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Foi realizada na segunda-feira, 5, reunião entre o juiz Fabiano Cardoso, representantes 
do Cartório Eleitoral, Carlos Campos, Beatriz Ramadan e os sargentos PM Hespanhol 
e Mendonça, que comandam os grupamentos de Colina e Terra Roxa/Viradouro, para 
definir o esquema de segurança no dia das eleições que acontecem no próximo dia 2 
de outubro.                                                                                                                Pág. 5 

Justiça define esquema de 
segurança para eleições 

Bandidos roubam 180 galões de 
defensivos em fazenda Pág. 6

O vandalismo e baderna 
dO vandalismo e baderna 
de empinar moto na Avenida 
das Cohabs tirou a vida 
de Luiz Carlos de Oliveira 
“Tuti”, como era conhecido 
popularmente o catador 
de reciclagem de 66 anos. 

O acidente aconteceu 
no início da madrugada 
de sábado, 3. Conforme 

Motoqueiro atropela e mata idoso na Avenida 
o BO o atropelamento 
aconteceu quando a vítima 
atravessava a avenida. 
Segundo testemunhas, Tuti  
estava junto ao canteiro 
central da avenida quando 
o motoqueiro  exibicionista 
perdeu o controle da moto 
empinada e o atingiu. 
Amigo de todos, Tuti foi 
imediatamente socorrido 

e transferido para Barretos 
para ser submetido a uma 
cirurgia, mas não resistiu e 
morreu na tarde de sábado. 

O trágico atropelamento 
causou comoção geral e 
os familiares clamam por 
justiça. O vandalismo e 
o desrespeito às leis de 
trânsito no local têm sido 
recorrentes.        Pág. 3 

Dor e comoção entre os familiares do Tuti, sobrinho José Roberto, cunhada Cidinha 
e irmão Carlos Eduardo que clamam por justiça. 

O pacote de obras do 
Governo Estadual para 
as rodovias que aten-
dem Jaborandi (foto) é 
superior a 95 milhões de 
reais, informou o prefeito 
Silvinho. Estão em obras 
as rodovias Antônio Bru-
no, Genoveva C. Dias, 
José Chubaci e vicinal 
Jaborandi/Barretos. 

Pág. 7 

R$ 95 milhões para rodovias
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Notícias da Paróquia
Dia 08 – Quinta-Feira 
Término do Retiro Espiritual do clero de Barretos

Dia 09 – Sexta-Feira
20h – Missa na comunidade São João Batista – Jardim Simões

Dia 10 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 11 – Domingo
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 13 – Terça-Feira
20h – Missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida 
- Patrimônio

Dia 14 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião dos coordenadores de comunidades 

“UM DEUS DE MISERICÓRDIA E COMPAIXÃO”

Muito comumente, deparamos com nossos limites, 
fragilidades e pecados. Que bom perceber essa realidade 
humana. No entanto, é melhor fazer esse reconhecimento 
sob a luz do amor do Senhor.

A liturgia deste próximo final de semana apresenta 
a maneira de Deus se manifestar ao ser humano: como 
misericordioso. A leitura de Ex. 32,7-14 - narra um episódio 
de infidelidade dos israelitas e a benevolência divina, que 
não age conforme eles mereciam. O texto da carta de 
1Tm. 1, 12-17 – é uma ação de graças pela misericórdia 
de Deus, que alcançou Paulo e fez dele um servidor da 
Palavra. Enfim, lê-se, no Evangelho de Lc. 15,1-32 – o 
modo de Jesus ensinar por meio de parábolas, o mistério 
divino que movia sua existência humana.

Deus nos surpreende com seu perdão e transforma a 
culpa humana em compaixão. Em sua misericórdia, sempre 
excede nossas estreitas expectativas, para abrir caminho 
em meio a nossas fragilidades. Só o amor misericordioso 
de Deus nos reconstrói por dentro, destrava nosso coração 
e nos move em direção a horizontes maiores de busca, 
responsabilidade e compromisso.

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

Domingo tem almoço da Apae 
É neste domingo, dia 11, o almoço bene-

ficente da Apae com show da dupla Zé Vitor 
& Eduardo e Dudu Brazil. Além das carnes 
preparadas pelo Paros do Churrasco, o car-
dápio está especial. Procure os funcionários 
ou ligue 3341-1379 e garanta o seu ingresso, 
que custa R$ 40,00.

ALUGA-SE CASA 
Ótima localização, 

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

VENDO/ALUGO 
Casa na Rua Tira-

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

VENDE-SE 
Três terrenos mura-

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

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 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 
Estrutura para 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. 

VENDE-SE 
Prateleiras e armários 

de aço, computadores, 
escrivaninhas e demais 
móveis para escritório. 
Tratar: (17) 98142-2320. 

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, da Apta Regional, da 

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Subsecre-
taria de Agricultura, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, faz saber que será realizado o abate de 
40 (Quarenta) animais bovinos no dia 30/09/2022, e 40 (Quaren-
ta) animais bovinos no dia 07/10/2022, em frigorífico comercial 
para avaliação de carcaça e qualidade da carne (análises físico 
químicas) conforme justificativa técnica nos autos. Estes animais 
pertencem a Unidade Regional de Pesquisa e Desenvolvimento 
de Colina, sito na Avenida Rui Barbosa s/n, Caixa Postal n. 35, 
Colina/SP. O frigorífico que fará o abate será o FRIGORIFICO 
MINERVA S/A - CNPJ: 67.620.377/0001-14, situado no Bairro 
Rural, Cidade: Barretos/SP. SAA-PRC-2022/12361.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE 
BARRETOS/SP 

Delegacia de Polícia do Município de Colina/SP 
EDITAL 

GUSTAVO RODRIGO LOPES COELHO, Dele-
gado de Polícia Responsável pelo Expediente da Dele-
gacia de Polícia do Município de Colina e Diretor da 
Cadeia Pública, no uso de suas atribuições legais, etc... 

Faz saber a todos os que o presente Edital virem ou 
dele tiverem conhecimento, que nos termos do Decreto 
nº 44.448, de 24/11/1999, combinado com a Resolução 
SSP-46, de 21/12/1970, o Exmo. Sr. Dr. Delegado Sec-
cional de Polícia de Barretos/SP, procederá Correição 
Ordinária Periódica correspondente ao “Segundo Se-
mestre” do corrente ano, no dia 13/09/2022, às 09:00 
e 11:00 horas, na Delegacia de Polícia do Município e 
Cadeia Pública, durante a qual concederá audiência pú-
blica para apresentação de queixas, reclamações ou su-
gestões quanto aos serviços policiais e administrativos. 

Ficam convocados todos os funcionários 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Colina/SP, 06 de setembro de 2.022 

GUSTAVO RODRIGO LOPES COELHO 
Delegado de Polícia 

Os ganhadores do 
sorteio do Asilo no último 
dia 31 são: 082 – José 
Edvaldo (R$ 9 mil); 035 
– Sueli da Rocha (R$ 
1,8 mil); 255 – Antônio 
Carlos Mariano (R$ 1,2 
mil); 238 – Alice R. F. 
Maia (R$ 1.100,00) e 

Entrega de prêmios 
190 – Lara Caminoto 
(R$ 1 mil). 

SORTEIO 
A Apae sorteia R$ 

13.900,00 em vale-
compras na próxima 
quarta-feira, dia 14. 
Para concorrer o carnê 
precisa estar em dia. 
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ESPAÇO DO LEITOR

Em agosto de 2021 fiz contato com a redação 
do Jornal O COLINENSE e relatei a baderna que 
presenciei na Avenida das Cohabs nos finais de 
semana anteriores a 8 e 14 de agosto. 

Como vivemos em uma cidade pequena e 
ainda com possíveis perseguições, pedi para não 
ser identificado e contei o que vi nestes finais de 
semana, enquanto passeava com minha família.

Vandalismo e desrespeito com carros e motos 
colocando em risco a vida das pessoas. O local 
se transforma em pista de corrida com “cavalo 
de pau” e motos empinando, cortando a avenida. 

A reportagem foi fiel ao meu relato, onde 
inclusive disse que liguei para 190, que demo-
rou a comparecer. Fui até o Grupamento local 
e também mantive contato com o Batalhão em 
Barretos e Guaíra. 

Questionei como cidadão, cumpridor dos 
meus direitos e deveres, que a avenida vivia 
uma bagunça. Se faltam policiais ou viaturas, 
como já foi falado, vamos nos mobilizar para 
melhorar esta situação. 

Se a avenida é o local do vandalismo seria 
prudente ter uma viatura ali, principalmente 
nos finais de semana, para coibir este des-
respeito. 

O que se viu em seguida foi cara feia por 
parte de algumas autoridades, inclusive boicote 
e desrespeito à imprensa. Isso porque foi dado o 
mesmo direito de espaço para dar explicações. 
Enquanto a arrogância veda os olhos a humildade 
é um mágico colírio. 

Ao invés de divergências, deveríamos con-
vergir para o bem, buscando a harmonia, o 
convívio fraterno e o respeito às leis. Temos 
certeza que o cidadão de bem jamais irá ques-
tionar o cumprimento das regras para se viver 
em comunidade. 

Para nossa tristeza e, principalmente dos 
familiares do “Sr. Tuti”, a baderna, a impudência 
e o desrespeito na avenida fizeram uma vítima 
fatal. Ele que ali vivia inclusive para colaborar 
com a limpeza do local, coletando os materiais 
para reciclagem. 

Esta tragédia estava premeditada, tamanho 
o vandalismo que se instalou na avenida. E 
então a gente se pergunta: Será que isso não 
poderia ser evitado? A vida merece muito mais 
respeito... e isso depende de todos nós! 

Paulo Rogério Moreira 

A VIDA merece 
mais RESPEITO

Era para ser um dia 
rotineiro de trabalho para 
o catador de latinhas 
Luiz Carlos de Oliveira, 
conhecido por “Tuti”, de 
66 anos que, como de 
costume, foi até a Av. 
José Francisco Azedo 
na noite de sexta-feira, 
dia 2, recolher material 
reciclável que vendia 
para ajudar a família. 

Segundo boatos que 
se propagaram pela 
cidade, era início da 

Idoso morre ao ser atropelado por moto
Família pede ajuda de testemunhas  para ir em busca de justiça

madrugada de sábado, 
por volta de 00h15, 
quando o catador que 
caminhava na avenida, 
junto ao meio-fio do 
canteiro, foi atingido 
em cheio por uma CG 
150 Titan KS, preta, ano 
2007, que trafegava no 
sentido bairro/centro. O 
impacto foi tão forte que 
além dos ferimentos e 
fraturas causados, a 
dentadura do catador 
foi lançada para fora 

da boca e caiu sobre 
o canteiro. A pancada 
também provocou he-
morragia  pela boca,  
cabeça e ouvidos. A 
mancha de sangue, que 
ficou impressa no asfalto, 
indica a violência sofri-
da por Tuti. O catador 
deu entrada no Pronto 
Socorro antes de ser 
transferido para a Santa 
Casa de Barretos em 
estado gravíssimo. O 
motoqueiro, de 21 anos, 
também foi atendido no 
PS local. 

Quando a Polícia Mi-
litar chegou à avenida os 
envolvidos já tinham sidos 
socorridos pelo Samu e 
como estavam impos-
sibilitados de dar suas 
versões do acidente foram 
colhidas as declarações 
de populares, que relata-
ram que o atropelamento 
ocorreu no momento que 
o catador atravessava a 
avenida. 

EXIBICIONISMO E 
ABUSO

Não é de hoje que os 
imprudentes motoqueiros, 
empinando suas motos e 
fazendo algazarra, colo-
cam a vida de pedestres 
e motoristas em risco. A  
Avenida das Cohabs se 
tornou palco do exibi-
cionismo constante dos 
“fora da lei”, que usam os 
veículos como arma sem 
medir as consequências 
dos seus atos. 

Infelizmente a vida de 
um inocente, que estava 
trabalhando, foi tirada. 
A pergunta que se faz 
é até quando teremos 
que conviver com estes 
abusos que ameaçam 
os frequentadores da 
avenida, que se tornou 
o ponto de encontro dos 
colinenses? 

CATADOR SÓ 
TRABALHAVA 

A família contou à 
reportagem que está 
muito abalada com a 
trágica e violenta morte 
de Tuti, que morava 
com o irmão Carlos 
Eduardo de Oliveira e 
a cunhada Cidinha na 
avenida em frente ao 
Parque Débora. Eles 
foram avisados do aci-
dente por volta da 01h 
de sábado quando a 
viatura foi até a casa do 
casal. Segundo Oliveira, 
o irmão provavelmente 

estava retornando para 
casa no momento do 
acidente, depois de mais 
uma noite de trabalho. 

A família contou que 
Tuti trabalhava com reci-
clagem há muitos anos.  
“Ele gostava muito do que 
fazia e não tinha domingo, 
feriado, nem chuva e frio 
que o segurava em casa, 
trabalhava diariamente 
e ajudava bastante em 
casa”, contou Carlos 
Oliveira. 
O QUE FIZERAM COM 

ELE FOI UM CRIME 
“O policial disse que 

ele tinha sido atropelado, 
estava desacordado e 
seria transferido para 
Barretos. Fui de ambu-
lância com a equipe do 
Samu até Barretos, mas 
meu cunhado estava in-
consciente. Não cheguei 
a vê-lo porque fui junto 
com o motorista. Ele deu 
entrada na emergência 
e a médica me avisou 
que ele corria risco de 
morte e não aguentaria 
a cirurgia. Ele precisou 
de três bolsas de san-
gue”, relatou a cunhada 
que quando retornou à 
Santa Casa no sábado 
à tarde foi comunicada 

do falecimento. “A gente 
não sabe ao certo, mas o 
Luiz Carlos faleceu antes 
da cirurgia. A pancada da 
moto o deixou  bastante 
machucado. Além das 
diversas escoriações 
pelo corpo e no rosto 
que bateu no chão, ele 
fraturou o fêmur, teve 
traumatismo craniano, 
rompimento do fígado 
e choque anafilático 
provocado pela forte 
hemorragia”. 

Cidinha relata que a 
médica disse que o que 
fizeram com o cunhado 
foi o crime. “O Tuti não 
tinha costume de andar 
na rua, tanto que a 
marca de sangue na 
avenida está junto da 
guia do canteiro o que 
significa que ele não 
estava no meio da rua 
quando foi atingido pela 
moto. Queremos apenas 
que o condutor da moto 
seja responsabilizado 
pelo que fez”, declarou 
o irmão.  

EM BUSCA DE 
JUSTIÇA 

O sobrinho José Ro-
berto de Oliveira disse 
que as versões que a 
família tem escutado das 

pessoas é uma só: que o 
Tuti foi atropelado por um 
motoqueiro que perdeu o 
controle da moto enquanto 
empinava o veículo na 
avenida. 

“Infelizmente a moto 
atingiu meu tio em cheio, 
tirando a sua vida”, relatou 
José Roberto que pede 
que as pessoas que tes-
temunharam o acidente 
entrem em contato para 
ajudar a família que vai 
em busca de justiça. “Não 
podemos deixar a morte 
do Tuti em vão. É preciso 
tomar providências para 
que mais pessoas não 
morram desta forma tão 
trágica e dolorosa”.  

A família, que ainda 
não teve acesso ao laudo 
com as causas da morte, 
pede que uma viatura 
permaneça na avenida, 
principalmente nos finais 
de semana, para evitar os 
abusos dos motoqueiros 
que circulam empinando 
as motos. As pessoas 
que testemunharam o 
acidente e quiserem 
ajudar a família podem 
entrar em contato com o 
José Roberto pelos fones 
3341-3531 e 99979-5757. 
Após a análise pelo IML, 
o corpo foi liberado e o 
sepultamento aconteceu 
na manhã de domingo 
sob forte comoção. 

MOTOQUEIRO NÃO 
FOI PRESO 

O delegado titular 
da Comarca, Gustavo 
Coelho, disse que a 
Polícia Civil já instaurou 
inquérito para apuração 
da dinâmica dos fatos e 
suas circunstâncias, mas 
até o momento não há 
muitos detalhes do caso, 
que será investigado. O 
motoqueiro não foi preso. 

José Roberto, sobrinho de Tuti, no exato local onde o tio 
foi atropelado pela moto.
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e perícia, principalmente ao tratar de negócios. A posição dos 
planetas indica que você sente uma enorme vontade de começar 
algo novo no campo afetivo.

Horóscopo da semana de 08 a 14/09

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Com o trânsito 
planetário de Marte, você estará agindo com 
maior dinamismo, principalmente no trabalho. 

Tome cuidado com o fogo, com a eletricidade e com o excesso de 
velocidade, ao dirigir veículos, e não confie demais em pessoas 
que não conhece. Cuide da sua moral.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Dia em que pressagia 
o recebimento de ótimas notícias e de apoio 
moral e financeiro por parte de amigos leais e dos 

superiores hierárquicos. Período bom para diversões e passeios. 
Você está querendo viver à vida de um modo muito movimentado 
e diferente. Dificuldades no ambiente de trabalho.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09  Seja mais confiante 
em si mesmo e empreendedor que conseguirá 
os melhores resultados. Todavia, a fase não lhe 
será das mais propícias, principalmente no que 

se refere ao dinheiro. Quanto ao amor, excelente.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Dia que promete 
muito sucesso nos negócios, no trabalho e nas novas 
empresas. Os amigos estarão dispostos a colaborar. 

Mantenha a sua insegurança longe dos assuntos profissionais, e não 
se deixe envolver em intrigas no ambiente de trabalho.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Evitar 
afobações, correrias e a precipitação. Demonstre 
domínio sobre si próprio e passará airosamente por 
um período difícil. Cuidado com inimigos ocultos. 

Seja sereno ao resolver problemas. Procure se desligar um pouco 
deste mundo racional, e use a imaginação para equilibrar as finanças.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Você terá 
vantajosas e reais oportunidades, já que o seu signo 
é pleno de chances. Favorável para as compras e 
vendas lucrativas. O período da noite poderá ser 

aproveitado em recreação. Dinheiro ganho inesperadamente.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Boas relações 
com parentes, vizinhos e amigos, poderão ser 
esperadas para hoje. Pode solicitar favores e 
necessitar e por em prática as novas ideias. 

Grandes chances de jogar na loteria e nos sorteios. A sua melhor 
cor para hoje é o amarelo.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Evite o gasto desne-
cessário de dinheiro e tudo que possa prejudicá-lo 
de um ou outro modo. Seja mais verdadeiro. O 
aspecto positivo entre alguns planetas vai lhe per-

mitir honrar com mais facilidades os seus compromissos, sejam 
eles de ordem financeira ou mesmo sentimental.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Os assuntos 
profissionais e financeiros merecem melhor 
atenção, pois há prenúncio de lucros. Procure ser 
franco, conte com a ajuda de todos. Cuide de sua 

saúde. A sua atenção estará voltada para a família.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Sua 
autoconfiança estará em alta e você vai insistir em 
provar ao ser amado que está com a razão. Um 
obstáculo poderá surgir em seu trabalho que será criado 

por uma pessoa teimosa. Você saberá como contorná-lo. Notícias e 
novidades do seu interesse devem ser esperadas para o período da tarde.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Dia instável, pois 
haverá boas e negativas influências. Mas, para que 
tudo saia a seu gosto deverá usar de inteligência 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Hoje poderá 
elevar-se no plano social pela colaboração 
de pessoas amigas e compreensivas. Novos 
conhecimentos e alegrias estão em perspectiva. 

Não adianta impacientar-se com pequenas coisas que possam 
lhe ocorrer. Controle a sua ansiedade.

Hoje 
Gleyce L. de Oliveira

João Victor Furini 
Paula Maria J.Franco Guarnieri 

Júlia Akiko S. de Souza 
Maria Luiza Fazuolli Paro 
Aparecida dos S.Torneli 

Amanhã 
Matheus Parra Passarela
Sadia Daher R.Ferreira

Dia 10 
Jorge Assad Chabrour 

Dia 11 
Ana Paula Ricoldo 

Sônia Maria Paro Ribeiro 
Hellen Cristina O. Rodrigues 

Dia 12 
Daniele C. da Silva França 
Lucas Henrique Santana 

Dia 13 
Letícia Gomes Honorato 

Sebastiana Crispim O. Silva 
Ladaerte A. C. e Silva
Abdo Ramadan Neto 

Eleotério José Santana 
Dia 14 

Isabel Cristina A.Ardengui 
Sidnei de Brito 

Aniversários de casamento 
Amanhã 

Paulo Eduardo Petri/Mércia 
Dia 11 

Valcir R. Dalpim/Maria Amélia 
Dia 14 

José Luís Basilio/
Maria Olívia 

Luiz Fernando Felici/Geni 
Ítalo Gustavo Fagundes/Vânia 

O aniversário de casamento é uma data especial para 
Valcir/Maria Amélia, que neste domingo completa 51 
anos de união (bodas de bronze). 

Este domingo,
 dia 11, é de 

“parabéns” para 
a Hellen que celebra 
mais um ano de vida 

com a família e 
a turma de amigos. 

Cláudio/Ladaerte com o netinho Bernardo que no domingo 
comemorou 3 aninhos com o pique-pique da “Patrulha Cani-
na”. A vovó Ladaerte também completa idade nova no dia 13. 

A animação de Paçoca/Geni contagia quem está perto do 
casal, que no dia 14 celebra mais um ano de casamento. 

Bora comemorar... Foi neste ritmo alegre e descolado 
que Breno Melo festejou seus 17 anos no último dia 2, 
quando recebeu a turma de amigos em casa. E é lógico, 
na companhia da namorada Maria Clara.

Hoje a atenção e os inúmeros cumprimentos são todos 
para a aniversariante Paula, que comemora com a família 
e o maridão Luiz Carlos. 

As filhas Mariane, Marília e netinho João Lucas celebraram 
os 39 anos de casados (bodas de mármore) de Marcos 
e Sônia, completados no dia 3. 

Os filhos Renê, Leonardo, Edivanio  e os netos são o 
sinônimo de felicidade da Júlia, que recebe muitas de-
monstrações afetivas pelo aniversário no dia de hoje. 

O carinho do marido Maicon e filho Murilo são imprescin-
díveis para a Ana Paula, principalmente no seu aniversário 
de 35 anos, celebrado neste domingo.  
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P A N O R A M A

Falta menos de um 
mês, na verdade 24 dias, 
para as eleições do dia 
2 de outubro quando os 
brasileiros vão às urnas 
para escolha do presi-
dente, governadores, 
senadores, deputados 
federais e estaduais/
distritais. Para o maior 
evento da democracia a 
Justiça Eleitoral vem se 
preparando já há algum 
tempo, no entanto os 
trabalhos se intensificam 
a partir deste mês que 
antecede a votação. 

O Cartório Eleitoral, 
que engloba três muni-
cípios (Colina, Jaborandi 
e Terra Roxa), tem várias 

Justiça define esquema de segurança para eleições
reuniões agendadas 
com os representantes 
de escolas, polícia e 
mesários que atuarão 
tanto no dia eleição, como 
nos dias que antecedem 
ao pleito para garantir a 
segurança dos eleitores, 
a integridade das urnas 
eletrônicas e de todo 
processo de votação. 

O primeiro encontro 
aconteceu na tarde da 
última segunda-feira, dia 
5, quando o juiz eleitoral, 
Fabiano Mota Cardoso, 
esteve reunido no Fórum 
com o chefe do Cartório 
Eleitoral, Carlos Humberto 
Campos Júnior, assis-
tente Beatriz T. Carnio 

Ramadan e sargentos 
PM Hespanhol e Men-
donça, que comandam 
os Grupamentos de 
Colina, Terra Roxa e 
Viradouro, para definição 
do policiamento na sede 
do Cartório Eleitoral, 
dos locais de votação 
e das urnas eletrônicas 
na véspera e no dia da 
eleição. 

TREINAMENTO E 
LACRAÇÃO DAS 

URNAS 
Neste sábado, dia 

10, no auditório da Se-
cretaria de Educação, 
acontece às 09h30 o 
treinamento presencial 
para o presidente e 1º 

mesário que vão trabalhar 
nas seções de votação 
e às 13h para o pessoal 
de apoio logístico.  

 O treinamento em 
Jaborandi e Terra Roxa 
será realizado em ambos 

municípios no próximo 
dia 17. A reunião do 
Cartório com as diretoras 
das escolas que serão 
locais de votação está 
marcado para os dias 
13 e 14. 

Em todos os Cartórios 
do Estado a geração de 
mídias, carga e lacração 
das urnas serão realiza-
das no mesmo dia, 21 de 
setembro, a partir das 
11 horas.

Tem circulado na mí-
dia muitas informações 
sobre a Monkeypox, a 
varíola dos macacos, 
doença que já causou 
algumas mortes no país. 
A reportagem procurou 
a Secretaria Municipal 
de Saúde que deu mais 
informações e orientações 
sobre a doença. 

A enfermeira da Vi-
gilância Epidemiológica, 
Maria Thereza Rodrigues, 
disse que Colina, até o 
momento, não registrou 
nenhum caso suspeito e 
nem positivo da doença 
e que nenhuma coleta 
para o exame de PCR 
MPX foi realizada. O 
Pronto Atendimento 

Saúde e orienta população sobre a varíola dos macacos
Colina não tem nenhum caso suspeito e nem positivo da doença

Municipal e as Unidades 
Básicas de Saúde são 
as portas de entrada 
para atendimento das 
pessoas com sinais e 
sintomas da Monkeypox. 

“A prevenção é a 
melhor maneira de 
evitar o contágio. Não 
tenha contato íntimo e 
ou sexual com pessoas 
com lesões na pele, evite 
beijar, abraçar ou fazer 
sexo com alguém com 
Monkeypox, higienize as 
mãos com frequência, 
não compartilhe rou-
pas de cama, toalhas, 
talheres, copos, objetos 
pessoais e brinquedos 
sexuais. Dada a rápida 
disseminação do vírus, 

é fundamental a identifi-
cação precoce de casos 
suspeitos/prováveis/
confirmados, isolamento 
e rastreamento dos con-
tatos. A orientação é que 
procurem imediatamente 
os serviços de saúde 
(PAM e UBSs) sejam 
tomadas as devidas 
medidas de vigilância 
e controle adequadas 
para conter o avanço 
do MPX”. 

A enfermeira dá mais 
informações e orientação 
para esclarecer a popu-
lação sobre a doença. 

OC: O exame é re-
alizado onde? De que 
forma? 

Maria Thereza: O 
exame é realizado por 
profissionais da saúde 
devidamente capacita-
dos (enfermeiros e/ou 
médicos), é simples, tem 
o nome de PCR MPX, 
porém requer muito 
cuidado. É feito a coleta 
do material biológico 
das vesículas e pústulas 
(lesões), coloca-se no 

tubo estéril, identifica-se 
e é encaminhado para o 
laboratório autorizado.

Em caso positivo 
o paciente deve ficar 
isolado em casa? Por 
quanto tempo?  

O isolamento é de-
finido de acordo com 
a gravidade do caso e 
existem critérios para 
internação hospitalar. 
Na maioria das vezes,  o 
caso confirmado deverá 
se manter em isolamento 
domiciliar até que as le-
sões estejam totalmente 
reepitelizadas, ou seja, 
até que todas as crostas 
tenham caído e uma nova 
camada de pele intacta 
tenha se formado. 

A Secretaria de Saúde 
fará o acompanhamen-
to do doente? De que 
forma? 

Sim, tanto do caso 
confirmado como identifi-
cação e rastreamento de 
seus contatos, via telefone 
e/ou whatsapp. O moni-
toramento de contatos 
é recomendado a cada 

24h, para detecção do 
aparecimento de sinais 
e sintomas, por um pe-
ríodo de 21 dias a partir 
do último contato com 
um paciente no período 
infeccioso.

Os familiares do 
infectado também são 
monitorados? Necessitam 
também de isolamento? 

São monitorados jun-
tamente com o paciente 
e orientados a entrar em 
contato caso apresentem 
algum sinal ou sintoma. Não 
necessitam de isolamento, 
desde que não tenham 
nenhum sinal e sintoma.

O contágio se dá 
pelas feridas que a 
doença provoca? 

A transmissão entre 
humanos ocorre princi-
palmente por meio de 
contato próximo/íntimo 
com lesões de pele de 
pessoas infectadas como, 
por exemplo, pelo abra-
ço, beijo, massagens, 
relações sexuais ou 
secreções respiratórias. 
A transmissão também 

pode ocorrer por meio 
de secreções em objetos, 
tecidos (roupas, roupas 
de cama ou toalhas) e 
superfícies que foram 
utilizadas pelo doente.

Os funcionários da 
Rede Municipal de Saúde 
passaram por treina-
mento para atendimento 
dos casos suspeitos de 
monkeypox? 

Todos tiveram orienta-
ções de como proceder no 
acolhimento e coleta de 
exame em caso suspeito 
e o estado disponibilizou 
uma web de Vigilância e 
Assistência em Monkeypox 
no Estado de São Paulo.

O NOME
A Monkeypox ganhou 

este nome na década 
de 70, quando o vírus 
foi isolado em macacos 
africanos. No final de 2021, 
pessoas que foram à Africa 
transmitiram esta doença 
para outras pessoas em 
seus países de origem, 
na Europa. A doença não 
está sendo transmitida 
pelos macacos. 

Beatriz Ramadan e Carlos Campos Júnior, do Cartório Eleitoral, sargento Mendonça,  
juiz elelitoral Fabiano Cardoso e sargento Hespanhol estiveram reunidos no início da 
semana. 



O primeiro destaque do Amador vai para Pablo, d’Os 
Muleks da Dirce. O camisa 8 foi responsável por organizar 
o meio-campo do time. O segundo volante é peça essen-
cial para o técnico Anaelson, que busca o bicampeonato.  

Para mais uma edição do Amador contamos com o 
patrocínio da Pizzaria Florença que, semanalmente, vai 
presentear o “Destaque” com uma deliciosa pizza. 
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QUADRILHA RENDE 
FUNCIONÁRIOS DE FAZENDA 

E ROUBA DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS 

O administrador de uma pro-
priedade rural, na Rodovia Antô-
nio Bruno, em Jaborandi, estava 
no interior de sua residência na 
noite do dia 30, por volta das 
22h, quando foi surpreendido por 
dois bandidos encapuzados e 
armados, que também já tinham 
rendido o vigia próximo ao barra-
cão, onde fica armazenada uma 
grande quantidade de defensivos 
agrícolas. A quadrilha manteve os 
dois funcionários reféns até a 01h 
da madrugada do dia seguinte. O 
vigilante, de 42 anos, relatou que 
foi rendido por 3 assaltantes, que o 
obrigaram a abrir o barracão onde 
estava o defensivo e na sequência 
o levaram para outro barracão, 
onde foi mantido sob vigilância 
até a fuga dos criminosos, que 
roubaram da fazenda 180 galões 
de defensivos de marcas variadas 
com 20 litros (cada), duas motos-
serras, aparelho de gravação de 
vídeo (DVR) e uma caminhonete 
S-10 pertencente ao administra-
dor, de 52 anos. A ocorrência foi 
apresentada no plantão policial 
em Barretos. 

FURTO DE CELULAR E BIKE 
Na noite do dia 1º, uma mulher 

foi até o portão de uma residên-
cia na Avenida Engenheiro Luís 
Sebastiao Piai – Jardim Santa 
Lúcia e pediu um copo d’água ao 
morador, de 60 anos, que perce-
beu que ela havia adentrado na 
residência. Quando a mulher foi 
embora a vítima constatou o furto 
do celular.

Uma bicicleta que estava des-
trancada foi furtada em frente a 
um estabelecimento da Rua 7 de 
Setembro na tarde do dia 4. A pro-
prietária constatou o furto quando 
saiu do local. 

ALICIAMENTO DE MENORES 
A PM apreendeu com um homem 

de 24 anos, morador em Barretos, 
um invólucro de maconha. A abor-
dagem aconteceu na tarde do dia 3 
na Rua Assad Abrão Daher – Vila 
Cunha, onde o indiciado teria ten-
tado aliciar duas menores de idade 
que precisaram pedir a ajuda de 
um vizinho, que acionou a polícia. 
O caso foi parar no plantão policial 
em Barretos, onde as partes foram 
ouvidas e liberadas. 

APREENSÃO DE VEÍCULOS 
Na noite do dia 30, no início da 

Rodovia Renê Vaz de Almeida, 
que liga Colina a Monte Azul, a 
PM abordou um Voyage em mal 
estado de conservação, que trafe-
gava com o capô aberto, sem os 

bancos traseiros e com indícios 
de ser utilizado no transporte de 
laranjas. O condutor foi abordado e 
a documentação comprovou a falta 
de licenciamento e de transferência 
do veículo. Durante o registro da 
ocorrência um Monza se aproximou 
e o condutor, que não possui CNH, 
disse que estava ali para prestar 
socorro ao motorista do Voyage, 
que foi recolhido ao pátio. 
MULHER COM CANIVETE NO PS 

Uma mulher, de 46 anos, que 
vagava pela Rodovia Faria Lima 
foi levada pela equipe da Tebe ao 
Pronto Socorro no dia 29, permane-
cendo no local até o dia seguinte. 
Segundo a coordenadora do PS, 
a mulher possui problemas psiqui-
átricos e aparentava estar muito 
alterada. Em determinado momento 
chegou a mostrar um canivete aos 
funcionários, que acionaram a PM 
que ajudou na imobilização para 
administração de medicação. A 
autora permaneceu descansando 
no leito hospitalar e o canivete foi 
apreendido. 

GOLPE CAUSA PREJUÍZO DE 
R$ 3,7 MIL 

Na tarde do dia 1º o filho de uma 
mulher de 83 anos recebeu uma 
ligação de um estelionatário, que 
se identificou como funcionário da 
agência bancária onde a vítima 
possui conta, perguntando se tinha 
utilizado o cartão na compra de 
uma TV. Com a negativa o golpis-
ta sugeriu os cancelamentos dos 
cartões e das compras mediante a 
digitação das senhas de cada car-
tão no celular. Os cartões também 
foram entregues a um indivíduo 
de máscara protetora que foi até 
a residência, na Rua Germano 
Bizarro – São Sebastião, buscar 
os cartões. Logo depois foi desco-
berto um prejuízo de R$ 3.772,63 
em saques e compras feitas com 
os cartões da idosa.  

Um aposentado de 66 anos foi 
até a agência bancária na tarde 
do dia 1º sacar o benefício quando 
tomou ciência de um empréstimo 
no valor de R$ 1.732,58. O cor-
rentista disse que jamais fez tal 
operação bancária em favor  de 
uma desconhecida. 

 OPERAÇÃO APREENDE 
MACONHA EM GUAÍRA 

Um comerciante de 33 anos, 
preso em flagrante durante operação 
realizada em Guaíra no dia 2, foi 
removido à cadeia local para apre-
sentação em audiência de custódia. 
A Polícia Civil de Barretos, com apoio 
da DISE e DEIC de Ribeirão Preto, 
apreenderam 1.270 kg de maconha. 
A ação contou com o auxílio do cão 
farejador Tanque da Secretaria de 
Administração Penitenciária. 

P A N O R A M A

O estreante  AC1 (Amigos 
da Cohab 1) conquistou 
um importante empate 
diante do atual campeão 
do Amador, Muleks da 
Dirce, no jogo das 10 
horas no Colina Atlético 
e comemorou. 

O time, que é formado 
por um grupo de atletas 
que disputam o futsal, tem 
como técnico o experiente 
Daniel Barreira. “Foi uma 
ótima estreia. Empatar 
com o time campeão, 
que está entrosado há 
anos, é motivo de co-
memoração para nós”, 
disse o técnico que 
acrescentou: “O nosso 
objetivo é estar entre 
os quatro melhores e, 
com humildade e muito 
trabalho, conquistar o 
título do Amador”. 

A DISPUTA 
O AC1 foi melhor 

em boa parte do jogo, 
ainda no primeiro tempo 
criou duas boas opor-
tunidades de gol para 
abrir o placar, mas não 
aproveitou. Mesmo longe 
de seu melhor futebol, 
Os Muleks foram efi-
cientes na única chance 
clara de marcar. Lipão 
recebeu na entrada da 
área, girou para cima da 
marcação e bateu forte, 
no ângulo, sem chances 
para o goleiro Alemão.

Mesmo sofrendo o gol, 
o AC1 não mudou seu 
jeito de jogar e seguiu 
tendo mais posse de 
bola. Mas quando o jogo 
se encaminhava para o 
intervalo, o empate saiu 
em bola parada. Diego 
bateu falta de média dis-
tância, a bola passou do 
lado da barreira e tocou 
no chão. Fausto até pulou 
para tentar defender, mas 
não conseguiu. 

No segundo tempo 
a partida recomeçou 

AC1 arranca empate com 
Muleks e comemora 

equilibrada. Porém, o 
entrosamento da Mole-
cada ficou evidente aos 
16’ com o artilheiro Lipão, 
que recebeu na entrada 
da área, bateu rasteiro 
no canto para fazer 2 a 1. 

O AC1 realizou mu-
danças e deixou o time 
mais ofensivo. Onze 
minutos depois veio o 
empate, novamente em 
bola parada. Falta batida 
de longe, Fausto rebateu 
deixando a bola no pé de 
Igor, que só empurrou para 
deixar tudo igual. 
PRIMAVERA ESTREIA 

COM GOLEADA 
No jogo de abertura 

no CA o Primavera co-
meçou com o pé direito 
e atropelou o estreante 
Atlético Santa Lúcia por 
6 a1. Até os 30 minutos 
da etapa inicial, o pla-
car estava zero a zero. 
Mas em 12 minutos, 
com Netto, Baú e Gui, 
o Primavera abriu 3 a 0 
e levou esse resultado 
para o intervalo.

O Santa Lúcia voltou 
disposto e aos 11 minutos 
diminuiu com Gustavo, 
em cobrança de pênalti. 
O jogo seguiu sem maio-
res emoções até os 26’ 

quando Saúva, vindo do 
banco de reservas, marcou 
o quarto e dois minutos 
depois Lucas fez o quinto 
e, quase no final, Brito 
fechou a goleada.

AZULÃO E LM 
VENCEM  

Jogando na Pedreira, o 
Ninho do Azulão venceu de 
virada o Nova Colina por 
2 a 1. Gustavo e Peterson 
marcaram e Ronald abriu 
o placar para o NC. 

O Laranja Mecânica 
bateu o Nike com gol 
único de Édipo. 

VG E CAMARÕES 
EMPATAM 

Jogando em casa o Vila 
Guarnieri empatou em 1 a 1 
com o Camarões. Fizeram: 
Henrique para Camarões 
e Lucas para a VG. 

PRÓXIMA RODADA 
Colina Atlético

8h – Ninho do Azulão 
x CDHU 1
10h – Primavera x  AC1

Pedreira
8h – Camarões x 
Nike 10
10h – Santa Lúcia x 
Vila Guarnieri

Nova Colina
8h - Nova Colina x 
Muleks da Dirce
O LM folga

AMIGOS DA COHAB 1 – Estreante no Amador o AC1 comemorou o empate em 2 a 2 
diante do campeão do Amador, Muleks da Dirce. No próximo domingo o time pega o 
Primavera (vice-campeão de 2019), às 10 horas, no Colina Atlético. 
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Jaborand i  vem 
recebendo inves-
t i m e n t o  r e c o r d e 
em obras públicas, 
através do governo 
paulista, desde que 
a Fundação SEADE 
começou a analisar a 
série histórica desde 
indicador. 

Jaborandi recebe mais de R$ 95 milhões para rodovias
Somente na malha 

rodoviária o Governo 
Paulista, através do 
Departamento Es-
tadual de Estradas 
de Rodagem (DER), 
está investindo R$ 
95.267.007,45 na 
execução de 3 grandes 
obras: no trecho de 

12,28km das Rodovia 
Antônio Bruno entre 
Jaborandi e Col i -
na, recuperação de 
34,60km da Rodovia 
D.  Genoveva Lima de 
Carvalho Dias (Jabo-
randi/Morro Agudo) e 
investimento de mais 
R$ 43.332.398,83 para 
obras de recapeamen-
to nos 6km da vicinal 
José Chubaci, entre 
Jaborandi e Terra 
Roxa. 

O maior investi-
mento, no valor de R$ 
51.934.608,62, está 
sendo aplicado na obra 
de pavimentação dos 
19,20km da estrada 
entre Jaborandi e 

Barretos, que também 
interligará a cidade 
com os demais muni-
cípios que compõem 

as regiões norte e 
nordeste do Estado, 
conhecida como “Alta 
Mogiana”. 

“Graças a capaci-
dade gestora da atual 
administração esta-
dual, Jaborandi está 
sendo contemplada 
com um pacote de 
obras histórico que 
vai integrar a cidade 
a importantes eixos 
rodoviários, como a 
SP 326 (Rodovia Faria 
Lima), SP 425 (Rodovia 
Assis Chateaubriand) 
e SP 330 (Rodovia 

Anhanguera)”, afirmou 
o prefeito Silvinho que 
ressaltou: “Além da 
geração de empregos, 
as obras facilitarão o 
escoamento da produ-
ção agrícola criando 
impactos positivos na 
economia e tornando 
o municíp io mais 
atrativo para receber 
investimentos priva-
dos, principalmente 
na agroindústria uma 
vocação natural e 
também no turismo, 
segmento que estamos 
fortalecendo”. 

As obras de pavimentação da vicinal entre Jaborandi a Barretos estão ganhando forma 
e mudando o cenário da região. Orçado em mais de R$ 51 milhões, o montante é o 
maior investimento do programa estadual. 

A Rodovia Antônio Bruno, entre Jaborandi e Colina, 
também recebe melhorias para oferecer segurança aos 
usuários. 

Máquina trabalha na construção da estrada que interligará 
a região as rodovias do Estado.
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MÊS DE 
ANIVERSÁRIO

ofertas válidas de 08 à 14/09
ou enquanto durar o estoque

Rua Coronel Nogueira, 389 | Fones: 3341-1711 / 3341-2254 ofertas preço à vista com dinheiro ou valor a prazo até 12x no cartão!

37R$              ,30 Cimento csn
50kg

18R$              ,50 Cal hidratado
itau 20kg

425R$                  ,00 

Látex 18l
lukscolor

acrílico (cores) 229R$                  ,90 

ventilador 
de teto

cor mogno

59R$              ,90 

selador acrílico
parana color
20kg (barrica)

45R$              ,90 

Massa pva
25kg (barrica)
parana color/

superteks

Tijolo 6 furos 
baiano 

890R$                   ,00

Milheiro
Tijolo 8 furos 

Baiano
780R$                   ,00

Milheiro

PARA SE INSCREVER

ESCOLA DE CULINÁRIA

CULINÁRIA

INCRIÇÕES ABERTAS

PANIFICAÇÃO

O CURSO TEM ÊNFASE EM CULINÁRIA PARA
DIABETICOS E HIPERTENSOS 

ELIfAS FERREIRA DE ARAúJO (AUSôNIA) Nº 480
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