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PEDIMOS PARA QUE TODOS OS MORADORES COLOQUEM NAS 
RUAS ENTULHOS E LIXOS QUE POSSAM SERVIR DE ESCONDERIJOS 

PARA ESCORPIÕES OU CRIADOUROS DE MOSQUITOS.

COLABORE PARA UMA JABORANDI MAIS LIMPA!

19 A 23/09

Arrecadar tampinhas 
para alimentar cães e 
gatos abandonados, este 
é o objetivo do TamPet, 
projeto que começou de 
forma tímida, em meados 
de 2019, cresceu e hoje 
conta com dezenas de 
pontos de coleta espa-
lhados em Colina e na 
região, onde a iniciativa 
também é desenvolvida.  

A idealizadora do pro-
jeto, Fernanda Masagão 
Ribeiro, em entrevista à 
reportagem conta essa 
história que necessita 

Tampinhas se transformam 
em comida para cães e gatos

da colaboração de mais 
parceiros e voluntários 
para auxiliar esta causa 

em favor dos animais 
abandonados. 

Pág. 5

Administração entregou 
veículos e máquinas 

Com uma delegação de 
22 atletas, Jaborandi fez 
bonito na 5ª Copa Futuro 
de Atletismo disputada em 
Sertãozinho no domingo, 18. 

A equipe conquistou 

Jaborandienses conquistam 
medalhas na Copa de Atletismo

13 medalhas, sendo 3 
de ouro, 5 de prata e 5 de 
bronze. O evento reuniu 
14 cidades. 

O prefeito Silvinho 
parabenizou os atletas e 

reforçou que os resultados 
são frutos dos investimentos 
no esporte de alto rendi-
mento, com profissionais 
habilitados e infraestrutura 
adequada.            Pág. 7 

As tampinhas doadas são recolhidas, vendidas e o 
dinheiro revertido na compra de ração. 

O prefeito Dieb e o vice 
Campanholi entregaram 
na semana passada má-
quinas e veículos para as 
Secretarias Municipais de 
Saúde, Trânsito e Serviços 
Urbanos. 

O município foi contem-

Prefeito Dieb e o vice Campanholi junto aos novos veículos e máquinas doados pelo 
Governo Estadual. 

plado por meio de convênio 
com o Governo do Estado 
de São Paulo. Estas são 
as máquinas e veículos 
que reforçaram a frota 
municipal: motoniveladora, 
pá carregadeira, caminhão 
pipa, dois caminhões bas-

culantes, caminhão para 
coleta seletiva e ambulância. 

Dieb destacou a impor-
tâncias dessas conquistas 
e agradeceu ao Governo 
do Estado, que tem dedi-
cado atenção especial aos 
municípios. 

Atletas medalhistas com os professores na competição em Sertãozinho.
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Notícias da Paróquia
Dia 23 – Sexta-Feira 
20h – Missa na Comunidade Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro – Fazenda Brejo Limpo

Dia 24 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 25 – Domingo
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
11h – Missa no Asilo São José no Encontro com os 
Vicentinos
19h – Missa na Matriz 

Dia 28 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião com os Ministros da Distribuição da 
Eucaristia na Matriz

“OS RICOS E A AVAREZA”
Vivemos tempos terríveis: de aguda desigualdade 

social e indiferença com os descartados da sociedade. 
Alguns pensadores cunharam a palavra “aporofobia” para 
designar a rejeição aos pobres, que vários setores da 
sociedade desenvolvem. A mensagem do Evangelho de 
Lc. 16,19-31 de Jesus nos convoca para o inverso dessa 
postura comum atualmente.

O seguimento de Jesus nos insere na realidade do 
mundo, e nos torna sensíveis a quem se aproxima de 
nós. Não basta só assistir a noticiários ou saber a respeito 
dos pobres; precisamos nos envolver com quem precisa 
de nós e abandonar a cultura da indiferença. As leituras 
de Amós 6,1-7 e do Evangelho de Lucas, denunciam o 
desdém dos que possuem mais e mostram o fim deles. 

De modo contrário, os que põem a confiança em 
Deus, a exemplo de Paulo em 1Tm. 6,11-16 – e Lázaro, 
experimentam um êxito diferente. Eles sabem “com-
bater o combate” e esperar o galardão imaterial dado 
por Deus. Quem partilha de si e das próprias coisas 
experimentam uma riqueza melhor, que não se acaba. 

Encerrando este mês da Bíblia, constatamos que a 
leitura das Escrituras deve nos ajudar a viver melhor uns 
com os outros e com os bens deste mundo. O modo de 
vida proposto é a caridade, considerada a plenitude da 
Lei (Rm. 13,10).

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

VENDO OU TROCO 
POR VEÍCULO 
Casa no centro c/ 

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 OU TROCO 

POR VEÍCULO 
Terreno 12 x 30m 

no Jardim do Lago 2, 
lado sombra, não tem 
aterro - R$ 95.000,00. 
Tratar (17) 99132-7777.

ALUGA-SE 
Duas salas comer-

ciais para atividades 
em gerais, ót imas 
para escritório, na 
Rua Ernesto Henrique 
Paro (antiga Guarnieri 
Veículos), ao lado da 
Coplana. Tratar (17) 
98142-2320. 

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 va-
sos 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. 

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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 

“VESTIBULINHO 2022”
Estão abertas as inscrições para 

o PROCESSO SELETIVO EX-
TERNO para o ingresso no 6º ano 
do Ensino Fundamental 2023 na 
ESCOLA TÉCNICA AGROPE-
CUÁRIA MUNICIPAL “SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS”.

As inscrições acontecem no 
período de 19 a 23 de setembro, 
nas secretarias das escolas onde 
o aluno cursa o 5º ano. Já os não 
residentes e alunos de escolas 
particulares, devem inscrever-
se na secretaria da Escola Agro-
pecuária Municipal.

trufas e docinhos para 
festa. Contato pelos 
fones 99110-0665 e 
3341-1552, c/ Rita. 

MOTO DELIVERY 
ADRIANO 

Viagens diár ias 
para Barretos e re-
gião, leva e traz suas 
encomendas, serviços 
comerciais em geral, 
mototáxi. Ligue: (17) 
99137-6683 (n). 

LT CLEAN 
Higienização de 

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

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

ENDER LATARO 
Es t ru tu ra  pa ra 

eventos: casamentos, 
15 anos, formaturas, 
cabines fotográficas e 
espelho mágico. Con-
tato (17) 99173-4994. 

CAMINHAS PETS 
Fabricamos cami-

nhas e roupas pets 
em vários tamanhos e 
modelos, sob medida e 
personalizado. Vendas 
no atacado e varejo. 
Contato:  99141-0589.

Medidas: 2 colunas x 13,5 cm | Valor:  R$ 180,65
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Agradece as manifestações de carinho 
recebidas de familiares e amigos por ocasião 
do seu falecimento e sepultamento, ocorridos 
no último dia 14 de setembro. Somos extrema-
mente gratos à equipe médica, de enfermagem 
e funcionários do Hospital José Venâncio pelo 
cuidado e atenção prestados durante todo o 
período em que esteve internado. Tamanha 
dedicação nos confortou e ajudou a passar 
por esse momento de profunda tristeza e dor.  
Que Deus recompense a todos, muito obrigado! 

AGRADECIMENTO 
A Família de 

LUIZ CARLOS BUENO DE SOUZA

“Podemos afirmar com 
toda certeza que o nosso 
município é privilegiado ao 
ter três rodovias vicinais em 
obras de recapeamento. 
Estamos falando da ligação 
Colina/Jaborandi, Colina/
Monte Azul e Colina/Se-
verínia. São mais de 67 
quilômetros de rodovias 
que estão ganhando im-
portantes melhorias, que 
vão proporcionar mais 
segurança aos usuários e 
maior comodidade para o 
escoamento da produção 
agroindustrial, predominante 
em nossa região”, disse o 
prefeito Dieb, que informou 

Colina é privilegiada ao receber investimentos de 
mais de R$ 50 milhões para rodovias, diz Dieb

também sobre a inclusão 
de Colina no programa 
“Melhor Caminho” para 
recuperação de duas 
importantes vicinais de 
9 e 7 km. 

Segundo levantamen-
to as obras realizadas 
com o recapeamento 
das rodovias somam 
investimentos superior 
a 50 milhões de reais. 
Ele também ressaltou: 
“Estou na política há 
vários anos e não me 
recordo desta atenção 
especial aos municípios 
como estamos vendo 
agora por parte do Go-

verno Estadual. A visão 
municipalista demonstra 
um reconhecimento aos 
verdadeiros responsá-
veis pela arrecadação 
de recursos do Estado. 
É aqui nos municípios 
que estão as peque-
nas, médias e grandes 
empresas. É onde se 
encontra os corajosos 
comerciantes que geram 
empregos e enfrentam 
as dificuldades para 
manter as portas abertas, 
e também onde estão 
diversos autônomos e 
prestadores de serviços 

que contribuem com o 
progresso. Todos esses 
empreendedores são 
pagadores de impostos. 
A gente fica satisfeito 

quando encontra um 
Governo Estadual que 
tem olhos para o municí-
pio e retribui da melhor 
maneira, com importantes 

investimentos para toda 
população. Portanto, 
temos muito a agradecer 
o Governo Paulista por 
esta atenção especial”. 

Prefeito Dieb na rodovia Colina/Severínia que já recebeu o recapeamento asfáltico. 

A Secretar ia  de 
Saúde, em conjunto 
com as equipes da Vi-
gilância Epidemiológica 
e Departamento de 
Controle de Vetores, 
participou em agosto 
da Semana Estadual 
de Enfrentamento ao 
Escorpião, cujo objetivo 
foi intensificar ações e 
dar maior visibilidade 
ao tema, trazendo in-

Saúde intensifica prevenção ao escorpião 

formações dos riscos 
e prevenção.

A Secretar ia  de 
Saúde realizou trabalho 
de conscientização e 
orientação nas escolas 
da Rede Municipal de 
Ensino com a distri-

buição de panfletos e 
ampla divulgação na 
mídia local. 

A s  e q u i p e s  d e  
Agentes de Endemias e 
Agentes Comunitários 
de Saúde participaram 
de uma live da CCD 

– Coordenadoria de 
Controle de Doenças, 
órgão da Secretaria 
Estadual da Saúde, 
sobre manejo e controle 
de escorpião, com o 
objetivo de informar e 
mobilizar a população 
sobre as medidas pre-
ventivas e a importância 
do manejo ambiental 
(limpeza) do domicilio. 

“A guerra contra 
esta praga é feita com 
trabalho de limpeza. A 
prevenção mais eficaz 
é manter quintais e ter-
renos sem o acúmulo 
de entulhos ou restos 
de materiais de cons-
trução”, frisou Antonio 
Figueira, coordenador 
de Fiscalização. 

A cidade acordou na 
manhã de terça-feira, 
dia 20, coberta de folhas 
e muita terra causada 
pela chuva da noite 
anterior, que chegou de 
repente acompanhada 
por rajada de ventos 
fortes que levantou a 
poeira que se acumulou 
sobre a cidade. 

Na região a chuva 
e a ventania causaram 
alguns estragos. A 

Ventania provocou 
sujeira pela cidade

COMDEC – Coorde-
nadoria Municipal de 
Defesa Civil informou 
que nenhum dano foi 
registrado e que não 
recebeu nenhum alerta 
do mau tempo, que 
pegou todo mundo de 
surpresa. A terça-feira 
para a maioria dos 
colinenses foi de muito 
trabalho para deixar as 
residências, estabeleci-
mentos e ruas limpos. 

O trabalho de conscientização e orientação foi realizado 
nas escolas pelos funcionários da Secretária de Saúde.
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cidas. Para o amor e negócios, o dia também é negativo. O período é 
propício a todo trabalho em que possa exercer uma posição de liderança.

Horóscopo da semana de 22 a 28/09

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Novas e propícias 
amizades, prosperidade profissional, financeira 
e social e muito otimismo quanto a uma vida 

tranquila e feliz em um futuro próximo, é o que lhe indica o fluxo 
astral para hoje. Certa nostalgia fará você relembrar um amor do 
passado, e com isso poderá sentir-se melancólico.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Dia dos mais 
benéficos para tratar com o sexo oposto, padres, 
pastores, políticos e militares. Poderá, também se 

você for livre de compromissos, iniciar romance com pessoa de 
bons princípios. Em relação à saúde, será preciso evitar alimentos 
muito gordurosos e dar preferência a comidas mais leves.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09  Tenha um pouco 
de cautela com a saúde, principalmente os rins. 
Será preciso cuidar mais do seu organismo bem 
como dos interesses da família, do lar e da sua 

estabilidade. Complemente sua alimentação, abusando das frutas.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Grandes chances 
de destacar-se nos jogos, na vida pública, nos 
esportes e na loteria. Se você pretende ter 

uma conversa franca e direta com o seu par amoroso, este é o 
momento adequado.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Dia neutro 
para a vida sentimental e amorosa. Haverá, 
também, muitas dificuldades que só serão 
solucionadas com bastante trabalho, otimismo e 

perseverança. Procure descansar mais, principalmente dormindo 
as horas suficientes.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 A partir de hoje, 
você entra em uma das melhores fases para lucrar 
através de escritos, propaganda e tudo que está 
relacionado com a imprensa e - comunicação. 

Favorável às mudanças de residência e emprego. Apegue-se às 
pessoas que estão a seu redor para melhorar o seu dia.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Hoje é um dia que 
terá, certamente, algumas perturbações, inclusive 
o cônjuge estará descontente com você. Tome 
cuidado se realizar negócios e se lidar com fogo 

e eletricidade. Amanhã será um dia melhor. Não misture a sua 
vida profissional com a sua vida pessoal.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Seu desenvolvimento 
mental e profissional será notável, juntamente 
com as relações importantes que pretende fazer. 
Procure discriminar mais o seu nível social, pro-

curando com isso, fortalecer os seus bons e verdadeiros amigos. 

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Dê mais 
continuidade ao que têm que fazer. Cuide de 
sua aparência. Devido a sua maneira de ser, 
geralmente bastante alegre, extrovertido e com 

muita jovialidade, tudo isto poderá se evidenciar mais ainda.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 No 
trabalho, contato com pessoas ligadas às 
artes, proporcionarão a você grandes chances 
de elevação social e profissional. Algumas 

perturbações passageiras na vida doméstica e depressão 
psíquica estão previstas para você neste dia. Aja com calma e 
autoconfiança, que tudo tende a dar certo.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Dia que lhe poderá 
trazer desentendimentos no ambiente de trabalho e até 
atritos e discussões, mesmo com pessoas desconhe-

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Pense no êxito 
e não dê importância a boatos e impressões 
negativas. Atravessa o melhor período material do 
ano. Pessoas bem humoradas poderão melhorar 

este seu dia. O período é bom para alguma viagem de recreio 
e assuntos referentes a propriedades agrícolas e construções.

A Prefeitura, por meio 
do Departamento de 
Segurança do Trabalho, 
entregou novos uniformes 
garis e responsáveis pela 
coleta de lixo da cidade. O 
prefeito realizou a entrega 
ao lado do secretário de 
Serviços Urbanos, Luiz H. 
P. de Oliveira, no último 
dia 17. 

Ao todo, foram confec-
cionados 104 uniformes, 
beneficiando 52 servidores 
do setor da limpeza. Cada 
funcionário recebeu duas 
camisetas manga longa e 
duas calças. 

O secretário informou 
que, “as vestimentas, 
caracterizadas na cor 
azul, possuem faixa 
refletiva de acordo com 
as normas de segurança 
para facilitar a visualização 
dos motoristas, bem como 

Setor de limpeza ganhou novos uniformes

proporcionar conforto 
aos trabalhadores que 
ficam expostos a diver-
sos riscos em seu dia 
a dia, colocando esses 
profissionais dentro de 
um modelo mais digno e 
respeitável de trabalho”. 

“A Administração se 
empenha quando o quesito 
é segurança e  bem estar 
do funcionário. Os novos 

uniformes proporcionam 
maior segurança e humani-
zação a esses profissionais, 
pois são essenciais para 

que tenhamos uma cidade 
limpa, bonita e sobretudo 
saudável”, destacou o 
prefeito. 

Os ganhadores do sor-
teio do último dia 14  são: 
188 – Bruna Guerreiro (R$ 
8 mil); 243 – Rodrigo Polizeli 
(R$ 2 mil); 535 - Fábio C. 
Pegoraro (R$ 1,3 mil) e 
335 – Dulcinéia B. Catani 
(R$ 1.100,00). O 3º prêmio 
(R$ 1,5 mil), que saiu para 
carnê inadimplente (896), 

Apae entregou prêmios 
foi sorteado novamente 
ontem, 21/9. 

SORTEIO 
O Asilo sorteia na pró-

xima quarta-feira, dia 28, 
mais prêmios da campanha 
“Adote um Idoso”. Mante-
nha o carnê em dia para 
concorrer aos R$ 14.100,00 
em vale-compras.  

Mais uma prova regional 
teve a participação dos 
atletas da Secretaria de 
Esportes, que foram a 
Barretos no domingo, 18, 
correr os 5km da Go Run. 

A classificação dos 
atletas na faixa etária e 
no geral foi a seguinte: 
Paulo Libório (1º 40-
49/13º); Jesus Oliveira 
(2º 60-99/44º); Anselmo 
Modolo (5º 60-99/64º); 

Atletas correm em Barretos
Walter Nascimento (7º 
50-59/82º); Jéssica 
Genovez (8ª 30-39/18ª);  
Leandro Lenhaverde 
(13º 30-39/32º) e Juliano 
Souza (18º 30-39/52º). 
Colinenses de assesso-
rias esportivas também 
participaram da prova. 
A prefeitura custeou 
todas as despesas dos 
atletas da Secretaria de 
Esportes. 

Parte dos servidores beneficiados com o prefeito Dieb e secretário Luiz Henrique.
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P A N O R A M A

As tampinhas de plás-
tico de diversos produtos 
e lacres de latinhas são 
revertidas em alimento 
para cães e gatos abando-
nados e auxiliam também 
as pessoas que adotam 
estes animais de rua. 

Esse é o objetivo do 
TamPet,  projeto implan-
tado em Colina há cerca 
de 4 anos pela produtora 
rural Fernanda Caruso 
Conde Masagão Ribeiro, 
de 65 anos, que é natural 
de São Paulo e mudou-se 
para Colina há nove anos. 

“Quando cheguei aqui 
decidi ajudar, de alguma 
forma, os animais abando-
nados. Antes da implantação 
fiquei um ano pesquisando 
e recebendo orientações 
de pessoas que já tinham 

TamPet transforma tampinhas e lacres em comida 
para cães e gatos abandonados  

experiência com o projeto”, 
revelou Fernanda que 
ressaltou: “O começo foi 
bem difícil, tive que ir de 
porta em porta pedindo 
para os comerciantes 
juntarem as tampinhas e 
lacres. Os bares foram os 
primeiros e hoje existem 
quase 30 pontos de coleta 
na cidade (consulte a rela-
ção dos pontos de coleta 
no site ocolinense.com).  
Aceitamos qualquer tipo 
de tampinha: de produtos 
alimentícios, de higiene 
pessoal, limpeza e bebidas 
desde que seja de plás-
tico duro e independente 
da cor”. 

FALTA DE AJUDA: 
MAIOR NECESSIDADE 

A idealizadora do pro-
jeto afirmou que o TamPet 

cresceu, no entanto enfrenta 
dificuldades pela falta de 
apoiadores e voluntários.“Eu 
e o Donizete de Oliveira 
‘Banha’ recolhemos as 
tampinhas nos vários pon-

tos de Colina e da região, 
onde o projeto também é 
desenvolvido. As tampinhas 
recolhidas são armazena-
das numa casa ao lado 
da horta comunitária do 

bairro Patrimônio e quando  
atingem um volume grande, 
em torno de uma tonelada, 
vendemos para quem nos 
paga o maior valor. Então 
esse dinheiro é usado 
para comprar ração que 
é doada aos protetores de 
Colina, Barretos e região. 
Na última venda conse-
guimos o valor de R$ 1,50 
por quilo. A gente reparte 
a ração conforme o que 
conseguimos comprar. 
Entregamos também para 
as famílias em dificuldades 
para alimentar os animais”, 
esclareceu Fernanda. 

A intenção é expandir 
o projeto com a abertura 
de mais pontos em Colina 
e outras cidades. “O Tam-
Pet cresce a cada dia e as 
pessoas aderiram a ideia 

de doar tampinhas. Agora 
precisamos de voluntários, 
pois o trabalho é grande e 
sozinhos fica difícil. Não é 
só recolher as doações, 
precisamos carregar o 
caminhão com os bags 
enormes até o comprador, 
distribuir as rações, entre 
outras coisas. Temos muito 
trabalho e deficiência de 
mão de obra voluntária. 
Essa é maior necessidade 
do projeto”. 

Ela agradece todas as 
pessoas que ajudam o 
projeto e convida aqueles 
que queiram fazer parte 
desta corrente do bem em 
prol dos animais. Para ser 
voluntário ou parceiro basta 
entrar em contato pelos 
fones: (11) 99384-3927 
ou (17) 98169-2339. 

P A N O R A M A
HOMEM PLANTA MACONHA NO QUINTAL 

Pés de maconha cultivados pelo autor apreendidos pela 
PM de Jaborandi, que solicitou apoio de Colina. 

Na manhã do dia 17, a PM foi checar denúncia 
de que um morador da Rua Ausônia, no bairro São 
Benedito em Jaborandi, estava cultivando maconha no 
quintal. O autor, de 32 anos, saiu no portão e adentrou 
no mesmo instante quando percebeu a presença de 
viaturas que rondavam o local. O indiciado mantinha 
2 pés de maconha, com peso de 360g, plantadas no 
quintal para fazer uso da substância entorpecente con-
tida nas folhas. Em um dos quartos da residência um 
outro indivíduo, de 24 anos, entregou aos policiais um 
pote contendo várias bitucas de cigarro e um tablete 
de maconha com 15g. Os dois foram apresentados 

no plantão policial em Barretos e autuados por porte 
de entorpecente, sendo liberados posteriormente. Os 
pés de maconha foram apreendidos. 
CARRO FURTADO RECUPERADO EM COLINA 

Dois PMs retornavam a Severínia na madrugada do 
dia 16 quando avistaram no acostamento da Rodovia 
José Marcelino de Almeida, um Gol ano 2000, branco, 
sem placa e com o pisca-alerta acionado. Nada de 
ilícito foi encontrado com condutor de 20 anos, com a 
passageira de 44 e nem no veículo, mas na pesquisa do 
chassi foi constatado que o carro tinha sido furtado em 
Monte Azul no último dia 13. A ocorrência de receptação 
foi apresentada no plantão policial em Barretos, onde 
o condutor pagou fiança de R$ 1.300,00 e foi liberado. 

FURTO DE CABOS EM FAZENDA 
Cerca de 270 metros de cabo de energia que 

saem da casa de força e vão até os aeradores das 
represas de uma fazenda na Rodovia José Marcelino 
de Almeida, entre Colina/Severínia, foram furtados no 
dia 11. Ao checar a parte elétrica do sistema que tinha 
parado os funcionários constataram o furto dos fios. 

TRABALHADOR MORRE EM ACIDENTE 
O corpo de um tratorista, de 39 anos, foi encon-

trado numa fazenda de Jaborandi na tarde do dia 17. 
Segundo testemunhas, a vítima trabalhava com um 
trator acoplado a uma carreta graneleira para trans-
bordo de cana quando foi encontrado caído no chão 

com graves ferimentos e 
sem sinais vitais. O trator 
conduzido pela vítima 
ficou parado na entrada 
do canavial, a cerca de 
100 metros do corpo. A 
perícia esteve no local. 

GOLPE 
ELETRÔNICO 

Um casal se interessou 
na venda de um tanqui-
nho, anunciado por R$ 
150,00 numa rede social 
e efetuou a transferência 
de R$ 50,00 na tarde do 
dia 17. O anunciante ficou 
pressionando pelo restante 
do pagamento, que foi 

negado. O falsário bloqueou o casal de seus contatos 
quando percebeu que não teria o restante do dinheiro. 

HOMEM QUE ‘SEQUESTROU’ A 
EX-NAMORADA ESTÁ PRESO 

O autor dos disparos efetuados contra a ex-namorada 
e o colega que estavam conversando em frente à casa 
dela, no CDHU 2, no último dia 11, foi preso em diligên-
cias realizadas na terça-feira, dia 20, pela Polícia Civil 
que também cumpriu mandados de prisão preventiva 
e busca e apreensão que resultaram na apreensão do 
Vectra utilizado no crime, bem como do celular do autor. 
A investigação apurou que após disparar várias vezes 
contra os dois, o autor engatou a marcha ré e derrubou 
o portão da casa da ex-namorada. Ele ainda a teria 
coagido a entrar no veículo, liberando-a horas depois. 
O delegado titular Gustavo Coelho informou que as 
investigações prosseguem para análise dos conteúdos 
apreendidos para conclusão do inquérito policial, ao final 
do qual o autor deverá ser indiciado por dupla tentativa 
de homicídio, uma delas qualificada por feminicídio.

PORTES DE ENTORPECENTE 
Um Corsa que estava parado na Rua Estados Unidos 

do Jardim Universal foi abordado pelos PMs na noite 
do dia 15. O ocupante do veículo, um homem de 28 
anos, estava fazendo uso de cocaína. No porta-luvas 
do carro foi apreendida mais uma cápsula do pó e 
um cigarro de maconha. O autor alegou que adquiriu 
a droga no Nosso Teto. 

Duas pedras de crack foram apreendidas com um 
homem de 44 anos abordado na Rua Antônio Spechoto 
Primo – Jardim Santa Lúcia na tarde do dia 17. Ele foi 
liberado e a droga apreendida. 

Veículo do autor apreendido em diligência da Polícia 
Civil na Vila Hípica. 

Fernanda, idealizadora do projeto, percorre Colina e região 
entregando ração aos protetores dos animais de rua.



O Muleks da Dirce conquistou sua primeira vitória no 
domingo e um dos responsáveis foi  Gamarra que, além 
de impor respeito na zaga, ainda marcou o gol da vitória 
com uma cabeçada de almanaque. Vai lá Gamarra que 
a saborosa 4 queijos te espera na Florença. 
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Acabou o jejum d’Os 
Muleks da Dirce. O atual 
campeão, enfim, conquis-
tou sua primeira vitória na 
competição ao bater por 1 
a 0 o Ninho do Azulão, até 
então o único com 100% 
de aproveitamento.

Na partida que marcou 
a estreia de João Amadeu 
como titular no gol da Mo-
lecada já que Fausto, dono 
da posição, machucou o 
joelho e não deve mais 
jogar. Coube a Gamarra 
marcar o gol do triunfo.

O jogo começou com 
uma baixa para o Azulão. 
Logo aos sete minutos o 
goleiro Du teve que sair 
do jogo com uma lesão no 
joelho, dando lugar ao seu 
reserva, Paulo.

Os dois times faziam um 
duelo bem equilibrado até 
aos 16’ quando saiu o gol 
d’Os Muleks. Lipão bateu 
escanteio e Gamarra subiu 
mais que todo mundo e 
cabeceou firme, no chão, 
sem chances para o goleiro 
Paulo. 

O Azulão tentou buscar 
o empate, mas tinha dificul-
dades para criar as jogadas 
e acabou não levando muito 
perigo ao gol adversário. 
O time, comandado pelo 
técnico Pernilongo, sentiu a 
ausência de Ari e Luquinha 
que jogam o Varzeano em 
Barretos. 

Na etapa complementar 
os times continuaram em 
busca do gol. O goleiro Paulo 
fez algumas boas defesas 
impedindo o segundo do 
rival. João Amadeu garantiu 
o resultado ao praticar um 
milagre à queima-roupa no 
último lance do jogo.

SANTA LÚCIA 
DERROTA LARANJA 

MECÂNICA
Depois de estrear sendo 

goleado pelo Primavera, o 
Santa Lúcia não se abalou, 
emendou duas vitórias e 
se recuperou. A vítima da 

Muleks acaba com 
invencibilidade do Azulão 

vez foi o Laranja Mecânica.
Aos 35’ Ronald abriu o 

placar com bela cobrança 
de falta. O gol acordou o 
Laranja que saiu em busca 
do empate e assustou em 
finalização defendida em 
cima da linha.

A segunda etapa foi 
mais emocionante. O LM 
resolveu sair mais para o 
jogo, mas pecou muito na 
hora de definir as jogadas.

Na segunda etapa, o 
Atlético pressionou em 
busca do segundo gol e ele 
veio em falha da defesa. 
O adversário saiu errado 
no meio campo e Henry 
encobriu o goleiro para fazer 
2 a 0 aos 27’. Dois minutos 
depois Édipo descontou para 
o Laranja e manteve o jogo 
em aberto. Quase no final 
foi registrada uma grande 
confusão. O jogador Artur, 
do Santa Lúcia, foi advertido 
com  cartão amarelo por 
reclamação, seguiu recla-
mando, tomou o segundo 
amarelo e foi expulso. 
Revoltado partiu para cima 
do árbitro Tiago Santos e 
teve que ser contido pelos 
companheiros. Depois de 
alguns minutos ele deixou 
o campo. O juiz disse que 
relataria o ocorrido em sú-
mula, mas afirmou que não 
foi agredido fisicamente e 
apenas ouviu xingamentos 
por parte do atleta.

AC1 E NIKE 
EMPATAM; NOVA 
COLINA VENCE

Jogando na Pedreira, o 
AC1 empatou pela terceira 
vez na competição. O time 
ficou no 3 a 3 com Nike 
10. Diego Barrera, Felipe 
e Alexandre fizeram para 
o time da Cohab 1 e Diego 
Barrera (contra), Breno e 
Caíque marcaram para 
o Nike.

Na preliminar o Nova 
Colina bateu a Vila Guarnieri 
por 3 a 2. Marcos (contra), 
Ronald e Celso Maia mar-
caram para o Nova Colina. 
Fred e Lucas descontaram 
para a VG. 

CDHU BATE O 
CAMARÕES 

Em jogo único no Campo 
da Primavera, o CDHU I 
fez o clássico placar de 
3 a 0 sobre o Camarões. 
Maraca, Gui e Tulinha foram 
os artilheiros do jogo.

PRÓXIMA RODADA
Colina Atlético 

8h –Vila Guarnieri x 
        Os Muleks 
10h – Ninho do Azulão x 
         Nike 10

Pedreira
8h – Primavera x 
        Camarões 
10h – AC1 x 
               Laranja Mecânica

Patrimônio
8h – CDHU I x 
         Nova Colina

PRIMAVERA – Depois da folga no última rodada, o time comandado por Fernando Donini, 
volta a campo neste domingo e pega o Camarões, às 8 horas, no campo da Pedreira.

A geração de mídias 
e lacração das urnas é 
um dos últimos procedi-
mentos que o Cartório 
realiza antes da eleição, 
que está na reta final. 
Faltam apenas 10 dias 
para os brasileiros 
elegerem seus novos 
representantes no 
Senado, Câmara dos 
Deputados, Assembleias 
Legislativas e na presi-
dência da República. 

O Cartório Eleitoral 
deu início nesta semana 
a geração de mídias e 
lacração das urnas, que 
ficarão prontas para a 
votação no dia 2 de 
outubro. Colina possui 
5 locais de votação e 
39 seções eleitorais 
e Jaborandi 2 escolas 
abrigam as 14 seções 
que recebem os votos 
dos eleitores. 

“A geração das mídias 
consiste na gravação 

Cartório prepara urnas 
para votação

dos dados dos eleitores 
da seção, dos nomes 
e fotos dos candidatos 
em cartões de memória, 
que são utilizados na 
carga para inserir os 
dados em cada uma das 
urnas eletrônicas. Com 
os lacres produzidos 
pela Casa da Moeda 
e assinados pelo juiz 
eleitoral as urnas ficam 
prontas para o pleito”, 
explicou Carlos Humberto 
Campos Júnior, chefe 
do Cartório da 178ª 

Zona Eleitoral, que fez 
algumas orientações.  

“O eleitor deve ficar 
atento ao horário de 
votação, das 8 às 17h,  
a exigência da apresen-
tação de um documento 
oficial com foto ou o 
e-Titulo, aplicativo da 
Justiça Eleitoral, tam-
bém com foto. Como 
são cinco cargos em 
disputa a orientação 
é que o eleitor leve a 
‘cola’ com o número 
dos candidatos”. 

Teve início nesta semana, no Cartório Eleitoral, a geração 
de mídias e lacração das urnas eletrônicas das 53 seções 
de Colina e Jaborandi.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022 

Aberto em 14/09/2022; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 04/10/2022; Resumo do objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER 
ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E 
INFRAESTRUTURA, pelo período de 12 (doze) meses. 
O edital está disponível, podendo ser retirado no Setor de 
Compras e Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio 
Bruno, 466, Centro; Informações pelo tel. (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 14 de Setembro de 2022.

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal 

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

O esporte amador 
jaborandiense con-
quistou 13 medalhas 
(3 ouro, 5 prata e 5 
bronze) na 5ª Copa 
Futuro de Atletismo 
que teve a participa-
ção de 14 cidades do 
Estado, inclusive São 
Paulo representada 
pelo Colégio Militar. Os 
competidores disputa-
ram as modalidades 
de atletismo, salto em 
distância, arremesso 
de peso e lançamento 
de disco. 

Jaborandi participou 
com 22 atletas que 
conquistaram o 1º, 2º 
e 3º lugares nas cate-

Jaborandienses conquistam 13 medalhas na Copa de Atletismo
gorias sub 14, 16 e 18 
do evento esportivo 
estadual, realizado 
no último domingo, 
18, em Sertãozinho. 
Além de Jaborandi, São 
Paulo e dos anfitriões, 
a Copa de Atletismo 
reuniu competidores 
de Araraquara, Araça-
tuba, Caraguatatuba, 
Ilhabela, Barra Bonita, 
Serrana, Ibaté, Guari-
ba, São Carlos, Santa 
Rita do Passa Quatro 
e Orlândia. 

 O prefeito Silvinho 
fez questão de come-
morar o feito histórico 
com os atletas, profes-
sores do Departamento 

de Esportes e com o 
educador físico Mário 

Constantino Júnior, ti-
tular da pasta esportiva 

do município. 
CAMINHO CERTO 

 “Os resultados 
demonstram a asser-
tividade das nossas 
escolhas através dos 
investimentos maciços 
em infraestrutura espor-
tiva com a recuperação 
e modernização do 
Centro de Lazer, cons-
trução em andamento 
do Complexo Esportivo 
anexo à Escola Olinto, 
obra que garantirá aos 
estudantes um espaço 
adequado para a prática 
esportiva no contraturno 
escolar”, destacou o 
prefeito que ressaltou: 
“paralelo aos investi-

mentos promovemos a 
qualificação constante 
dos professores que 
contam com apoio e 
assessoria da Associa-
ção Cultural e Esportiva 
Campeã (ACECAMP), 
que possui profissio-
nais renomados como 
a atleta Conceição 
Geremias, medalhista 
de ouro nos Jogos 
Pan-Americanos. O 
foco e o comprome-
timento dos nossos 
atletas estão permi-
tindo o ressurgimento 
do esporte amador na 
cidade”. Acompanhe 
a classificação dos 
atletas no nosso site. 

A estrutura esportiva 
do município ganhou 
mais dois importantes 
investimentos com a 
celebração de novos 
convênios firmados 
pelo município com a 
Secretaria Estadual de 
Esportes. 

Um deles é o Projeto 
Areninha constituído 
por quadras de fute-
bol society com piso 
de grama sintética e 
de basquete de rua. 

A Delegacia Seccional 
de Barretos recebeu no 
último dia 14 mais quatro 
novas viaturas de um lote 
de 28 entregues pelo go-
verno estadual ao longo 
do primeiro semestre e 
Jaborandi está entre as 
cidades contempladas. 

O novo veículo, um 
Renault Duster, já está 
a serviço da Polícia Civil 
jaborandiense. Colômbia, 
Olímpia e Barretos tam-
bém ganharam novas 
viaturas.  

 “Essa é uma conquis-
ta para o policiamento 
preventivo especializado 
e investigativo prestado 
pela Polícia Civil. Todos 

os 11 municípios abran-
gidos pela Seccional 
foram beneficiados com 
pelo menos um veículo, 
alguns  descaracteriza-
dos, bem como as três 
Delegacias de Defesa 
da Mulher”, explicou 
o delegado seccional 
Haroldo Chaud. Colina 
foi beneficiada com uma 
viatura descaracterizada 
no 1º semestre. 

 “Os veículos vão pro-
porcionar mais conforto aos 
policiais no desempenho 
das atividades e também 
à população, aumentando 
a qualidade na prestação 
dos serviços”, destacou 
Chaud. 

Polícia Civil ganha nova viatura
CONCURSO

Foi publicada dia 
9, no Diário Oficial do 
Estado, a realização 
de concurso público 
para contratação de 
1.333 escrivães, 1.250 

investigadores, 552 
delegados, 249 peritos 
e 116 médicos-legistas. 
Em dezembro também 
começam a ser preen-
chidas 8.559 vagas de 
concursos em andamento. 

Viaturas em frente ao prédio da Seccional de Barretos, 
que recebeu os veículos no último dia 14.

Projeto Areninha e nova pista de skate estão em construção

“Este projeto,  que 
funcionará na antiga 
piscina semiolímpica 
do Centro de Lazer, 
aterrada pela adminis-
tração passada, prevê a 
instalação de módulos 
compostos por quadra 
com gramado sintético, 
moderno sistema de 
iluminação em LED 
e arquibancada com 
capacidade para 100 
pessoas”, explicou o 
prefeito Silvinho. 

O município fica res-
ponsável pela cessão 
da área, preparação do 
terreno, compactação e 
sistema de drenagem. 
O Estado fica com a 
parte de implantação 
do sistema esportivo. 

NOVA PISTA DE 
SKATE 

Uma nova pista de 
skate está em constru-
ção na Praça Osvaldo 
Frangiosi, no Conjunto 
Habitacional “Luiz Fer-
reira”. “Neste projeto o 
município disponibiliza a 
cessão da área, limpeza 
e preparação do terreno, 
além da execução de 
piso em concreto polido.” 
Agradeço imensamente o 
então secretário estadual 
Thiago Milhim (Esportes), 
deputada federal Renata 
Abreu, vereador André 
Junqueira, e servidor 
Sílvio A. Brunozzi pelo 
trabalho que garantiram 
a inclusão de Jaborandi 
no lote de investimentos”, 
finalizou o prefeito. 

Vereador André Junqueira, deputado estadual Márcio Guidicio, prefeito Silvinho, se-
cretário estadual Thiago Milhim e vice Fernando quando da assinatura do convênio. 

Prefeitura realiza a preparação do terreno que vai abrigar 
as quadras de futebol society e basquete de rua. 

Construção da nova pista de skate na praça “Osvaldo 
Frangiosi”. 

Luziane Souza, 14 anos, 
foi a grande campeã com 2 
ouros nos 75 e 250 metros. 

João Vitor Lopes, 16 anos, 
também garantiu o ouro no 
salto em distância. 
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Hoje 
Célia Faria de Almeida 
Camila Paro Ricardo 

Sueli Cristina Bianchini
Deise Ap. de Bello Souza 

Sandra C. de Salvi de Almeida 
Amanhã 

Juliana Cristina A. Pinto 
Deuler Samuel de Castro 

Rosângela Fonzar
Rebeca Sainati Gharibian

Dia 24 
Rubens V. Silva

Maria Ap. de S. Chabrour 
Lívia Maria Petri

Gabriela de O. Casagrande 
Joaquim P. de Oliveira

Dia 25 
Luiz C. de T. Guarnieri 
Carlos Luiz Gonçalves
Ana Sílvia T. Malpica

Dia 26 
Gisele Ricoldo

Patrícia C.Barbarotto 
Dia 27 

Mohamad Zaki Sammour 
Neuza da Silva Zanqueta 
Maria Cândida M. Penna
Victor Palmieri Buzzulini
Fernando Henrique Petri

O carinho recebido dos colinenses pela passagem do ani-
versário dia 15 aqueceu o coração da Renata, que reside na 
Europa com o marido Eduardo e os filhos Lucas e Helena. 

A esposa Neusa, filhos, netos e bisneto de Abílio Basso 
o cercaram de afeto no dia 16, data em que completou 
80 anos de vida. 

Final de semana 
animado para 

Beatriz Paola que 
comemora com a 

família e a turma de 
amigos o seu 
aniversário 
de 22 anos. 

Sorrisos não 
vão faltar para a 
Lívia que neste 
sábado celebra 
mais um ano de 

vida ao lado 
dos familiares 

e amigos. 

A felicidade da Gisele são os filhos e o esposo Fabrício, 
que a enchem de carinho pelo aniversário dia 26. 

Hoje dia de muitos cumprimentos para a Sandra (Bebe-
douro) que festeja juntinho da família e do marido Luiz 
mais um aniversário. 

Essa turma animada não perde as atrações de rock agendadas na região. O grupo 
assistiu a banda Guns N’ Roses, que realizou uma mega apresentação em Ribeirão 
Preto no dia 16. 

A ligação de Patrícia 
Barbarotto com Colina 
perdura há décadas e 

continua  mesmo 
com a distância. 
Ela, que reside 
na Austrália, 

aniversaria dia 26. 

Luiz Gustavo B. Basilio
José Acácio Rimi

Luís Carlos Zanqueta 
Dia 28 

João Delistoianov 
Leila Ramadan

Melissa C. S. Camolesi 
Aniversários de casamento 

Hoje 
Xerxes de C. Pinto/Mônica 

Dia 24 
Antônio Marqueti/Dalva 
João R. Cândido/Cleide  

Dia 25 
Carlos A. Abe/Daniela 

A maior alegria do vovô Rubinho neste sábado será ce-
lebrar os 64 anos ao lado da esposa Rosana, dos filhos, 
familiares e dos netinhos Luísa, Sofia, Miguel e Rafael.

Ao som do melhor dos anos 80, Paula Bombig celebrou 
seus 61 anos na companhia do maridão Vinícius e dos filhos 
Tharin e Igor. A festa, regada a muita descontração, acon-
teceu sábado, no Monte Belo e reuniu amigos e familiares.


