ele possui mais de 1 
milhão de seguidores no 
TikTok, 500 mil no Kwai, 
200 mil no YouTube e 32 
mil no Instagram. 

“Meu maior público 
digital são crianças e 
adolescentes até 17 
anos. Tenho muitos 
seguidores de Colina, 
inclusive fico muito feliz 
quando estou na cidade 
e sou reconhecido pelos 

colinenses, que pedem 
parar tirar fotos comigo”. 
Vinícius aproveita para 
convidar todos colinen-
ses para o seguirem nas 
redes sociais e acom-
panhar o seu trabalho 
pela internet.

Uma bituca pode se propagar na vegetação seca e causar 
incêndios, tanto no campo como na cidade.

Ator Vinícius Leme participa das gravações da novela 
“Poliana Moça”, transmitida pelo SBT.
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no trabalho. Cuidado com as suas finanças. Consulte seu orçamento 
antes de sair gastando. O seu potencial criativo está acentuado.

Horóscopo da semana de 01 a 07/09

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Terá sucesso 
no comércio, na indústria e nos negócios 
relacionados com terras. Dificuldades familiares. 

Na esfera amorosa, a tendência será de muita alegria interior, 
transferindo para a pessoa amada todo o seu bom humor.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Êxito no estudo da 
astrologia e em tudo que está relacionado com 
ocultismo. Poderá lucrar na compra ou venda de 

animais. Cuidado com os seus costumeiros repentes que em 
nada irão ajudá-lo. Dificuldades no plano financeiro são frutos 
de impulsos sem reflexão.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Dia neutro no qual 
terá favorabilidade só nos assuntos da profissão. 
Não será bem sucedido em outra empresa a não 
ser aquela que já não tenha sido iniciada. No 

campo conjugal e, mesmo sentimental, procure ser cauteloso.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Os excessos 
de prazer, de bebidas alcoólicas, alimentos 
gordurosos e as questões extraconjugais poderão 

complicar-lhe física e moralmente neste dia. Não saia da rotina, 
fale pouco e escute mais. Novos projetos com relação à sua vida 
particular podem acontecer.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Tudo o que 
disser respeito ao interesse pessoal e romântico, 
estará sob a influência benéfica de Mercúrio e 
da atual fase da lua. Mantenha-se na mira dos 

acontecimentos e espere sucesso em muitos setores. Procure 
no dia de hoje, escolher melhor as suas palavras.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Os amigos leais 
o ajudarão em qualquer dificuldade e conseguirá 
realizar boa parte de seus anseios e desejos. Esta 
fase poderá marcar mudanças em seu visual. Seu 

bom gosto estará apurado, impulsionando você a mudar seu estilo 
de roupas e até de comportamento.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Paz no setor 
amoroso, ajuda dos amigos e parentes para elevar 
seu estado de espírito. Será de modo alegre 
hoje que você aceitará todos os seus deveres e 

obrigações, e isto, acontecerá de modo vigoroso para o seu êxito.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Pela influência da 
lua e do sol você está favorecido em muitas coi-
sas. Haverá bons fluxos para estudos, exames, 
testes, cartas e correspondência. Capacidade 

de raciocínio aumentada. Não se precipite nas coisas ligadas ao 
romance ou então, ao casamento.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Todas as 
coisas que contenham arte, música e beleza 
atrairão sua atenção. Dê vazão aos seus 
instintos e sentimentos nobres. Poderá chegar a 

excelentes resultados e boas conclusões. Período excepcional 
que favorece a saúde, a família e o amor.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Influência 
que inclinará mudanças em negócios ou de emprego. 
Aumento de popularidade. Sua mente fértil e 
criativa estará ainda mais sensível à criação de 

oportunidades que poderão colocá-lo em projeção, inclusive no amor.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Deverá, neste dia, 
tomar uma atitude firme e autoconfiante quanto aos 
negócios e ser mais constante em seus projetos e 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Não se preocupe 
com o que possa acontecer e nem se deixe levar 
pelas más impressões ou ideias negativas. Lembre-
se que tudo passa. Tanto a dor quanto a alegria, 

o fracasso e a derrota. Para ser mais feliz  precisa ter confiança.

Hoje 
Guilhermo Paro 

Paulo Sérgio de Salvi 
Aparecida H. Ikuma Pezzim
Valdemir Antônio Moralles 
Antônio Lúcio M. Oliveira

Letícia Melo Maia
Amanhã 

Maria Laura de S. Pimenta
Divino Aparecido Pereira 

Renata Paro
Edinilson Vicente da Silva 

Breno Passatuto Melo
Andrea Nogueira

Silvana Abrahão P. Brait 
Dia 3 

Talita Casagrande 
Dia 5 

Inilson Duarte 
Estela Karina W. Duarte 

Poliane Silva Piai
Henrique Piai Cardoso 
Justino Fazuolli Paro 

Sérgio Damico Feitoza 
Dia 6 

André Moreno Sturaro 
Regina Márcia T. Gontijo 

Leila Abdalla Paro 
Danilo Henrique da Silva 

Dia 7 
Pedro Palmieri 

Marina Zucchi O. Luz Balbo 
Paulo Eduardo Petri 

Marilza Sales Marsari
Vera A. Malpica Caldeira 

Aniversários de casamento 
Dia 1º 

Ângelo Mário Petri/
Lígia Helena 

Dia 2 
Dorival Zanqueta/

Maria Helena
Dia 3 

Marcos A. Martins/Sônia Maria
Rubens V. Silva/Rosana

Dia 4 
Firmino Marcondes de São 

José/Dorcelina Maria
Lázaro Pereira Silva/Luzia
José Mário Pezzim/Aparecida

Dia 5 
Sílvio José Venâncio/Renata
Benedito José P. Filho/Andréia

Dia 6 
Paulo César M./Dalva

João A. Brait Filho/Jamile
Dia 7 

Paulo Sérgio de Salvi/Adriana
Jorge Assad Chabrour/

Maria Aparecida
Antônio Postigo/Maria 

Aparecida 

Francine e Bruno na cerimônia civil do casamento realizado 
dia 20 em Ribeirão Preto, onde o casal reside. O enlace 
no religioso acontece no mês de novembro em Colina.  

D. Leila Paro é 
o pilar da família 
que celebra, com 

muita alegria, 
seus 85 anos 

de vida no 
próximo dia 6.

Amanhã é dia de muitos “parabéns” para o Divino que 
comemora a data com a família e a esposa Marilda, com-
panheira de muitos aniversários. 

Em cerimônia emocionante, muitos amigos e familiares 
prestigiaram no dia 20, em Frutal/MG, o casamento e a 
recepção dos noivos Matheus e Larissa. Em dezembro 
nasce a Luna, primeira filha do casal.  

O feriado da Independência também é a data do casamento 
de Toninho/Maria Aparecida, que completa 59 anos de 
união (bodas de cereja). 

Setembro já começa festivo para José Mário “Pezzim” e 
a esposa Aparecida com o aniversário dela hoje e o de 
casamento neste domingo. 

Amanhã também 
é um dia festivo 
para a Renata, 

que completa mais 
um ano de vida na 

companhia da 
família e dos amigos. 

Regina Márcia 
recebe, com 

muitos sorrisos, 
os cumprimentos 

de familiares e 
amigos pela 

passagem do 
aniversário no dia 6.

Os netos Luís Felipe, Luís Gustavo, Pedro e Laura são 
a razão de viver de Edson/Vera. A vovó faz aniversário 
no dia 7. 
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Depois de 11 dias 
de festa aconteceu no 
último domingo, 28, a 
final do Rodeo Inter-
national da 65ª Festa 
do Peão de Barretos, 
que distribuiu mais de 
1 milhão em prêmios. 
O grande campeão das 
montarias em touros foi 
o peão Fabrício Gomes, 
de Cuiabá Paulista, 
distrito de Mirante do 
Parapanema-SP. 

Ele, que obteve a 
segunda melhor nota, 
teve 100% de aproveita-
mento nos quatro noites 
de disputa, realizando o 
sonho de infância de ser 
campeão em Barretos. 
Além da premiação 
de R$ 200 mil, o peão 
conquistou uma vaga 
para disputar o rodeio 
The American, previsto 

Peão de Cuiabá Paulista é 
campeão de Barretos 

para março de 2023 no 
Texas, Estados Unidos. 

CAMPEÃO EM 
CAVALO 

Após sete anos de 
tentativa, o competidor 
Carlos Menini, de Pom-
peia-SP, foi  campeão 
na montaria em cavalo, 
estilo bareback e faturou 
R$ 12 mil. O rodeio reu-

niu montarias em sela 
americana, cutiano, team 
penning, três tambores, 
rodeio júnior, sub 20 e 
de carneiros. Os Inde-
pendentes prestaram 
homenagens póstumas 
ao narrador Barra Mansa 
e aos diretores do clube, 
vítimas de Covid. Mais 
notícias no site

Não é a toa que a 
Secretaria Municipal 
de Saúde realiza com 
frequência ações para 
conscientizar a popula-
ção dos cuidados que 
devem ser tomados 
para evitar ataques de 
escorpiões, que podem 
ocasionar internações 
e óbitos pela gravidade 
do envenenamento, 
principalmente em 
crianças de até 10 anos 
que são consideradas 
grupo de risco. 

A iniciativa fez parte 
da Semana Estadual 
de Enfrentamento ao 
Escorpianismo, realizada 
de 22 a 26 de agosto. 
O Estado ampliou em 
22% a rede de pontos 

Estado amplia atendimento 
para vítimas de escorpião

ALMOÇO DA APAE 

O almoço beneficente da Apae está 
chegando... É no próximo dia 11 (do-
mingo) com show ao vivo e cardápio 
especial. Garanta já seu ingresso (R$ 
40,00) com os funcionários da entidade 
ou ligue 3341-1379. 

estratégicos para aplica-
ção de soro antiveneno. 
A expansão ocorreu 
ano passado, quando o 
número passou de 172 
para 211, cobrindo todas 
as regiões do Estado. 
O Pronto Atendimento 

Municipal sempre foi 
uma das unidades de 
referência, existentes 
na região, para atendi-
mento de acidentes com 
animais peçonhentos. 

Desde 2011, o Estado 
registrou mais de 230 mil 
ataques de escorpiões 
com 63 mortes. Apenas 
no ano passado, foram 
mais de 33 mil picadas 
com 7 óbitos. Neste 
ano, já foram registra-
dos 20 mil acidentes 
relacionados a este 
animal peçonhento e 
3 mortes. 

A diretora do Rotary 
Club foi reeleita para 
mais uma gestão, de 
2022/23, no últ imo 
sábado, 27, quando 
aconteceu a transmissão 
de posse à presidente 
Dayane Caporazzo e 
vice Mônica de Campos 
Pinto na sede do clube. 

A cerimônia contou 

Diretoria do Rotary é reeleita

com a participação do 
governador distrital 
Gerson Januário e 
esposa Rosângela, 
rotarianos e o secretário 
municipal Renê Sasaki 
(Indústria e Comércio). 
A diretoria também é 
constituída pela te-
soureira Maria Ofélia 
T. G. Jorge, secretário 

José Luiz Candido e 
o rotariano Napoleão 
Jorge que responde 
pelo protocolo.

A presidente ree-
leita disse que vai dar 
sequência ao trabalho 
realizado sempre man-
tendo o lema rotário, 
que é dar de si antes 
de pensar em si.

Jerônimo Muzetti, presidente da Festa, com o peão Fabrí-
cio Gomes, campeão do rodeio em touros. André Monteiro

Os acidentes com escorpião podem ser evitados to-
mando alguns cuidados. O PS colinense possui o soro 
antiveneno.

A diretoria do Rotary reeleita para mais um ano de gestão.
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FURTOS PELA CIDADE 
Um homem e uma mulher furtaram duas pe-

ças de carne de um estabelecimento da Av. José 
Francisco Azedo na tarde do dia 23. Ela passou 
com o indivíduo pelo caixa e pagou apenas por 
um detergente. Os funcionários seguiram os dois 
que não foram mais vistos. 

Um motor elétrico foi furtado de uma betoneira 
que estava no interior do Club Hípico. O fato só 
foi constatado na manhã do dia 29 quando os 
trabalhadores chegaram ao local. 

Um morador da Rua 15 do Nosso Teto saiu 
para trabalhar na manhã do dia 16 e quando 
retornou à residência, no período da tarde, en-
controu o cadeado que fica na porta da cozinha 
arrombado, constatando o furto de uma TV 32’ 
e um celular. 

TENTATIVA DE FURTO EM POMAR 

P A N O R A M A

No dia 25, por volta das 23h10, o funcionário 
de uma fazenda na vicinal Renê Vaz de Almeida, 
entre Colina e Monte Azul, foi avisado sobre o 
furto de laranjas na propriedade. Ao chegar ao 
local os autores fugiram, deixando para trás mui-
tas frutas colhidas, aproximadamente 25 caixas, 
acondicionadas em sacolas próprias para colheita 
e embalagens de ração canina. 

APREENSÕES DE DROGAS
Duas pequenas frações de maconha, uma 

bituca enrolada em seda com a mesma erva e 
uma espécie de cachimbo, utilizado no consumo 
de droga, foram apreendidos na tarde do dia 
24 com um rapaz de 18 anos e um adolescente 
de 15 que consumiam o entorpecente no Ter-
minal Rodoviário. O autor de 18 anos assumiu 
a propriedade da maconha e do apetrecho 
improvisado. 

Três indivíduos no interior de um veículo estacio-
nado na Rua Antônio Bruno, bairro São Benedito, 
em Jaborandi, foram abordados pela PM na tarde 
do dia 28. Um dos ocupantes, de 24 anos, alegou 
que o dechavador com resquícios de maconha 
encontrado em seu bolso, bem como as duas 
bitucas e o papel seda são de sua propriedade já 
que é usuário de droga. 

Frutas e sacolas cheias de laranja abandonadas na fa-
zenda pelos ladrões que fugiram. 

Após dois anos o 
Campeonato Amador 
retorna a campo no 
próximo domingo, dia 
4, com 11 equipes 
inscritas: Muleks da 
Dirce (campeão 2019),  
Amigos da Cohab 1 
(AC1), CDHU 1, La-
ranja Mecânica, Nike 
10, Ninho do Azulão, 
Primavera, Veteranos 
da Vila Guarnieri e as 
três estreantes Atlético 
Santa Lúcia, Camarões 
FC e Nova Colina. 

Conforme regula-
mento elaborado pela 
Secretaria de Esportes, 
a competição tem a 
final prevista para 18 
de dezembro, mesmo 
dia da final da Copa do 
Mundo no Catar. Por 
conta disso a disputa 
terá início mais cedo, 
às 8h30, já que a par-
tida de encerramento 
do mundial começa ao 
meio-dia. 

Como de costume, 
o Colina Atlético e 
Pedreira recebem 
dois jogos cada aos 
domingos, às 8h e 
10h. O revezamento 
será entre os campos 
da Nova Colina, Vila 

Amador começa domingo com 11 times 

Guarnieri, Patrimônio e 
Jardim Primavera com 
o início das partidas 
sempre às 8h. 

REGRAS 
A Secretaria tam-

bém estabeleceu em 
seu regulamento que 
é permitido até três 
“jogadores de fora” 
por equipe, com ex-
ceção do goleiro que 
não precisa cumprir 
as exigências desde 
que atue apenas como 
goleiro. Também está 
permitido 1 atleta que 
não resida em Colina, 
porém tem que estar 
trabalhando no muni-
cípio enquanto estiver 

jogando. 
Na primeira fase os 

participantes jogam 
entre si em turno único 
e 8 classificam-se para 
as quartas de final. 
As semifinais serão 
disputadas em 1 jogo. 
Devido as eleições não 
terá rodada no primeiro 
e último domingo de 
outubro. 

A Secretar ia de 
Esportes vai entregar 
R$ 4.500,00 em prê-
mios aos ganhadores 
do campeonato. O 
time campeão leva 
R$ 2.500,00, o vice-
campeão R$ 1.500,00 
e o mais disciplinado 

(troféu Fair Play) R$ 
500,00. Todas as equi-
pes receberão também 
uniformes fornecidos 
pela Secretaria.

1ª RODADA 
Neste domingo tem: 
Colina Atlético 
8h – Primavera x 

Atlético Santa Lúcia 
10h – Muleks da 

Dirce x AC1
Pedreira 

8h – Ninho do Azulão 
x Nova Colina 

10h – Nike 10 x 
Laranja Mecânica 

Vila Guarnieri 
8h – Vila Guarnieri 

x Camarões  
O CDHU 1 folga 

Campeão em 2019, última edição do Amador, o Muleks da Dirce vem reforçado 
para este ano. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PROCESSO SELETIVO - 03/2022

ORGANIZAÇÃO: PCN CONCURSOS PÚBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Jaborandi, no uso de suas atribui-
ções legais, vem pelo presente, cumprindo o previsto no item 12.1 do Edital de Abertura do 
Processo Seletivo Simplificado 03/2022, CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, homologado em 26/08/2022, a se 
apresentarem no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jaborandi, sito à Rua 
Antônio Bruno nº 466, centro, Jaborandi-SP, munidos dos documentos exigidos no item 
13.2 do edital de abertura para tratarem das nomeações para ocuparem os cargos.

Conforme previsto no item 13.1 do Edital de abertura do processo seletivo simplifi-
cado 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 sumariamente o 
direito à contratação”. Na forma prevista no item 13.3 do mesmo Edital: “estará impe-
dido 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, 29 de agosto de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

O prefeito Silvinho recep-
cionou na sexta-feira, dia 
26, os secretários estaduais 
Rubens Cury (Desenvolvi-
mento Regional) e Flávio 
Amary (Habitação) que 
prestigiaram a solenidade 
de entrega do 1º lote de 
obras de revitalização do 
Centro de Lazer “Carlos 
Oscar Vaz de Almeida”, 
que contou com um gran-
de público composto por 
secretários municipais, 
servidores, população em 
geral e políticos da região. 

O município celebrou 
convênio com a Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento 
Regional, no valor de R$ 
700 mil, para a execução 
da pista de atletismo de alto 
rendimento, recuperação 
das quadras poliesportivas 
e uma moderna quadra de 
tênis que fazem parte desta 
1ª etapa de investimentos. 

Em seus discursos 
os secretários estaduais 
destacaram o pioneirismo 
das iniciativas do prefeito 
Silvinho, que aderiu ao 
programa “Casa dos Meus 
Sonhos” que, em breve, 
será replicado nos 645 
municípios paulistas e cujo 
projeto piloto se iniciou na 

Secretários prestigiam inaugurações e elogiam iniciativas

“Boa Terra”. 
“Enalteço a capacidade 

administrativa do prefeito 
Silvinho, um homem público 
trabalhador e incansável 
quando se trata de buscar 
recursos e investimentos 
que melhorem a qualidade 
de vida dos jaborandienses. 
O projeto ‘Casa dos Meus 
Sonhos’, idealizado pelo 
Silvinho, beneficiará 19 
famílias carentes que não 
teriam condições de contrair 
empréstimo habitacional 
para realizar o sonho da 
casa própria a custo zero. 
Nele o município faz a 
doação dos lotes, cede a 
mão de obra através do 
programa de qualificação 
Curumim e o estado auxilia 
na aquisição dos materiais 

de construção”, declarou 
o secretário Amary que 
acrescentou: “Vamos copiar 
esta iniciativa e implantar 
no Estado. É uma forma 
prática, eficiente e total-
mente social em benefício 
das famílias que mais 
necessitam”. O secretário 
fez questão de tirar fotos 
com os instrutores e alunos 
do Projeto Curumim, que 
estão construindo novas 
casas pela cidade.

Já o secretário Rubens 
Cury elogiou o dinamismo 
do prefeito. “Silvinho, seu 
filho Rodrigo e os vereadores 
são presenças constantes 
no Palácio do Governo, 
sempre reivindicando 
melhorias para a cidade. 
Elétrico e muito dinâmico, 

ele nos leva o problema 
e a solução e os pedidos 
são atendidos, pois ele nos 
convence pelo entusiasmo 
e o grande amor que tem 
por Jaborandi”, destacou 
Cury. O secretário, que é 
médico cardiologista, falou 
da importância dos inves-
timentos no esporte. “Mais 
de 70% dos problemas de 
saúde podem ser evitados 
com prática regular de 
atividades físicas, portanto 
este é o caminho para 
uma geração saudável”. 
Durante a foto inaugural 
fez questão da presença 
dos jovens atletas. 

Silvinho agradeceu 
os investimentos que o 
governo estadual tem 
feito em Jaborandi que, 

somente este ano, che-
gam a aproximadamente 
R$ 100 milhões. Ele citou 
as diversas obras que 
vão melhorar em muito a 
infraestrutura do municí-

pio e elevar a qualidade 
de vida da população, 
além do fortalecimento 
dos potenciais turísticos 
que estão recolocando 
Jaborandi no mapa. 

Prefeito Silvinho recepcionou os secretários estaduais 
Flávio Amary (Habitação) e Rubens Cury (Desenvolvi-
mento Regional) na manhã de sexta-feira. 

Prefeito Silvinho, secretário estadual Rubens Cury, vice Fernando, secretário municipal 
Rodrigo e os vereadores que prestigiaram as inaugurações. 

Secretário Flávio Amary gravou um vídeo com o prefeito 
e os instrutores e jovens aprendizes do Projeto Curumim. 
Ele elogiou a iniciativa e disse que pretende implantar 
o projeto no Estado. 



O COLINENSE Colina, 01 Setembro de 2022Página 8
M

ed
id

as
: 3

 co
lu

na
s x

 1
7 

cm
 | 

Va
lo

r: 
 R

$ 
46

0,
53

M
ed

id
as

: 3
 co

lu
na

s x
 1

7 
cm

 | 
Va

lo
r: 

 R
$ 

46
0,

53
 

OFERTAS VÁLIDAS DE 01 A 04/09/2022 PARA AS LOJAS:   Colina: Loja 1 (Rua Sete de Setembro,214) - Segunda a Sábado: 8h às 19h - Domingo: 8h às 13h / Loja 2 (Av. Luiz L. de Toledo,386)   -  Segunda a Sábado: 8h às 20h - Domingo: 8h às 18h e Tome Leve Aqui: Av. José Francisco José Azedo, 51, Av. das Cohab, 17-99729-7539

 18 ,49
CADAR$

Arroz Seletto tipo 1
pct 5 kg

17,99
CADAR$

Feijão carioca 
Tome Leve 1 kg

Açúcar Globo
cristal 2 kg 7,49

CADA
R$  6,99

CADA
R$

6,99
CADAR$ 6,49

CADAR$

 16 ,90
CADAR$

Azeite Ilha da Madeira 
extra virgem 500ml

15,90
CADAR$

 12 ,99
CADAR$

Café Jardim 500g
(tipos)

 7,99
CADA

R$ 2,69
CADA

R$

2,59
CADAR$

Óleo de soja Suavit 
pet 900ml

Cerveja Antarctica
lata 350ml

11,99
CADAR$

Leite cond. Mococa
tp 395g

Toddy em pó 
achoc. 370g 7,99

CADA
R$  8,99

CADA
R$

7,49
CADAR$ 8,49

CADAR$

Farinha de trigo 
Nonita 1 kg  4,49

CADA
R$

4,29
CADAR$


