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ESF – Estratégia Saúde da Família do bairro Nosso Teto e na 
UBS – Unidade Básica de Saúde da Vila Fabri

SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 07H ÀS 11H E DAS 13H ÀS16H

LEVAR A CARTEIRA DE VACINAÇÃO.

É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS.

 A VACINAÇÃO PARA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

MENORES DE 15 ANOS ESTÁ 

PRORROGADA ATÉ 

30 DE SETEMBRO DE 2022. 
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O ex-vereador 
Daniel Cury está em 
plena campanha para 
deputado federal pelo 
PSB. Daniel Augusto 
Silva Cury se apresenta 
como Augusto Cury, 
nome do tio, o escritor 
mais vendido do país, 
de quem recebe apoio 
e incentivo. 

O colinense, segundo 
informações não oficiais, 
o 1º a disputar uma 
eleição para deputado 
federal, vê a política 

Daniel é candidato a 
deputado federal

O Bicentenário da 
Independência do 
Brasil foi comemorado 
com atrações cívicas, 
artísticas e culturais 
preparadas pela Prefei-
tura, por meio de suas 
secretarias. O tradicional 
passeio ciclístico (foto) 
atraiu uma multidão, 
que coloriu as ruas de 
verde e amarelo. 

Pág.  3

como “um dos únicos 
caminhos para mudar a 

Eleitor terá que entregar celular para votar
Pág. 5 

Imagem da câmera 
de um estabelecimento 
comercial da Avenida das 
Cohabs revelou que o 
motoqueiro não estava 
empinando a moto quando 

CASO TUTI 
Moto não estava empinada

ocorreu o atropelamento 
que matou o catador 
Luiz Carlos de Oliveira 
“Tuti” na madrugada de 
sábado, dia 3. 

Portanto, não procede a 

versão de testemunhas de 
que o atropelamento teria 
sido causado por uma moto 
empinada. A divulgação do 
vídeo, inclusive pela EPTV 
Ribeirão, comprova que o 
idoso foi atingido pela moto 
quando atravessava a Av. 
José Francisco Azedo, em 
um local onde não tem 
faixa de pedestre. 

O delegado titular 
Gustavo Coelho disse que 
está previsto para esta 
semana o depoimento 
do motoqueiro. Porém, 
aguarda o laudo do IML 
– Instituto Médico Legal, 
que deve sair em 30 dias, 
para se pronunciar sobre 
o caso. 

vida das pessoas”. Mais 
detalhes na página 5 

Daniel Augusto Silva Cury é candidato a deputado 
federal pelo PSB.

A vítima instantes antes de ser atropelada pela moto na 
Avenida das Cohabs.
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O COLINENSE
Fundado em 18/08/1918

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

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

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

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

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

Jornalista Responsável: João Roberto Felici - MTb - 22.733
Impressão: Stander Artes Gráficas - Adalberto Guilherme - ME

OS ARTIGOS ASSINADOS REPRESENTAM APENAS E TÃO SOMENTE
A OPINIÃO DE SEUS AUTORES. A REPRODUÇÃO DE TEXTOS,

FOTOS E PUBLICIDADE SOMENTE SERÁ PERMITIDA SE PREVIAMENTE 
AUTORIZADA, POR ESCRITO, PELO JORNAL COM CRÉDITO DA FONTE.

Notícias da Paróquia
Dia 17 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 18 – Domingo
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 21 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião com os catequistas na Matriz 

“PARA UM BOM USO DOS BENS”

O tema da liturgia da Palavra desta semana, é muito atual, e 
necessário para melhor nos situarmos como cristãos em um mundo 
onde vige um sistema econômico capitalista e neoliberal. Há um 
apelo cultural para sempre ter mais, e as leituras nos orientam 
sobre como lidar melhor com os bens materiais. 

Am. 8,4-7 – Amós, no século VIII A. C. denunciava uma 
prática religiosa desvinculada da justiça social, que não se 
ocupava dos menos favorecidos. Os líderes deveriam dar 
exemplo de compromisso com o bem comum, se importar com 
os empobrecidos. Por eles, na carta de 1 Tm. 2,1-8 Paulo pede 
orações e orienta a participação comunitária, com o objetivo de 
haver melhor qualidade de vida para todos. Jesus ensina, no 
evangelho de Lc. 16,1-13 – como relacionar-se com o dinheiro, 
ou seja, a fazer bom uso dele em prol dos valores do Reino, e 
não absolutizá-lo como uma divindade. 

Precisamos de dinheiro e dos bens materiais para a nossa 
vida, nesta realidade na qual nos situamos. Deus não quer que 
passemos por privações ou vivamos em condições precárias de 
sobrevivência. A miséria de muitos decorre, sobretudo, da má 
distribuição de renda e da injustiça social. 

Segundo um relatório da Oxfam, os dez homens mais 
ricos do mundo dobraram suas fortunas durante a pandemia, 
enquanto a renda de 99% da humanidade caiu. Horrivelmente, 
o luxo de alguns poucos no mundo, é mantido à custa de 
sacrifícios de muitos da sociedade. 

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

Assembleia para Criação e 
Análise do Estatuto Social

 TAMPET – PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 
DE COLINA-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os interessados para participa-

rem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
para fins Criação e Análise do Estatuto Social da 
TAMPET – Proteção dos Animais de Colina-SP, que 
será realizada na Câmara Municipal de Colina, sito à 
Rua Salvador Campagnon, nº 36, Centro, Colina-SP, 
no dia 20 de setembro de 2.022, às 19h00m em 
primeira convocação, ou às 19h30m em segunda 
convocação, para Criação e Análise do Estatuto 
Social, promovendo as alterações necessárias. 

Colina, 05 de agosto de 2.022
Fernanda Caruso C. M. Ribeiro - Presidente

Dê mais sabor às refeições da sua família com 
as deliciosas massas frescas e de vários tipos 
à venda pelo Grupo “Somos Solidários”. As 
encomendas, para retirada no dia 24/9 (sábado) 
na sede da entidade, precisam ser feitas até o 
próximo dia 18 pelo fone (17) 99671-7821. 

ENCOMENDA MASSAS FRESCAS

VENDE-SE 
Terreno na Av. Rui 

Barbosa, entre as Ruas 
João Silveira e Natividade 
C. Arantes, c/ 300 metros 
(12x25m), murado no 
fundo e do lado direito - 
valor R$ 120 mil. Tratar 
(11) 99905-0118 (n), c/ 
Ana Paula. 

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 churrasqueira, jane-
las com grades, cerca 
elétrica e amplo jardim.
Tratar: (17) 99645-5926.

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.

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

e manutenção, podas de 
árvores, plantio de grama, 
comércio de vasos e plan-
tas em geral. Contato (17) 
3341-1604 / 99135-3501 / 
98189-4149, c/ Gabriel Paro. 

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

de estofados residenciais/
automotivos, colchões, 
cadeiras, etc. Faça seu 
orçamento na Tapeçaria do 
Marquinho – 3341-3836. 

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

seus pés c/ a podóloga 
Daniela – unhas 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 
medida e personalizado. 
Vendas no atacado e 
varejo. Contato:  99141-
0589. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2022

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE                            

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atri-
buições legais e de acordo com o disposto no artigo 48  da   
Lei Complementar nº 101/2000  e Incisos I, II e III e Pará-
grafo § 5º do artigo 36 da Lei Complementar  nº  141,  de  
13 de Janeiro de 2012,   TORNA  PÚBLICO  e  CONVO-
CA  a  População  do  Município  de Jaborandi, o Legislati-
vo Municipal, as autoridades jaborandienses e o Conselho 
Municipal de Saúde para participar da Audiência Pública 
da Saúde, referente ao 2º QUADRIMESTRE DE 2022 a 
realizar-se no dia 26 de Setembro de 2022, às 19:00 horas, 
na sede da Câmara Municipal, sito à Rua Inácio Máximo 
Diniz Junqueira, nº 694, nesta cidade de Jaborandi – SP.                                                    

Jaborandi – SP, 12 de setembro de 2022             

JOICE APARECIDA DA SILVA 
Secretária Municipal de Saúde

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). 
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As comemorações 
do Bicentenário da In-
dependência do Brasil 
aconteceram  nos dias 
6 e 7 de setembro, na 
Praça do Museu Muni-
cipal. O entretenimento 
e o patriotismo foram 
evidenciados por apre-
sentações artísticas, ato 
cívico e pelo passeio 
ciclístico que contou com 
uma super premiação 
de 15 bikes e coloriu 
a cidade de verde e 
amarelo.

O show “Gigantes 
dos Anos 80” com Kiko 
Zambianqui e Maurício 
Gasperini abriu a pro-
gramação na noite de 
terça-feira. Na manhã 

Público prestigiou comemorações do bicentenário da Independência 
do feriado da Pátria 
aconteceu o ato cívico 
com a presença de au-
toridades e um grande 
público que estampava 
as cores da bandeira 
brasileira. 

Na sequência teve 
o passeio ciclístico que 
reuniu uma multidão 
pelas ruas da cidade. 
Ao final foram premia-
dos os participantes nas 
diversas categorias e 
entregues 15 bicicletas 
aos destaques. Confira 
relação dos premiados 
no nosso site. 

A programação foi 
encerrada no final da 
tarde com o show “7 com 
Samba”, reunindo os 

Grupos: “Quero É Mais” 
e “Samba da Gente”. 

CIVISMO 
“Comemorar a In-

dependência do Brasil 
com a participação 
da comunidade esco-
lar, das famílias e da 
população em geral é 
essencial para consolidar 
a prática educativa de 
valores tão importantes 
quanto o respeito e o 
civismo”; destacou a 
Prof.ª Elizabete Milani 
Neme, responsável 
pela Secretaria de 
Educação. Ela também 
agradeceu o apoio dos 
patrocinadores que 
proporcionou a super 
premiação de 15 bikes, 

que abrilhantou e in-
centivou a participação 
da população. 

O prefeito Dieb agra-
deceu a participação da 

população e também dos 
organizadores. “Além de 
enaltecer a cidadania e 
homenagear a Pátria, os 
festejos incentivaram a 

prática da atividade fí-
sica e ofereceram lazer 
e diversão às famílias 
colinenses”, finalizou o 
prefeito. 

A Secretaria de De-
senvolvimento Social 
inaugurou na manhã 
de sexta-feira, 9, as 
novas instalações da 
sede da Secretaria e 
do Serviço de Aco-
lhimento Institucional 
Casa da Criança e do 
Adolescente “Sr. José 
Zaiden”. A partir de agora 
a Secretaria está na 
Av. Cel. José Venâncio 
nº 51 e o Serviço de 
Acolhimento na Rua 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Casa da Criança estão em novo endereço
13 de Maio, 503. 

O evento contou 
com a presença de 
autoridades municipais, 
secretários, servidores 
e população em geral.  
A secretária de De-
senvolvimento Social, 
Lilian Domeneguetti, 
destacou que com a 
nova instalação será 
possível fortalecer 
ainda mais os serviços 
prestados à população. 
“Colina possui um dos 

melhores serviços de 
Assistência Social da 
região. Estamos com 
a Assistência organi-
zada de acordo com o 
SUAS – Sistema Único 
de Assistência Social”, 
destacou Lilian.  

 “Temos que ter 
sensibi l idade para 
lidar com pessoas e 
os profissionais da 
Rede Socioassisten-
cial de Colina estão 
preparados e atuam 

diretamente com a 
comunidade, conhe-
cendo o seu dia a dia. 
Além da capacidade 
técnica, tem que ter 

humanidade no traba-
lho, por isso reconhe-
cemos a importância 
das ações realizadas 
por esta Secretaria”, 

destacou o prefeito 
Dieb que parabenizou 
o trabalho executado 
por toda equipe da 
Secretaria. 

O zagueiro col i -
nense Janie l ,  que 
mora na Austrália há 
alguns anos, sagrou-se 
campeão do National 
Premier Leagues, do 
estado de Queensland. 
A competição reuniu 12 
times e foi disputada 
durante 6 meses. 

A grande final foi 
disputada sábado, 10, 

Colinense é campeão na Austrália
e o Gold Coast Knights, 
time de Janiel, venceu 
o Brisbane Olympic 
por 2 a 0 e faturou o 
caneco. Janiel, titular 
da zaga, comemorou 
a conquista e disse 
que o título é resul-
tado de um trabalho 
sério com muita de-
dicação e superação 
de desafios. 

Janiel com o troféu de 
campeão da NPL. 

Os alunos da Escola 
Kavalu ficaram em 1º 
lugar nas 8 das 9 ca-
tegorias disputadas na 
Copa Brevihe Fashion 
Store de Salto, válida 
pela 5ª etapa do ranking 
interno. A prova, rea-
lizada no sábado, dia 
10, no Recinto, contou 
com a participação 
dos alunos da Escola 
Kavalu, Projeto Equi-
tação Educativa e de 
competidores de outras 
cidades. 

A competição foi 
organizada pela Escola 
Kavalu com apoio da 
prefeitura e Secreta-
ria de Esportes. Os 
conjuntos primeiros 
colocados de cada 
categoria são: Garupi-
nha – Pedro Bacelar/
Fantasminha; Percurso 
– Lucas Marchi/Black; 
0,40m – Catharina Curi/

Prova de salto movimentou recinto
Black; 0,60m – Maria 
Júlia Malavolta/Black; 
0,80m – Giulia Andrade/
Caramelo; 0,90m – 
Bruna Daher/Caramelo; 
1,00m – Carolina Faria/
Contendra da Essência 
e 1,10m – Joana Ma-
rino/Rossini. Somente 
no 1,20m o vencedor 
foi Tiago Gama/CS 
Elba Santa Rosa, do 

Centro Hípico Santa 
Rosa de Bebedouro. 
Os atletas classifica-
dos do 1º ao 3º lugar 
ganharam troféus e do 
4º ao 6º medalhas. As 
próximas etapas do 
ranking acontecem 
nos dias 29/10 e 4/12 
(final). Consulte todos 
os resultados da prova 
no nosso site. 

Autoridades, secretários, vereadores e servidores em frente ao novo prédio da Secre-
taria de Desenvolvimento Social.

O público vestido com as cores da Pátria coloriu as ruas da cidade no feriado de 200 
anos da Independência.



O COLINENSEPágina 4 Colina, 15 Setembro de 2022

e uma boa direção para os negócios, principalmente se você 
trabalhar em alguma atividade autônoma.

Horóscopo da semana de 15 a 21/09

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 A posição da lua 
vai de favorecer. Cuidado com amor à primeira vista. 
Confie em si e fará associações que trarão bons 

resultados. Procure estimular mais os seus sentimentos e saiba que 
o terreno das emoções não é tão perigosa conforme você pensa ser.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Bom dia para solicitar 
a casa própria em um órgão competente do 
governo, se ainda não a têm. Sucesso junto aos 

meios artísticos. Harmonia familiar. Há uma tendência para gastos 
desnecessários. Evite grandes promessas em espécie, mesmo 
para a pessoa amada.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09  A influência do 
dia promete a você lucros em negócios e em 
empreendimentos ousados e, também favorece 
relações sentimentais. Sucesso social. Procure 

um maior entendimento dentro do seu ambiente de trabalho.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Procure evitar 
as ações violentas e as palavras ásperas. Dia 
favorável para novas amizades que o ajudarão 

a progredir. Sucesso nas associações, nos negócios, e nos 
assuntos de dinheiro. Para hoje, você deve se precaver contra 
o mau humor a que estará predisposto.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Dia em que 
poderá entrar em atrito com pessoas da família. 
Por outro lado, o sucesso profissional e amoroso 
será evidente. Uma notícia agradável sobre 

negócio ou encontro amoroso, vai lhe trazer satisfação

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Tendência aos 
excessos de prazer, aos amores extraconjugais. 
Evite tais coisas para não ser prejudicado de um 
momento para o outro. Dia bom para passeios. 

Provável surgir uma oportunidade para uma viagem inesperada.

TOURO - de 21/04 a 20/05 O dia indica 
êxito em tudo que está relacionado com o seu 
progresso. Pode solicitar a colaboração alheia, 
que será prontamente atendido. Tendência a se 

iludir com os amigos. Procure distrair-se, inclusive praticando 
algum tipo de esporte do qual goste.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Bom ganho de di-
nheiro proporcionado pelo esforço nos negócios 
iniciados anteriormente. Cuidado com perigos de 
acidentes provocados por produtos inflamáveis. 

Os cuidados com a saúde devem ser levados em conta.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Excelentes 
oportunidades de se realizar sentimental e 
financeiramente, Não discuta com os familiares, 
e também procure falar menos e ouvir mais, 

principalmente os conselhos vindos de pessoas mais velhas. 
Sucesso nas diversões e na vida romântica.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Não se 
torne insistente demais em suas pretensões, junto 
aos seus superiores. O dia de hoje será favorável 
somente para as relações familiares e com a 

pessoa amada. Se você está ligado às profissões voltadas ao 
intelecto ou às pesquisas, passará por um período gratificante.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Tome cuidado com 
acidentes, causados por inflamáveis e corrosivos, 
e cuide de sua saúde e reputação. Muita energia 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Dia propício 
ao sucesso na investigação de todo e qualquer 
assunto oculto e místico. Bom para as relações 
com pessoas da sua convivência. Você deve 

procurar se dedicar mais à família quando obterá deles o retorno 
ou o apoio que está precisando.

Hoje 
Andréia S. M. Ikuma

Andrea Polizelli Moreira
Fábio Yochiniko Ikuma
Renata Martins Daher 
Lucas Alberto Barbosa 

João de Souza 
Amanhã 

Lígia Helena B. G. Dezolt 
Abílio Basso 

Antônio Luiz V. Antonini
Carla Nogueira

Marilda Martins Pereira 
Dia 17 

Elvira de Oliveira Nogueira
Adriana Cardoso de Salvi 

Rafael Fonzar
Marco A. Brait 

Dia 18 
Alessandro da Silva

Fernando Melo Filho 
Mônica S. F. de Camargo 

Paula Renata Paro Bombig 
Dia 19 

Jesus Carlos Marsari 
Beatriz Paola C. de Souza 

Dia 20 
Maria Dulcinéia Piai

Nádia Junqueira Ramadan
Dia 21 

Rodrigo de Freitas Pontes 
Aniversários de casamento 

Amanhã 
João A. Spexoto/Isolina 

Dia 17 
Ricardo A. de Salvi/Taís

Dia 19 
Assad Ramadan/Nádua 

Dia 20 
Ruy A. Antonini/Maria Ruth 

As manhãs de domingo agora têm muito mais emoção... 
bom pelo menos quando o time Primavera está em cam-
po. Aí está a torcida organizada que marcou presença e 
incentivou o time no Colina Atlético. 

A manhã de domingo foi alegre e festiva no Colina Atlé-
tico, que também teve a presença vibrante e barulhenta 
da torcida do Amigos da Cohab I. Há tempos não se via 
a arquibancada com torcidas uniformizadas e participa-
tivas. Parabéns às duas torcidas pela iniciativa, apoio 
ao esporte e por mostrar que no futebol tem espaço sim 
para mulheres, crianças e famílias. Viva! 

Show ao vivo, comida boa e a tradição na realização 
de eventos garantiu o sucesso no domingo do almoço 
beneficente da Apae, que atraiu um bom público que 
sempre prestigia as promoções da entidade. 

Domingo o dia será de “parabéns” para Alessandro Silva, 
que comemora o aniversário na companhia da esposa 
Fabiana e do filhinho Conrado.

O coração da Lígia vai ficar apertado com a demonstra-
ção de carinho dos filhos Ana Helena, Luiz Frederico e 
Gabriely que comemoram o aniversário dela amanhã. 

Momentos como este, em que a família está toda reuni-
da, são de imensa felicidade para João Spexoto/Isolina, 
que amanhã celebra 50 anos de união (bodas de ouro). 

Assad e sua Nádua têm muitos motivos para celebrar as 
bodas de esmeralda (40 anos de casamento) no dia 19. A 
família que construíram juntos é o principal. 

A Cláudia curte ao lado das filhas Larissa, Caroline e 
marido Júnior o seu aniversário neste sábado. 

TRÊS GERAÇÕES - Carla e a mãe Elvira, que fazem ani-
versários amanhã e sábado, respectivamente,  comemo-
ram as datas festivas com a família e os netos/bisnetos 
Bethânia e Saulo. 

O dia de hoje é e
special para a 

Andrea que curte o 
aniversário com 
a família, amigos 

e o filho João Antônio. 
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P A N O R A M A

A novidade das elei-
ções do dia 2 de outubro 
é que o uso do celular e 
outros dispositivos que 
comprometam o sigilo 
do voto estão com o uso 
proibido. O eleitor deverá 
deixar a aparelho no local 
indicado pelos mesários 
para ter acesso à cabina 
de votação. Em caso de 
recusa, o eleitor não vota 
e os mesários poderão 
solicitar auxílio do apoio 
logístico, da polícia ou do 
Cartório Eleitoral. 

A proibição, aprovada 
pelo Tribunal Superior 
Eleitoral no início des-
te mês, foi incluída na 
Resolução 23.669 que 
decreta obrigatória a 
entrega de celulares e 
outros dispositivos pelo 
eleitor antes da votação. 

Este foi um dos assuntos 
do treinamento realizado 
pelo Cartório Eleitoral na 

Eleitor terá que entregar 
celular para votar 

manhã de sábado, dia 10, 
no auditório da Secretaria 
de Educação, para 78 
pessoas que irão atuar 
como presidente e 1º 
mesário das 39 seções 
de votação do município. 
No mesmo dia também 
foi ministrado treinamento 
para o apoio logístico, 
pessoal identificado que 
fica nos locais de vota-
ção auxiliando a Justiça 
Eleitoral. 

Outra exigência é 
que  para votar o eleitor 
precisa apresentar um 
documento oficial com foto 
ou o e-Título, aplicativo 
da Justiça Eleitoral, tam-
bém com foto. Como são 
vários cargos em disputa, 
cinco no total, a Justiça 
Eleitoral orienta o uso da 
“cola”. O primeiro voto 
para deputado federal o 
eleitor pressiona 4 vezes 
o teclado da urna. Na 

sequência são os votos 
para deputado estadual/
distrital com 5 dígitos, 
senador (3), governador 
(2) e presidente (2). 

Em Colina e Jaboran-
di está será a primeira 
eleição com identificação 
biométrica, em que o 
eleitor coloca a digital 
na urna eletrônica. Em 
Terra Roxa, que também 
pertence a 178ª Zona 
Eleitoral, a biometria já 
foi usada nas eleições 
de 2018. 

DIRETORAS 
O Cartório realizou na 

terça-feira e ontem, dias 
13 e 14, reunião com as  
diretoras das escolas que 
são locais de votação. O 
treinamento com os me-
sários e apoio logístico de 
Jaborandi e Terra Roxa 
acontece neste sábado, 
dia 17, nas respectivas 
cidades. 

“Entendo que a política, 
por mais obstáculos que 
tenha, é um dos únicos 
caminhos para mudar-
mos a vida das pessoas”, 
declarou o ex-vereador 
colinense Daniel Cury, 
agora candidato a deputado 
federal pelo PSB (Partido 
Socialista Brasileiro). 

Durante entrevista à 
reportagem o ex-vereador 
e candidato derrotado a 
prefeito nas últimas eleições 
disse que suas propostas 
também incluem educação, 
saúde, segurança pública, 
agronegócio e a valoriza-
ção do ser humano. Ele 
também defende a ideia 
de que os assessores 
de um deputado tenham 
conhecimento técnico. 

“A gente vê os depu-
tados preenchendo todas 
as vagas de assessores a 
que têm direito com amigos 
dos amigos, membros da 
família e sem nenhum 
critério técnico. Defendo 
que o deputado tenha uma 
equipe técnica justamente 
para dar suporte e orien-
tação aos prefeitos, para 
auxiliar na apresentação 
de emendas, orientar e 
fiscalizar a utilização do 
recurso. Isso evitaria a 
utilização indevida dos 
recursos e traria benefícios 
aos municípios”, disse o 
candidato. 

Indagado se estaria 
“pegando carona” no 
nome do tio, o famoso 

É uma honra carregar o nome do meu 
tio, diz Daniel Augusto Silva Cury

escritor conhecido em todo 
mundo e com milhões de 
seguidores, Daniel discor-
da: “Este é o meu nome 
e é uma honra carregar o 
nome dele comigo, uma 
pessoa conhecida mun-
dialmente e que declarou 
apoio e incentivo a esta 
nova caminhada”. 

Daniel está desde 2020 
filiado ao PSB, partido de 
Márcio França, ex-go-
vernador e candidato a 
senador por São Paulo. 
França é amigo pessoal 
do escritor Augusto Cury. 
Quando esteve em Coli-
na em agosto de 2018, 
enquanto governador, fez 
questão de se encontrar 
com o escritor colinense. 

Daniel disse que está 
previsto para breve um 
vídeo do tio apoiando a sua 
candidatura. O candidato 
disse que devido ao curto 
espaço de tempo para a 
propaganda eleitoral, está 
apostando nas mídias so-

ciais, no horário político do 
rádio e TV e no apoio do tio. 

Sobre a atual polarização 
dos candidatos à presidência 
ele não declara seu voto 
e afirma: “A polarização 
está tomando um rumo 
preocupante. Os eleitores 
devem votar em pessoas 
e não no partido. Pessoas 
que tenham capacidade 
para executar”. 

Com relação ao número 
de votos necessários para 
se eleger, Daniel disse 
que é relativo, conforme o 
coeficiente eleitoral, porém 
acredita que tem que superar 
a casa de 100 mil votos. 

“Conto com o apoio 
dos colinenses para ter-
mos um representante de 
Colina e região na Câmara 
Federal”, ressaltou Daniel 
Augusto Cury. E para 
finalizar deixa a seguinte 
frase: “O político só é digno 
do poder quando ele ama 
mais a humanidade do que 
o partido e sua militância”. 

Vídeo do candidato exibido no horário eleitoral. 

Assim como nos muni-
cípios da região e de todo 
o país, os enfermeiros e 
técnicos de enfermagem 
de Colina também protes-
taram contra a suspensão 
da Lei Federal 14.434, 
que criou o piso salarial 
da categoria.

A manifestação realizada 
na praça matriz na última 
sexta-feira, 9, reuniu um 
grupo de 20 profissionais 
que vestidos de preto, 
segurando cartazes, 
bexigas e usando nariz 
de palhaço, gritavam as 
frases: “Enfermagem na 
rua, Barroso a culpa é 
sua”, “Queremos nosso 
piso, a lei tem que ser 
cumprida”, dentre ou-
tras que expressam a 
indignação pelo veto do 

Enfermeiros protestam contra 
suspensão do piso salarial

ministro Luís Roberto 
Barroso, do STF, que 
suspende o pagamento 
dos novos valores. A 
decisão foi considerada 
um ato inconstitucional 
pela categoria que há 
quase três décadas luta 
por melhores salários. 

“Nossa luta é pela 
aprovação do piso salarial 
da enfermagem junto ao 
Supremo Tribunal Federal. 
É desanimador e frustrante 
a falta de reconhecimento 
para com o setor que teve 
mais óbitos na pandemia. 
O piso representa uma luta 
que se arrasta há déca-
das sem um desfecho”, 
declarou o enfermeiro 
Ueslei Guarnieri. Na 
manifestação também 
foram entregues panfletos 

do Sindicato de Ribeirão 
Preto, que tem apoiado 
os atos na região. 

 O protesto em Colina, 
que começou às 17h, ter-
minou a noite quando os 
enfermeiros percorreram 
as ruas da cidade, a bordo 
do trenzinho que estava 
na cidade, reivindicando 
o pagamento do piso. 

Com faixas, bexigas e vestidos de preto os enfermeiros 
reivindicaram o cumprimento da lei, que fixa o piso 
nacional da categoria.



Autor do gol do Primavera, Dorinho foi um dos que 
mais se entregaram em campo no duelo contra o AC1. O 
camisa 10 foi fundamental para o time segurar a pressão 
de jogar um tempo todo com um jogador a menos.
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O técnico Pernilongo 
está feliz da vida com 
as duas vitórias do seu 
time, o Ninho do Azulão. 
A equipe é líder invicta 
e a única com 100% 
de aproveitamento. O 
próximo duelo, neste 
domingo, é contra Os 
Muleks da Dirce que 
vem de dois empates 
e quer espantar aquela 
crise que insiste em 
assombrar o time no 
início de temporada. 

O jogo acontece às 10 
horas no Colina Atlético 
e promete muitas emo-
ções, inclusive com o 
reencontro de jogadores 
que estiveram juntos e 
hoje são adversários. 
COM UM A MENOS, 

PRIMAVERA EMPATA 
COM AC1

No horário nobre, no 
Colina Atlético, o Prima-
vera e AC1 fizeram um 
duelo equilibrado dentro 
e fora de campo, já que 
os times contaram com 
torcidas organizadas, 
que se revezavam com 
muito barulho. 

Foi um jogo corrido 
com bom nível técnico e 
disputas acirradas pela 
bola. Primavera e AC1 
já pode ser considerado 
um clássico do Amador. 

O primeiro gol saiu com 
39’ do primeiro tempo. 
Dorinho acertou o canto 
e o goleiro Alemão não 
foi muito feliz no lance.

Na volta do intervalo 
os ânimos se exaltaram. 
Com menos de um mi-
nuto, Chico acertou o 
rosto de um adversário 
e levou cartão vermelho 
direto. Depois de muita 
discussão e quase quatro 
minutos de paralisação 
foi cobrada a falta. A bola 
ficou pipocando na área 
e Alexandre bateu de 
primeira para empatar. 

Ninho do Azulão, invicto, 
pega os Muleks 

Com um a mais o 
AC1 impôs um ritmo, 
porém não conseguiu 
ampliar. 

O Primavera cadencia-
va o jogo quando tinha a 
posse  da bola e até criou 
algumas oportunidades, 
mas não teve sucesso e 
terminou  em 1 a 1.
NINHO DO AZULÃO 
VENCE CDHU E É O 

ÚNICO 100%
Depois de duas rodadas 

do Amador tem apenas 
uma equipe com 100% 
de aproveitamento: o 
Ninho do Azulão. O time 
conquistou a segunda 
vitória ao bater o CDHU 
I por 3 a 1 na partida 
de abertura no Colina 
Atlético. 

Barbosa abriu o placar 
aos 15’ com um golaço. 
No segundo tempo o 
CDHU reclamou de um 
pênalti, mas o árbitro 
não marcou. Aos 8’ 
Barbosa fez mais um. 
Gui descontou aos 24’ 
e Buiu fez o 3º aos 39’. 
MULEKS: MAIS UM 

EMPATE 
O atual campeão do 

Amador não vem tendo 
um começo do jeito que 
esperava. Depois de 
empatar na estreia  Os 
Muleks saiu de campo, 
mais uma vez, sem vitória.

A equipe enfrentou 
o Nova Colina e até 
abriu o placar com gol 
de Lipão, mas sofreu 
o empate com gol de 
Celso Maia e o 1 a 
1 persistiu até o fim. 
Agora a Molecada tem 
pela frente o Ninho do 
Azulão, líder invicto da 
competição. 
NIKE E SANTA LÚCIA 

VENCEM 
No campo da Pedreira 

Nike 10 e Santa Lúcia 
venceram pela primeira 
vez na competição. O Nike 
venceu o Camarões por 
1 a 0, gol de Guilherme 
Santana.

Já o Santa Lúcia fez 
4 a 1 de virada em cima 
da Vila Guarnieri. Willian 
fez 1 a 0 e depois Helton, 
Nenê, Régis e Lucas 
Pedro marcaram para 
o Santa Lúcia.
PRÓXIMA RODADA

Colina Atlético
8h – Laranja Mecânica x 
         Santa Lúcia
10h -  Muleks da Dirce x 
            Ninho do Azulão

Pedreira
8h – Vila Guarnieri x 
         Nova Colina
10h – AC1 x 
          Nike 10

Jardim Primavera
8h - CDHU 1 x 
        Camarões

OS MULEKS DA DIRCE – Dono do último título, o time comandado por Anaelson quer 
o bi. Depois de dois empates seguidos a equipe busca a 1ª vitória na edição 2022. 
Neste domingo enfrenta o invicto Ninho do Azulão, às 10h, no C.A.

P A N O R A M A
JOVEM EFETUA DISPAROS E 

“SEQUESTRA” EX-NAMORADA 

O ex-namorado de uma jovem, 
de 19 anos, passou em frente a sua 
residência no CDHU 2 na noite do 
dia 11, por volta das 22h30, quando 
a viu na companhia de outro jovem, 
também de 19 anos. O autor, de 22 
anos, desceu do carro portando um 
revólver e efetuou disparos na direção 
do rapaz, que saiu correndo sem ser 
atingido. A ex-namorada correu para 
dentro de casa e fechou o portão, que 
também foi alvejado pelo indiciado 
que manobrou o veículo causando o 
seu tombamento. O pai e a irmã da 
jovem a viram entrando no Vectra do 
ex-namorado para conversar quando 
os dois deixaram o local. O PM Uilis, 
por meio do celular da irmã, manteve 
contato com o autor que declarou que 
só iria libertá-la depois de algumas 
horas, mesmo depois de ser advertido 
pelo policial que iniciava um processo 
de negociação. Diante da situação, 
mais policiais, viaturas e a Força Tática 
chegaram ao local para policiamento 
da área. A jovem foi liberada por volta 
das 3 horas pelo ex-namorado, que 
não foi encontrado. Em seu quarto 
foram apreendidas 5g de cocaína, 
14 munições calibre 38 intactas e 8 
projéteis deflagrados e  uma munição 
calibre 22. A ocorrência foi registrada 
como sequestro e cárcere privado. 

GOLPE CAUSA R$ 15,7 MIL 
DE PREJUÍZIO 

Na tarde do dia 11, um homem, de 
57 anos, recebeu ligação no telefone 

fixo de uma atendente do banco para 
atualizar a senha do aplicativo. A gol-
pista pediu para a vítima digitar um 
código e diante disso foi transferido 
mais de R$ 15,7 mil para conta de 
um desconhecido de outro banco. 
Questionada a estelionatária informou 
que a transferência tinha sido feita só 
para comprovar o sucesso da atuali-
zação e que o valor seria estornado 
em 30 minutos. O cliente relatou que 
a devolução do dinheiro não ocorreu 
e que identificou outras transferências 
em sua conta após o ocorrido. 
ADOLESCENTE DE 17 ANOS É 

PRESO POR TRÁFICO 

A grande quantidade de cápsulas de 
cocaína apreendidas com o adolescente, 
encaminhado à Fundação Casa. 

Munições intactas e projéteis deflagrados 
que a PM apreendeu na casa do autor dos 
disparos, onde também foi encontrada 
uma porção de cocaína.

Um adolescente, de 17 anos, foi 
detido e encaminhado à unidade 
da Fundação Casa, em Araraquara, 
depois de ser preso em flagrante por 
tráfico na tarde do dia 5, no bairro 
Patrimônio. O menor adentrou uma 
residência da Rua Luiz G. C. Cubas 
para fugir dos PMs Moura e Antunes, 
que apreenderam no imóvel 552 
cápsulas de cocaína (724g). 

A PM também prendeu na noite do 
dia 10, nas proximidades do campo do 
Nosso Teto, um homem de 29 anos 
que ao ver os PMs pendurou  uma 
sacola com 162 cápsulas de cocaína 
e 14 porções de maconha em uma 
árvore e tentou se afastar no local . Em 
seu poder também foi apreendido R$ 
322,00 e um celular. O autor foi preso 
em flagrante e conduzido ao plantão em 
Barretos, onde permaneceu recolhido. 

BIKE FURTADA 
Na tarde do dia 9, a PM apreendeu 

uma bicicleta elétrica em residência 
do Jardim Hípico. O autor, de 45 
anos, disse que já tinha vendido a 
bike, furtada em Bebedouro, para 
comprar drogas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022; PROCESSO 
Nº 069/2022; OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a 
aquisição parcelada de pneus para a frota municipal.

VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 1.236.770,00 
(Um milhão, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta 
reais); MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO; TIPO: 
Menor Preço por item; RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: A partir do dia 08 de Setembro de 2022 às 17H00min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09H30min do dia 23 
de Setembro de 2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS: Às 10H00min do dia 23/09/2022; LOCAL: 
http://187.84.121.138:8079/comprasedital/

Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF); Informações: Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jabo-
randi/SP, Rua Antonio Bruno, nº 466 - Centro, ou pelos 
telefones (17) 3347-9999 e (17) 3347-9900, ou ainda, 
licitacao@jaborandi.sp.gov.br ou licitacaojaborandi@
gmail.com nos dias úteis.

Jaborandi/SP, 08 de Setembro de 2022

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022; PROCESSO 
Nº 070/2022; OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços médicos pelo período 
12 (doze) meses, visando o fornecimento de 01 (hum), 
médico clínico geral, para atendimento clínico ambula-
torial à população do Munícipio de Jaborandi – SP, com 
carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, no âmbito 
da Atenção Primária à Saúde (APS), na sede da Estraté-
gia de Saúde da Família (ESF-01).

VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 180.999,96 
(Cento e oitenta mil, novecentos e noventa e nove re-
ais e noventa e seis centavos); MODALIDADE: PRE-
GÃO ELETRÔNICO; TIPO: Menor Preço por item; 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 
08 de Setembro de 2022 às 17H00min. ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: Às 09H30min do dia 26 de Setem-
bro de 2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 10H00min do dia 26/09/2022; LOCAL: 
http://187.84.121.138:8079/comprasedital/

Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF); Informações: Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jabo-
randi/SP, Rua Antonio Bruno, nº 466 - Centro, ou pelos 
telefones (17) 3347-9999 e (17) 3347-9900, ou ainda, 
licitacao@jaborandi.sp.gov.br ou licitacaojaborandi@
gmail.com nos dias úteis.

Jaborandi/SP, 08 de Setembro de 2022

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022; PROCESSO 
Nº 071/2022; OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços médicos pelo período 
12 (doze) meses, visando o fornecimento de 01 (hum), 
médico clínico geral, para atendimento clínico ambula-
torial à população do Munícipio de Jaborandi – SP, com 
carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, no âmbito 
da Atenção Primária à Saúde (APS), na sede da Estraté-
gia de Saúde da Família (ESF-02).

VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 180.999,96 
(Cento e oitenta mil, novecentos e noventa e nove re-
ais e noventa e seis centavos); MODALIDADE: PRE-
GÃO ELETRÔNICO; TIPO: Menor Preço por item; 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 
09 de Setembro de 2022 às 17H00min. ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: Às 09H30min do dia 27 de Setem-
bro de 2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 10H00min do dia 27/09/2022; LOCAL: 
http://187.84.121.138:8079/comprasedital/

Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF); Informações: Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jabo-
randi/SP, Rua Antonio Bruno, nº 466 - Centro, ou pelos 
telefones (17) 3347-9999 e (17) 3347-9900, ou ainda, 
licitacao@jaborandi.sp.gov.br ou licitacaojaborandi@
gmail.com nos dias úteis.

Jaborandi/SP, 09 de Setembro de 2022 

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022

Aberto em 12/09/2022; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 28/09/2022; Resumo do objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA a Aquisição parcelada de medica-
mentos inclusos na Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME), Plano Municipal de Assistência 
Farmacêutica, Fornecimento Administrativo e por força 
de decisão judicial para dispensação a pacientes no âm-
bito da rede municipal de saúde e do Sistema Único de 
Saúde (SUS), pelo período de 12 (doze) meses. O edital 
está disponível, podendo ser retirado no Setor de Com-
pras e Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bru-
no, 466, Centro; Informações pelo tel. (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 12 de Setembro de 2022 

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

A antiga Central de 
Alimentos que não re-
cebia melhorias desde a 
sua inauguração há 30 
anos agora abriga uma 
nova Cozinha Piloto por 
meio do Projeto Estadual 
“Cozinhalimento” que vai 
sediar a Escola de Culiná-
ria. O espaço, totalmente 
revitalizado, foi entregue 
aos munícipes na manhã 
de terça-feira, 13. 

Os recursos foram 
viabilizados pelo então 
secretário de Agricultura, 
Itamar Borges, que incluiu 
Jaborandi no projeto após 
apresentação de pedido 
do prefeito Silvinho e 
vereador Antônio Luiz 
de Lima Júnior. 

O município firmou 
parceria com a Secretaria 
Estadual, no valor de R$ 
50 mil, para a execução 
das obras de reforma, 
recuperação de equi-
pamentos e aquisição 

Alimentação saudável é a proposta da Escola de Culinária
de novos utensílios. “A 
nova Cozinha Piloto vai 
abrigar a Escola de Culi-
nária que vai capacitar 
jovens e adultos para 
uma alimentação sau-
dável. Serão oferecidos 
cursos com práticas 
nutricionais sustentáveis, 
treinamentos e eventos 
educativos no combate 
ao desperdício, à ma-
nipulação adequada e 
utilização das partes 
não convencionais dos 
alimentos”, enfatizou 
Silvinho durante seu 
pronunciamento. 

A  s e c r e t á r i a 
Alessandra Vianna 
(Assistência/Desen-
volvimento Social), 
frisou a importância 
do novo conceito do 
local que vai integrar 
Assistência Social, 
Saúde e Educação. 
“Aqui vamos ensinar 
as práticas de uma 

alimentação saudável 
para então melhorarmos 
a qualidade de vida das 
pessoas, que inclui, 
inclusive a redução do 
consumo de remédios. 
Afinal nós somos o 
que comemos”, frisou 
Alessandra. 

ESCOLA DE 
CULINÁRIA 

O vereador Júlio 
Cardoso, representando 
a Câmara, parabenizou 
o prefeito pela iniciativa. 
“Fui surpreendido pela 
minha filha que pediu para 
fazer a sua inscrição na 
Escola de Culinária, que 
será desenvolvida neste 
local. Isso é gratificante 
e mostra que, por meio 
desta nova geração, 
será possível implantar 
práticas mais saudáveis 
no nosso dia a dia”, des-
tacou o vereador. 

O projeto será de-
senvolvido de forma 
multidisciplinar através 
de parceria entre as Se-
cretariais de Educação, 
Assistência/Desenvolvi-
mento Social e Governo, 
tendo os alunos da Rede 
Municipal de Educação 
como público-alvo no 
contraturno escolar. 
Porém, no período no-

turno, os cursos serão 
voltados aos adultos 
que buscam o controle 
da hipertensão e dia-
betes por meio de uma 
alimentação adequada. 

REMÉDIOS 
O secretário de  Go-

verno,  Rodrigo Almeida, 
revelou ao público que 
durante o censo realiza-
do no início da gestão 
foi detectado elevado 
consumo de remédios 
entre os jaborandienses, 

Prefeito Silvinho, vice Fernando, vereadores Júlio e 
Eduardo e as secretárias Alessandra (Desenvolvimento 
Social) e Sílvia (Educação) durante a inauguração da 
Escola de Culinária.

Silvinho e a secretária Alessandra com a equipe do 
projeto “Cozinhalimento” liderada pelo chef de panifi-
cação, Eduardo Coelho e o chef de culinária, formado 
em gastronomia, Daniel Brisighelli. 

Dezenas de estudantes prestigiaram a inauguração. 

Secretário Rodrigo destacou 
a importância do novo espaço 
para proporcionar qualidade 
de vida à população. 

sendo a hipertensão e 
o diabetes as doenças 
mais apontadas. 

“Sabemos que estas 
doenças sofrem uma 
grande influência da 
má alimentação. Por-
tanto este espaço vai 
ser de grande utilidade 
para buscarmos uma 
vida mais saudável e 
restabelecer a saúde de 
forma natural”, ressaltou 
o secretário. 
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Civismo, apresentações artísticas, culturais 
e esportivas garantiram o sucesso do 
Bicentenário da Independência em Colina

Agropecuária 3L, Agropecuária Bandeirantes, 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. 

PATROCÍNIO:

APOIO:

REALIZAÇÃO:

A Prefeitura Municipal de Colina comemorou o 
Bicentenário da Independência do Brasil com 
programação especial nos dias 6 e 7 de setembro, 
na Praça do Museu Municipal. O entretenimento e 
o patriotismo foram evidenciados por apresentações 
artísticas, ato cívico e pelo passeio ciclístico que 
contou com uma super premiação de 15 bikes e 
coloriu a cidade de verde e amarelo.
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