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DIEB CAMPANHOLI RENÊ  EVONEI BIGURI  MONTANHA
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DOMINGO É DIA

A equipe do Cartó-
rio Eleitoral informou 
que está tudo pronto 
para as eleições do 
próximo domingo. 
Depois da lacração 
das urnas, realizada 
na semana passada, 
esta está sendo de-
dicada à preparação 
das seções eleitorais 

Tudo pronto para as eleições
dos três municípios. 
Em Colina são 39 se-
ções disponibilizadas 
em cinco locais de 
votação. 

Carlos Humber-
to Campos Júnior, 
chefe do Cartório 
Eleitoral, orienta as 
pessoas a levarem 
uma “cola” com os 

números dos candi-
datos para facilitar 
a votação. Veja a 
cola nesta edição. 
Ele ressaltou que 
está proibido levar o 
celular até a cabina 
de votação. Mais de-
talhes e localização 
das seções eleitorais 
na página 3 

Equipe do Cartório Eleitoral está pronta para mais uma eleição. O deputado federal 
e candidato a vice-
governador por São 
Paulo, Geninho Zuliani, 
esteve em Colina na 
tarde de segunda-feira 
quando participou de 
uma carreata pelas 
ruas da cidade ao lado 
do prefeito Dieb, vice 
Campanholi, vereadores 
e apoiadores (foto). 

Na semana pas-
sada Dieb esteve na 
capital onde gravou 
v ídeo  dec la rando 
apoio à reeleição do 
governador Rodrigo 
Garcia.              Pág. 5 

Geninho participou de carreata

Colina reuniu 150 atletas no Mini Jomi

Pré-venda do livro de escritor 
colinense começa sábado 

Pág. 5

Pág. 5
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Notícias da Paróquia
Dia 29 – Quinta-Feira 
15h – Missa na capela do Asilo São José

Dia 30 – Sexta-Feira 
19h30 – Confissões na paróquia de Nossa Senhora Apa-
recida em Guaíra

Dia 01 – Sábado 
19h – Missa na Matriz comemorando Santa Terezinha

Dia 02 – Domingo - DIA DOS ANJOS DA GUARDA
08h – Missa na Matriz – chegada das imagens da diocese
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 04 – Terça-Feira – DIA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
14h30 – Visita de Nossa Senhora ao Fundo Social
19h30 – Procissão e missa na comunidade do Jardim Hípico

Dia 05 – Quarta-Feira – DIA DE SÃO BENEDITO
19h30 – Missa na Matriz com bênção de São Benedito e 
novena de N. S. do Perpétuo Socorro 

“A FÉ EM UM DEUS SOBERANO”

Muitas vezes nos relacionamos com Deus à base de 
trocas, achando que devemos agir de determinada forma 
para ter bênçãos e culpando-o quando nos falta algo ou 
algum coisa ruim nos sucede. A realidade é bem complexa, 
supera nossas explicações a seu respeito, e nem tudo que 
acontece é responsabilidade de Deus ou nossa.

A leitura de Hab.1, 2-3; 2, 2-4 – mostra um diálogo entre 
Deus e Habacuc, no qual há a queixa do profeta por tantas 
desgraças e a resposta de Deus convidando à fidelidade. 
Na leitura de 2Tm. 1-,1-14 – Paulo convida Timóteo a 
não se envergonhar do Evangelho recebido e a guardar 
os ensinamentos a ele confiados. A narrativa de Lucas 
17, 5-10 – apresenta a resposta de Jesus ao pedido dos 
discípulos para que lhes aumente a fé. Que eles tenham 
maior fé e vivam servindo a quem precisa, pois foi assim 
que Jesus praticou sua confiança no Pai.

Em tempos de comercialização de tudo – incluindo a 
fé – as leituras tratam da gratuidade de Deus e do valor 
de confiar Nele sem esperar nada em troca. Crer em Deus 
já é o grande benefício em si mesmo. Como dizia Santa 
Tereza de Ávila: “Quem a Deus tem, nada lhe falta: só 
Deus basta”. 

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 
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. 

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

O vestibulinho da 
ETAM “São Francisco 
de Assis” terá a parti-
cipação de 222 alunos 
que se inscreveram 
para fazer a prova, 
que acontece no dia 9 
de outubro (domingo) 
nas escolas municipais 
onde os candidatos estu-
dam. Cada uma das 70 
vagas oferecidas para 

Vestibulinho tem 
222 inscritos

ingresso no 6º ano da 
escola será disputada 
por uma média de 3,17 
candidatos. 

Além dos colinenses, 
o exame será realizado 
por estudantes da rede 
particular de Colina e 
por dois candidatos de 
fora, de Jaborandi e 
Campinas, que também 
fizeram a inscrição. 
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A eleição é a forma 
democrática do povo eleger 
seus representantes, mas 
na hora do voto é preciso 
ficar atento à sequência de 
votação, principalmente 
nas eleições como deste 
domingo, dia 2, em que 
cada eleitor votará em cinco 
candidatos e apertará o 
teclado da urna eletrônica 
pelo menos 21 vezes. 

O Cartório Eleitoral 
orienta o uso da “cola” 
com a ordem de vota-
ção e a quantidade de 
números de cada cargo 
em disputa, que são 
iguais somente para 
governador e presidente 
com dois dígitos. 

“Em eleições, como 
a do próximo domingo, 
somos solicitados várias 
vezes nos locais de 
votação porque o elei-
tor reclama que a urna 
está quebrada ou com 
defeito, mas na verdade 
confundiu a ordem de 
votação. Muitos votam 
primeiro para presidente 
e seguem a ordem de 

Justiça Eleitoral orienta a levar ‘cola’ pronta para votação

cima para baixo. Depois 
que votou não tem como 
voltar atrás”, destacou 
Carlos Humberto Campos 
Júnior, chefe do Cartório 
Eleitoral. 

O primeiro voto é para 
deputado federal com 4 
números e depois para 
deputado estadual (5 
dígitos). Na sequência, 

tem o votação para 
senador (3 números), 
governador com dois e 
presidente também com 
dois dígitos. Publicamos 
nesta página o modelo 
de “cola” para o eleitor 
recortar e levar para votar. 
Consulte também a sua 
seção e local de votação.

Cada escola terá 

uma lista impressa com 
o número e cargo de 
todos os candidatos 
que ficará com o apoio 
logístico e poderá ser 
consultada pelo eleitor. 
Do lado de fora das salas 
de votação, entre duas 
seções, haverá cartazes 
afixados para consulta 
da listagem pela leitura 
dos códigos QR pelo 
celular. “O interessante é 
levar a cola pronta com 
a sequência de votação”, 
frisou Campos Júnior. 

A 178ª Zona Eleitoral 
possui 26.307 inscritos 
nos três municípios 
abrangidos. Colina tem 
15.025 eleitores, em 
Jaborandi são 5.228 e 
Terra Roxa possui 6.054 
eleitores.  
CELULAR PROIBIDO 

O eleitor não poderá 
levar o celular para a 
cabina de votação. “Toda 
seção terá uma mesa 
para o eleitor colocar 
seu aparelho antes 
da votação. Se haver 
recusa será impedido 

de votar. Neste caso o 
mesário entra em contato 
com o Cartório para as 
devidas providências”, 
frisou Carlos. 

O eleitor que estiver 
fora do domicílio eleitoral 
no dia do pleito terá que 
justificar a ausência. 
“Não haverá seção de 
justificativa específica. 
Cada escola terá colabo-
radores para instruir no 
preenchimento do reque-
rimento, que deverá ser 
apresentado pelo eleitor 
em qualquer seção de 
votação juntamente com 
o título e o documento 
com foto. A justificativa 
também pode ser feita 
pelo aplicativo e-Titulo”. 

Antes da confirmação 
do voto a urna mostrará 
a foto do candidato e o 
respectivo cargo. Caso 
esteja errado pode aper-
tar a tecla CORRIGE e 
votar novamente. Depois 
de alguns segundos o 
eleitor aperta a tecla 
verde CONFIRMA. Em 
cada um dos cargos a 
urna emitirá um sinal 

sonoro que será mais 
forte ao final da votação, 
que se encerra no cargo 
de presidente. 

As urnas mais mo-
dernas, modelo 2020, 
serão usadas em Coli-
na, exceto na “Antônio 
Daher”, escola da Cohab 
2, que terá a votação em 
aparelhos utilizados em 
outras eleições. Todas 
as urnas possuem leitor 
biométrico. 

Os eleitores com 
mobilidade reduzida 
e deficientes visuais 
terão a sua disposição 
um coordenador de 
acessibilidade (camisa 
verde) em cada local de 
votação para dar maior 
atenção a estas pessoas. 

A boca de urna está 
proibida dentro e fora 
dos locais de votação. O 
eleitor poderá manifestar 
sua preferência de modo 
silencioso. A Justiça Elei-
toral atenta ao horário da 
votação, das 8 às 17h e 
apresentação de um do-
cumento com foto ou do 
e-Titulo também com foto.  

Um grupo de mulheres, 
com duas crianças, gravou 
um vídeo à beira da rodovia 
na manhã de domingo, 
dia 25, reclamando que o 
motorista da prefeitura as 
teria deixado no local sem 
levá-las à penitenciária 
de Ribeirão Preto, onde 
iriam visitar os familiares 
que estão presos. 

Na tarde do mesmo 
dia, por volta de 17h10, 
as mulheres foram até o 
Grupamento da PM para 
registrar ocorrência. Uma 
delas, de 28 anos, relatou 
em sua versão que no 
caminho elas perceberam 
que o motorista estaria sob 

Mulheres são abandonadas em rodovia por 
motorista e prefeitura apura os fatos

efeito de bebida alcoólica, 
pois saiu da rodovia várias 
vezes e quase bateu con-
tra um caminhão tanque 
que trafegava no mesmo 
sentido do coletivo. 

A ocorrência descreve 
ainda que para o motorista 
parar o ônibus a mulher 
mentiu dizendo que estava 
grávida e com vontade de 
ir ao banheiro. Quando o 
veículo parou às margens 
da pista todas as pessoas 
desceram e o motorista 
foi embora sozinho após 
xingá-las. 
APURAÇÃO DOS FATOS

Esta é a versão que 
consta na ocorrência 

registrada pela PM. A 
prefeitura divulgou uma 
nota informando que: “Tão 
logo tomou conhecimento 
de que os munícipes 
estavam aguardando 
à beira da Rodovia, a 
Administração Municipal 
enviou, imediatamente, um 
veículo para buscá-los e 
levá-los aos seus destinos 

e, depois, os trouxeram 
de volta às suas casas. E 
em relação à responsa-
bilidade pelo ocorrido, a 
Administração Municipal, 
através das Secretarias 
e Departamentos com-
petentes, está tomando 
todas as providências 
necessárias à apuração 
dos fatos”. 

A campanha “Amigo do 
Esporte”, promovida pelo 
Colina Atlético e Associação 
Dragão Branco”, entregou 
premiação dobrada no 
sorteio do último dia 21, 
contemplando 10 colabo-
radores que receberam R$ 
7.800,00 em vale-compras. 

Os ganhadores dos R$ 
2 mil são os carnês 242 e 
849, pertencentes a Gui-
lherme Daher e Edson R. 
Fernandes, respectivamente. 
Os prêmios de R$ 1 mil 
foram entregues a Valdir 
A. Malpica (354) e Júlio 
C. Gonçalves (830). Os 
R$ 300,00 contemplaram 
Ali C. A. Ramadan (979), 
438 (inadimplente), Rita de 
Cássia M. R. Silva (610), 
Carlos A. Oliveira (013), Irani 

Premiação dobrada 
C. Neves (652) e Gustavo 
A. Oliveira (332). O prêmio 
inadimplente foi sorteado 
novamente ontem, dia 28. 
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favorecidas as relações de amizades com artistas e cientistas e 
haverá probabilidade de casamento, mesmo pela segunda vez.

Horóscopo da semana de 29/09 a 05/10

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Faça tudo 
com originalidade, assim, conseguirá influenciar 
pessoas importantes para seu progresso. 

Momentos de inspiração neste dia devem motivá-lo a alguma 
realização concreta. Momentos agradáveis junto aos amigos.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Faça de tudo hoje, para 
melhorar suas condição social, amorosa profissional 
e financeira. As viagens estão favorecidas, bem como 

os contatos pessoais. Liberte os seus pensamentos em passeios 
solitários, ao ar livre, e mexa o corpo através de exercícios leves.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09  A influência não 
será das melhores. Terá algumas dificuldades 
financeiras e familiares. Portanto, tenha a cabeça no 
lugar procurando a mais fácil solução e não deturpe 

mais as coisas. Você está mais sociável e cercado de mais carinho.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Assuntos 
econômicos o aborrecerão logo às primeiras 
horas deste dia. Mas não se aborreça, pois a tarde 

terá ótimas chances de colocar tudo em ordem. Excelente para 
conseguir a casa própria. Conciliando a sua busca de segurança, 
aliada a sua versatilidade, saberá agradar a pessoa amada.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Procure 
começar o dia com deliberação e propósito 
de conseguir tudo aquilo que deseja no plano 
amoroso e profissional. Você terá um dia favorável 

para levar a bom termo seus objetivos. Uma maior clareza das 
ideias fará com que as tensões emocionais sejam superadas.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Hoje, você 
poderá ter uma ideia promissora de sucesso. 
Mas, somente a coloque em prática quando 
tiver certeza de uma boa chance. Continue 

cauteloso com seus dinheiro, seu trabalho e com sua saúde. Dê 
mais atenção aos seus colaboradores e amigos dentro do seu 
ambiente profissional.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Muito sucesso está 
previsto para você, neste dia. Terá êxito nos estudos 
que requeiram grande empenho mental. Dia bom 
para passeios. Uma nova experiência vai deixar você 

com um pensamento mais atualizado em relação a tudo e a todos.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Busque intensamente 
as coisas sólidas e duradouras, e para isso, espa-
lhe em redor de você otimismo, bondade e amor, 
que são as bases firmes e eternas da felicidade. 

A fase não lhe será das melhores, - no que se refere ao dinheiro.

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 Alguma 
coisa diferente poderá acontecer hoje. Bom dia 
para testes, concursos, meditação e tratamentos 
de saúde. Programe um negócio e terá êxito. Fase 

propícia para progredir através do trabalho. Isso vai deixar você com 
muita disposição física e mental, que irá levá-lo a prática de esportes.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 A influência deste 
período diz respeito à probabilidade muito grande 
de receber notícias, visitas ou recados. Serão 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Dia dos melhores 
para contatos profissionais. Os negócios 
relacionados com o conjugue e com o sexo 
oposto lhe trarão bons lucros. Fase favorável ao 

noivado, namoro ou casamento. Você vai recuperar a vontade 
de brilhar nas festas junto aos amigos.

Hoje 
Marcelo de Almeida Felício
Marcelo de A. Felício Filho

Raul Francisco Jorge
Fábio José A. Almeida

Maria B. dos Santos Correia 
Amanhã 

Paulo César Matarelli 
Lígia Maria Pereira

Adriana Vieira M. Oliveira
Dia 1º 

Valter Kioshi Abe 
Paulo Henrique Paro

Rosemeire Aparecida Petri 
dos Santos

Pedro G. Spechoto Júnior 
Dia 2 

Yunes H. Foleto Matarelli 
Flávio Guarnieri da Silveira
Sílvia H. Spechoto S. Moreira 

Gláucia Trabaquim
Sílvio Varella Antonini 

Marcos Antônio Martins 

Patrícia J. Franco Guarnieri 
Dia 3 

Vera L. de Souza Máximo
Jaqueline de S. Beloti Modolo 

Amanda Paro Polizelli 
Rogério Spechoto 

Marcos César Brunozi 
Dia 4 

Antônio Celso Freire 
Helena Paro Beduschi 

Maria H. Pereira Faxina 
Adriano Lopes 

Dia 5 
Karina Marçon Spechoto 
Gabriel M. Garcia Pereira 

Aniversários de 
casamento 

Hoje 
Cláudio R. da Silva/Ladaerte 

Amanhã 
Divino Ap.Pereira/Marilda

Dia 1º 
Valdemir A. Moralles/Sílvia 

Cláudio e sua Ladaerte curtiram o final de semana em 
Ubatã/MG, conhecida pelas águas termais. A viagem 
celebrou os 49 anos de casamento, completados hoje. 

O dia de amanhã 
traz boas vibrações 
para Lígia Pereira, 
que recebe muitas 

mensagens de 
parabéns de amigos 

e familiares pela 
data festiva. A manhã de sábado foi agitada na Instinto Animal com a 

entrega de brindes e amostras grátis de ração. O público 
prestigiou a promoção no pet shop, que fica na Avenida 
das Cohabs nº 546 - Cohab 3. 

Sílvio Antonini comemora o aniversário neste domingo 
na companhia da esposa Queque e familiares. 

A afinidade de pai e filho vai muito além do nome em 
comum. Os Marcelos também celebram os aniversários 
juntos, no dia de hoje. 

Gabriel (Araras) recebe carinho redobrado da tia Renata, avó 
Carmelita e mãe Regina no dia 5, data do seu aniversário. 

Vera Máximo é 
o alicerce da família 
que terá o privilégio 
de celebrar no dia 3 
mais um aniversário 

ao seu lado. 

O casal proprietário da Gledan, Adilson Barbosa/Vilma 
recepcionou o público com um delicioso café da manhã 
no sábado para comemorar os 24 anos de atividades em 
Colina. A loja de materiais de construção também sorteou 
24 prêmios para celebrar o aniversário com os clientes 
e amigos, que fazem parte desta história de sucesso. 

A celebração de 
mais um ano de 
vida representa 
o início de um 

novo ciclo para 
Rogério Spechoto, 

que aniversaria 
no próximo dia 3. 

Foi inaugurada na manhã de sábado, na presença de 
amigos e familiares, a Clínica São Lucas. À frente do novo 
empreendimento estão os jovens médicos colinenses dr. 
João Pedro, dr. Elias e dr. Luiz Fábio. Parabéns e sucesso!
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O prefeito Dieb e 
vice Campanholi recep-
cionaram o candidato 
a vice-governador de 
São Paulo, Geninho 
Zuliani, que participou 
de uma carreata na 
tarde de segunda-
feira, 26. 

O  t r i o  e l é t r i c o 
percorreu algumas 
ruas da cidade com a 
presença do prefeito, 
vice e vereadores. O  
trajeto foi interrompi-
do por conta da forte 
chuva que atingiu a 
cidade. 

Geninho ressaltou 
a importância de re-
eleger o governador 
Rodrigo Garcia, um 
político com passado 
limpo e um verdadeiro 
municipal ista, que 
dedica atenção espe-
cial aos municípios, 
pr incipalmente do 
interior como Colina. 
Destacou também os 
inúmeros investimentos 
em vários segmentos, 
tanto em Colina como 
em toda região. 

EM SÃO PAULO 
Na semana passada 

o prefeito Dieb esteve 
em São Paulo onde 
participou da gravação 

Candidato a vice-governador 
participou de carreata

de vídeo declarando 
apoio à reeleição do 
governador Rodrigo 
Garcia e destacando 

Dieb grava vídeo em apoio ao governador Rodrigo Garcia. 

os inúmeros recursos 
destinados ao muni-
cípio pelo Governo 
Estadual. 

Neste sábado, dia 
1º, tem início a pré-
venda do livro “O Úl-
timo Refúgio”, 1º obra 
literária do psicólogo 
colinense Evandro 
Andrade Gonçalves 
que espera vender 
70 exemplares, meta 
estipulada pela editora 
que fará a publicação 
do primeiro volume 
da saga de um grupo 
de sobreviventes que 
encontra uma das 
úl t imas nascentes 
de água potável do 
planeta. A estória se 
passa num mundo 
pós-apoca l íp t i co , 
devastado pela 3ª 
guerra mundial. 

O escritor terminou 
o livro há alguns meses 
e está na expectativa 
pela pré-venda, que 
será realizada durante 
todo o mês de outubro. 
Nestes 31 dias ele pre-
cisa vender aos menos 

Pré-venda de livro 
começa sábado

70 volumes para que 
a obra seja publicada 
sem custo ou terá que 
comprar os livros que 
sobrarem.  

LINK PARA 
COMPRA 

O link para aqui-
sição do l ivro será 
disponibilizado pela 
editora Flyve no dia 
1º de outubro e estará 
também na descrição 
da página do livro no 
Instagram (@oulti-
morefugio).  Na 2ª 
quinzena de novem-
bro os compradores 
receberão o volume 
impresso em casa. O 
livro tem 380 páginas 
e custa R$ 44,90. 

Este é o 1º volume 
de um total de 5. O 
2º está concluído e 
o lançamento está 
previsto para 2023. 
Mais informações com 
o autor pelo fone: (17) 
99179-8716. 

Colina sediou na 
manhã de sábado, dia 
24, a 1ª rodada do Mini 
JOMI – Jogos da Melhor 
Idade que reuniu 150 
atletas de cinco cida-
des da região: Guaíra, 
Barretos, Viradouro, 
Colômbia e Colina. 

O vice-prefeito Sérgio 
Campanholi e a presi-
dente do FSS, Liliana 
Taha, prestigiaram a 
solenidade de abertura 
no Ginásio de Esportes 
ao lado do organizador 
Gustavo Oliveira, que 
também é técnico da 
equipe colinense. O 
evento, disputado em 
várias modalidades, 
conta com apoio da 
prefeitura, através da 
Secretária de Esportes e 

Jogos da Melhor Idade reuniu 
150 participantes 

Técnico Gustavo, Liliana e Campanholi na abertura com 
os representantes das cinco cidades participantes. 

Dieb e Sérgio recepcionaram o candidato a vice-gover-
nador Geninho Zuliani.  

colaboração do servidor 
Ricardo Lira. 

Logo após a abertura 
aconteceu a primeira 
rodada da competição. 
Colina enfrentou Guaíra 
em várias modalidades.  
Também teve disputas 

entre Barretos e Co-
lômbia (acompanhe 
os resultados no site). 
Antes das finais, os 
jogos têm mais 5 eta-
pas. A próxima será 
realizada em Guaíra 
no dia 22 de outubro. 



O goleiro Paulo brilhou no empate do Ninho do Azulão 
contra o Nike  por 1 a 1. Substituindo o experiente Du, 
fora por lesão no joelho, Paulo defendeu um pênalti logo 
no início da partida que poderia ter mudado os rumos do 
duelo. Fez defesas importantes que ajudaram o time a 
sair de campo com um importante ponto na classificação. 
Bora para à Florença saborear a sua pizza. 
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Depois de quatro rodadas 
do Campeonato Amador, os 
números comprovam um 
equilíbrio entre a maioria 
dos times, o que há muito 
tempo não acontecia. 

O atual campeão Muleks 
da Dirce assumiu a liderança 
ao vencer o último confronto 
e chegou a 8 pontos. Po-
rém na cola, com apenas 
1 ponto a menos, estão 
outros três times, sendo 
que dois deles (Primavera 
e Santa Lúcia) têm um 
jogo a menos.  Isso mostra 
que a competição está em 
aberto e a liderança pode 
ser alternada a qualquer 
momento. 

DOMINGO NÃO 
TEM RODADA 

Por conta das eleições 
que acontecem no próximo 
domingo, dia 2, não haverá 
a rodada do campeonato. 
Os jogos retornam no dia 
9 de outubro. 

A RODADA 
O jogo do horário nobre 

no Colina Atlético (10h), 
entre Ninho do Azulão e 
Nike 10, terminou empatado 
em 1 a 1. 

Logo aos 3’ o Nike teve 
uma penalidade a seu 
favor. Mas o goleiro Paulo, 
do Azulão, fez excelente 
defesa na cobrança de 
Roger. Depois disso o jogo 
ficou morno e amarrado, 
além de reclamações com 
a arbitragem. 

Na volta dos vestiários 
a qualidade melhorou um 
pouco. Aos 25’ Kaíque abriu 
o placar para o Nike, quando 
subiu mais que a defesa e 
cabeceou para balançar a 
rede. Dois minutos depois 
foi a vez do Azulão empatar 
com Vitinho. Depois deste 
lampejo de emoção a par-
tida voltou a ser truncada 
e assim permaneceu até 
o apito final. 

Amador mostra equilíbrio 
entre equipes 

Muleks assume a liderança com apenas 1 ponto 
de diferença para o 2º, 3º e 4º colocados 

MULEKS VENCE VG 
E É LÍDER 

No jogo de abertura a 
Molecada venceu a Vila 
Guarnieri por 2 A 1. Ainda 
longe de apresentar o seu 
melhor futebol, o time se 
mantém como um dos 
três invictos e conseguiu a 
segunda vitória, chegando 
aos 8 pontos. 

A VG criou boas oportu-
nidades no primeiro tempo, 
mas acabou desperdiçando. 

Depois do intervalo Os 
Muleks voltou mais disposto 
e aos 11’ abriu o placar com 
Pablo. Um minuto depois 
Kauã Espanhol  ampliou.  
A Vila Guarnieri sentiu o 
golpe, foi para as cordas, 
mas não caiu. Aos 27 minu-
tos, Jhonata descontou. O 
time tentou o empate, mas 
o adversário se segurou e 
manteve o placar.

PRIMAVERA E AC1 
VENCEM 

Depois de folgar na ter-
ceira rodada, o Primavera 
voltou a campo e venceu 
jogando a preliminar no 
Campo da Pedreira. Com 
gols de Saúva e André 
Zanon, o time branco e 
grená bateu o lanterna 
Camarões por 2 a 0 e se 
mantém invicto com duas 
vitórias e um empate. 

Também na Pedreira 
o AC1, depois de três 
empates, venceu a pri-
meira no campeonato ao 
fazer 3 a 0 no Laranja 
Mecânica, com gols de 
Tomate, Luis Vinycius e 
Diego Barrera. O time 
também está invicto. 

No Pa t r imôn io ,  
CDHU I e Nova Colina 
fizeram o primeiro 0 a 
0 do Amador.

NIKE 10 – Comandado pelo experiente Márcio “Perna” o time se apresenta com novos 
objetivos. A equipe contabiliza 1 derrota, 2 empates e 1 vitória. Retorna a campo no 
dia 9/10 contra o Primavera, às 10 horas, no Colina Atlético. 

FURTOS EM CASA E TRAILER 
Na tarde do dia 23, uma moradora 

da Rua Antônio Bruno – São Bene-
dito, em Jaborandi, acionou a PM 
porque deu falta de um notebook, 
cordão de ouro, vários vidros de 
perfumes importados e a chave de 
um veículo. A residência não tinha 
sinais de arrombamento. 

Ladrões arrombaram um trailer 
estacionado na Rua Schmidt Ivamoto, 
na Cohab 3, durante a madrugada do 
dia 21 e furtaram diversos gêneros ali-
mentícios, garrafas e latas de bebidas. 

O funcionário de uma fazenda na 
vicinal Renê Vaz de Almeida, que 
liga Colina a Monte Azul, fazia a 
ronda nos pomares na noite do dia 
22 quando percebeu vários montes 
de laranja debaixo das árvores, 
prontos para serem carregados. A 
propriedade tem sido alvo constan-
te de ladrões que, desta vez, não 
conseguiram furtar as frutas. 

MOTO DE LEILÃO 
A PM apreendeu na manhã do 

dia 24 uma moto de leilão condu-
zida por um adolescente, de 17 
anos, abordado na Alameda 5 da 
Nova Colina, que é reincidente no 
mesmo tipo de delito. Ao perceber a 
presença dos policiais tentou fugir, 
mas foi contido. O menor alegou 
que adquiriu a moto por R$ 400,00 
de um desconhecido. 

PORTES DE ENTORPECENTE 
Na noite do dia 20, os PMs abor-

daram um grupo de pessoas na Rua 
Frederico Brait – Pedreira e apren-
deu 9 pedras de crack (2g) com um 
homem, de 35 anos, que alegou ter 
adquirido o entorpecente em Ribeirão 
Preto pela quantia de R$ 100,00. Após 
o registro da ocorrência, o autor foi 
liberado. 

Um indivíduo, de 22 anos, tentou 
se livrar de um pedaço de maconha 
(22g) que jogou no chão ao perceber 
a viatura, que patrulhava a Alameda 
5 da Vila Guarnieri na manhã do dia 
20. Ele foi conduzido à delegacia e 
liberado posteriormente. 

Os atletas da Se-
cretaria de Esportes 
participaram na manhã 
de domingo, dia 25, da 
2ª Corrida São Miguel, 
em Miguelópolis, que 
teve dois percursos.

Nos 5km a melhor 
classificação foi de Paulo 
Libório, 3º colocado no 
geral, seguido de Jardel 
Amaral (1º 35-39/12º), 
Anselmo Modolo (1º 60-
64/23º) e Juliano Souza 
(4º 35-39/17º). 

Nos 10km o resultado 
foi o seguinte: Maria 
Cristina Almeida (5ª no 
geral); Cláudia Trivelato 
(1ª 55-59/9ª), Jesus 

Atletas estiveram em Miguelópolis
Oliveira (1º 60-64/19º) e 
Walter Nascimento (5º 50-
54/30º). Os competidores 
do 1º ao 5º colocados no 
geral não entraram na 

classificação por faixa 
etária. A prefeitura cus-
teou todas as despesas 
para participação dos 
colinenses na prova. 

Atletas participantes da corrida. 



O COLINENSE Página 7Colina, 29 Setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
OFÍCIO ESPECIAL

ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCELADA DE LAVAGEM E HI-
GIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS (LAVA JATO) DA FROTA DO MUNÍCIPIO DE JABORANDI S/P.

Com os cordiais cumprimentos, encaminho através deste a solicitação a V.S.ª, para abertura de 
processo licitatório visando a contratação de empresa para a prestação de serviço parcelada de lava-
gem e higienização de veículos no Almoxarifado I, sito a Avenida Jaime Nicolau Martins, n° 609.

1. OBJETO
O presente ofício tem por objetivo solicitar a abertura de processo licitatório visando a con-

tratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço parcelada de lavagem e higienização de 
veículos (lava jato) da frota do munícipio de Jaborandi S/P, através da cessão de operário devida-
mente capacitado para o desempenho desta função, com obrigatoriedade de apresentação de escala 
prévia mensal, a ser aprovada pelo responsável designado pela área de Transportes.  A prestação do 
serviço ocorrerá no Almoxarifado I, sito na Av. Jaime Nicolau Martins, n° 609, Centro – Jaborandi 
– S/P, por um período de 12 (doze) meses, podendo o local da prestação de serviço ser transferido 
conforme a necessidade desta administração, concordante com o Anexo I - Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA
A contratação dos serviços de lavagem e higienização de veículos (lava jato), tem por finalida-

de atender às necessidades da Administração Municipal, contribuindo para que a frota municipal, 
utilizada pelas Unidades Administrativas estejam em perfeitas condições de uso e bom estado de 
conservação, a fim de zelar pelo patrimônio público e estender sua vida útil, de modo que os servi-
ços desenvolvidos, dependentes dos veículos, como, transporte escolar, transporte de pacientes da 
saúde e serviços administrativos em geral, não sofram descontinuidade. 

3. DESCRITIVO MÍNIMO E QUANTITO

4. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DE QUALIDADE E ROTINA DA PRESTAÇÃO PAR-
CELADA DO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS.

a- A Contratada deverá anexar no verso de cada Nota Fiscal Faturada a Autorização de Forne-
cimento, expedida e assinada pelo responsável pelo controle de frotas;

b- A Contratada, deverá emitir Nota Fiscal para cada veículo ao qual prestou serviço de acordo 
com o especificado na Autorização de Fornecimento emitida, sendo que a marca/modelo e placas 
do veículo deverão constar no respectivo documento fiscal supracitado;

c- O Local de execução dos serviços ocorrerá no Almoxarifado I (Av. Jaime Nicolau Martins, n° 609, 
Centro – Jaborandi – S/P), ou em outro local do município de Jaborandi S/P designado pela administração;

d- Após a autorização da Contratante, a Contratada deverá providenciar a execução dos ser-
viços no prazo máximo de até dois dias úteis, após recebimento da ordem de serviços, desde que 
devidamente autorizados pelo Chefe de Transportes, e previamente inspecionados;

e- O recebimento da prestação dos serviços será efetivado nos seguintes termos:
a. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da prestação de serviços realiza-

da de acordo com as exigências de qualidade constantes neste Termo de Referência;
b. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da prestação dos serviços e aceitação formal pelo 

responsável designado como Chefe de Frotas deste munícipio;

5. FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

a. Gabinete do Prefeito e Dependências;
b. Secretária Municipal de Administração;
c. Secretária Municipal de Educação;
d. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis-

sionais da Educação (FUNDEB);
e. Obras e Serviços de Infraestrutura Urbana;
f. Serviços de Estradas de Rodagem Municipal;
g. Fundo Municipal de Saúde;
h. Fundo Municipal de Assistência Social;
i. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
j. Departamento do Meio Ambiente.

Sendo assim certos da compreensão de V.S.ª, despeço-me com protestos de elevada estima e 
consideração

Jaborandi, 15 de Junho de 2022

JOSÉ MARCOS ABÍLIO - Chefe de Frotas                    
SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

As obras na vicinal 
entre Jaborandi e Bar-
retos estão adiantadas. 
O trecho de 19,20 km 
está sendo preparado 
para o asfalto e já re-
cebeu base de brita.  
A informação é do 
prefeito Silvinho que 
tem acompanhado 
de perto a execução 
dos serviços pela Top 
Infraestrutura e Servi-
ços Ltda. 

A empresa deslocou 
mais de 80 equipa-
mentos pesados entre 
máquinas e caminhões 
e mais de 100 operários 
para dar maior rapidez 

Vicinal Jaborandi/Barretos 
recebe camada de brita

às obras, gerenciadas 
pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem 
(DER) e com prazo 
de conclusão em 8 
meses. 

“Estou muito satis-
feito com a execução 
das obras, viabilizados 
pelo governo estadual 
que disponibilizou R$ 
51.934.608,62 para 
a pavimentação da 
estrada, que também 
contou com o apoio 
de deputados e dos 
produtores rurais jabo-
randienses”, destacou 
Silvinho.

O prefeito ressaltou 

também que esta é uma 
conquista histórica para 
Jaborandi e todo o norte 
paulista, que permitirá 
a diminuição de quase 
36% na distância entre 
Jaborandi e Barretos, 
que eliminará também 
o custo de R$ 20,40 
referente a tarifa de ida 
e volta do pedágio. “O 
novo ramal rodoviário 
ampliará a integração 
das regiões da Alta 
Mogiana e o Norte 
Paulista, facilitando o 
acesso à via Anhangue-
ra, uma das principais 
rodovias do Estado”, 
concluiu Silvinho. 

A estrada começa a ser preparada para em breve receber o tão aguardado asfalto. 

Mais uma etapa 
do Complexo Espor-
tivo, construído com 
recursos municipais 
ao  lado  da  EMEF 
“O l in to  Junque i ra 
de Oliveira”, foi con-
c luída nos úl t imos 
dias com a aplicação 
pelo Departamento 
de Obras do reves-
t imento viní l ico na 
piscina semiolímpica. 

As obras no Com-
plexo Esportivo es-
tão na reta f inal. A 
infraestrutura conta 
ainda com pista de 
atletismo, vestiários, 
depósito e casa de 
máquinas. A quadra 
poliesportiva e campo 
de futebol também 
f o ram to ta lmen te 
reformados. 

“Os invest imen-
tos darão supor te 
adequado  pa ra  a 
prática esportiva no 

Complexo Esportivo está 
na reta final

Piscina semiolímpica já recebeu o revestimento vinílico. 

contraturno escolar, 
estimulando as aptidões 

dos alunos”, frisou o 
prefeito Silvinho. 
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Três jovens médicos colinenses, 
Dr. Luiz Fábio Passatuto Júnior, Dr. 
João Pedro Campanholi e Dr. Elias  
Fernando Machado, inauguraram na 
manhã de sábado, 24, a CLÍNICA 
SÃO LUCAS. 

A Clínica Médica fica na Rua Alfredo 
Simões C. Filho, 153, onde há tempos 
foi o consultório do Dr. Luís Caltran, 
que também tinha o nome de Clínica 
São Lucas. Este foi um dos motivos 
de rebatizar o local e também por ser 
o apóstolo São Lucas,  o padroeiro 
dos médicos. 

O evento contou com a presença de 
convidados, amigos e familiares que 
enalteceram a iniciativa dos médicos 
em se estabelecer em Colina. Confira 
alguns momentos da inauguração.

Depois de uma completa restauração, que valorizou as características originais, o 
imóvel agora abriga a Clínica São Lucas. 

Os médicos empreendedores colinenses: Dr. Luiz, Dr. João Pedro e Dr. Elias. 

Dr. Luiz com a esposa Vanessa. 

Os pais Sérgio e Eliana junto ao filho João Pedro. Dr. Elias com a esposa Fernanda.

Dr. João Pedro com a namorada Maria 
Eduarda.

Os pais Luiz e Marilsa compartilharam o 
momento de felicidade com o filho Luiz Fábio. 

Médicos colinenses inauguram a Clínica São Lucas

Com muito orgulho os pais Damião e Orziana pres-
tigiaram a inauguração junto ao filho Elias. 


