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Uma das dúvidas mais 
frequentes que o Cartório 
Eleitoral tem recebido 
é se o eleitor que não 
votou e nem justificou 
a ausência no 1º turno 
poderá votar novamente 
neste domingo, quando 
acontece o 2º turno das 
eleições. 

A resposta é SIM, pode 
votar normalmente. O 
horário de votação para 
este domingo é o mesmo 
do 1º turno, com início 
às 8 horas e término às 
17 horas. 

O chefe do Cartório 
Eleitoral informou que a 
votação para o 2º turno 
dever ser mais rápida, 

Eleitor que não votou no 1º turno 
pode votar neste domingo

considerando que são 
apenas dois cargos em 

disputa. Mais detalhes 
na página 3 

A Polícia Civil está 
empenhada em descobrir 
quem foram os autores 
dos furtos praticados na 
semana passada e no 
início desta semana em 
três pontos comerciais da 
cidade. Segundo levan-
tamento, os furtos foram 
praticados em lojas que 
possuem porta de vidro, 
tipo blindex e pode ser a 
mesma quadrilha. 

O de maior prejuízo, 
mais de R$ 5 mil, foi 
constatado em uma loja 
de cooperativa na Av. 
Luiz Lemos de Toledo, de 
onde furtaram 8 réplicas 
de armas de pressão e 
airsoft, além de munições. 

Bandidos furtam réplicas 
de armas em loja 

Segundo consta, essas 
“armas” podem ser usadas 

em possíveis ações dos 
bandidos.               Pág.  5

Réplicas de armas foram furtadas na loja da cooperativa. 

A equipe colinense 
sagrou-se vice-campeã 
da 1ª Copa de Li Tchuo 
Pa Kung Fu realizada em 
Leme no último domingo. 

A delegação colinense, 
composta por 35 atletas, 

Colina é vice-campeã no Kung Fu

conquistou diversos troféus 
e ficou atrás apenas da 
anfitriã, superando também 
a equipe de Ribeirão Preto. 

O professor Gilberto 
Gonçalves considerou o 
desempenho “excelente” 

e, segundo ele, demonstra 
a seriedade e dedicação 
dos atletas. Ele também 
agradeceu o apoio da 
prefeitura que mantém o 
projeto de artes marciais. 

Pág.  6

Delegação colinense que participou do evento em Leme.  

Neste domingo, dia 30, acontece o 2º turno das eleições. 
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Notícias da Paróquia
Dia 28 – Sexta-Feira 
15h – Missa na capela do Hospital
20h – Missa na comunidade N. Sra. do Perpétuo So-
corro – Faz. Brejo Limpo

Dia 29 – Sábado
19h – Missa na Matriz 

Dia 30 – Domingo
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 01 – Terça-Feira 
09h – Reunião do Conselho Diocesano de presbíteros - Barretos

Dia 02 – Quarta-Feira 
07h30 – Missa no Cemitério
19h30 – Missa com novena na Matriz

“ALEGRIA E GRATUIDADE DE DEUS”

Alegria e misericórdia são palavras que se destacam 
na liturgia deste próximo final de semana, e contribuem 
para nos conduzir até o coração do Evangelho, e ao 
próprio Deus.

Como Zaqueu, somos pequenos diante Daquele que 
queremos ver e, para isso, precisaremos nos abrir para a 
verdadeira grandeza que é Deus, conforme lemos na leitura 
de Sb. 11,22-12 – Queremos ver o bem por excelência, 
que é Jesus; porém, antes de ver, Zaqueu é que foi visto 
por Jesus. Esta é a grande beleza de Deus: Ele nos vê 
antes que o vejamos. Todas as vezes que voltarmos nosso 
olhar para o Senhor, tenhamos a certeza de que será Ele 
quem nos olhará antes.

Precisamos estar atentos, pois, se estivermos distraídos, 
como estavam os tessalonicenses (2 Tes. 1,11-2,2) esse olhar 
nos escapará. Jesus vê Zaqueu e o chama pelo nome. Quão 
maravilhoso é quando alguém sabe nosso nome – símbolo da 
nossa existência, da nossa história, de tudo o que carregamos 
nesta vida. Zaqueu se assusta ao encontrar o olhar de Jesus 
– Lc. 19,1-10. Para este, não importam os pecados, mas a 
abertura de coração. Depois de encontrar o olhar de Jesus, 
não poderemos continuar vivendo como vivemos até agora. 

Zaqueu resolveu se desfazer de tudo que o pren-
dia. Precisamos ser livres, mas não apenas no sentido 
material. Naquele momento, faz a grande experiência 
de liberdade – uma das mais lindas que o ser humano 
pode fazer – quando olha para tudo que o cerca e tem 
a consciência de que nada daquilo o prende. Só Deus 
lhe basta! Diante dessa verdade maior, todas as outras 
experiências são relativas.

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

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 gostoso da 

cidade c/ muitas delícias 
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 plantas em 
geral. Contato (17) 
3341-1604 / 99135-
3501 / 98189-4149, c/ 
Gabriel Paro. 
LAVAGEM A SECO

Limpeza especia-
lizada de estofados 
residencia is/auto-
motivos, 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 encra-
vadas, calosidades, olho 
de peixe, etc. Contato 
Av. Rui Barbosa nº 572 
- Centro - 99156-1535 
e 98201-5722. 

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves 
em geral, simples e 
codificadas. Confec-
ção de carimbos – Av. 
Luiz Lemos de Toledo, 
384 – 3341-3359 ou 
99148-8664. 

MOTORISTA 
Presto serviço de 

motorista para qual-
quer cidade, região de 
Campinas, São Paulo, 
Rio Preto e aeroporto. 
Tratar 99181-3841, c/ 
Beto Lima. 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

Faço consertos e 
troco cordas de ca-
deiras de alpendre. 
Tratar 3341-4552 e 
99271-2262, c/ Noel. 

BOLOS, TRUFAS 
E DOCINHOS 

Aceito encomen-
das de bolo branco 
e chocolate. Também 
faço trufas e docinhos 
para festa. Contato 
pelos fones 99110-
0665 e 3341-1552, 
c/ Rita. 

LT CLEAN 
Higienização de 

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

VENDE- SE 
Corsa Wind 1996, 

gasolina, 2 portas, cor 
cinza. Contato fone (17) 
99201-2194, c/ Luiz.

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

ENDER LATARO 
Estrutura para eventos: 

casamentos, 15 anos, 
formaturas, cabines 
fotográficas e espelho 
mágico. Contato (17) 
99173-4994. 

CAMINHAS PETS 
Fabricamos cami-

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

O jogador colinense 
André Luiz Zanon Mazer 
(foto), de 16 anos, foi o 
jogador destaque da par-
tida entre Colina e BFK 
de Barretos, válida pela 
Copa 3 Rios, realizada 
no último sábado, 22, 
em Barretos. 

O zagueiro/volante 
fez o gol de empate do 
jogo, na categoria sub 
16, que terminou em 1 
a 1. Esta é a 2ª vez que 
André recebe a medalha 
da competição, promo-
vida pela Associação 3 
Rios. Mais jogadores 
colinenses, de outras 

Jogador é destaque 
em partida

categorias, também já 
foram destaques no torneio 
que tem a participação 
de quatro equipes de 
Colina. André é aluno 
da escola de futebol 
(categoria de base) e 
tem como técnico Denis 
Arruda. 



O COLINENSE Página 3Colina, 27 Outubro de 2022

Os brasileiros retornam 
às urnas neste domingo, 
dia 30, para o 2º turno das 
eleições para presidente e 
em alguns estados, como 
São Paulo, haverá também 
votação para governador. 

As regras para o plei-
to são praticamente as 
mesmas do 1º turno com 
a diferença que agora a 
votação será mais rápida 
com a diminuição dos 
cargos em disputa. 

Uma das dúvidas mais 
frequentes que o Cartório 
Eleitoral tem recebido é que 
o eleitor que não votou e 
nem justificou a ausência 
no 1º turno poderá votar 
normalmente no domingo. 

“O simples fato de não 
ter votado no 1º turno não 
impede o eleitor de votar 
no 2º, mas o título precisa 
estar regular. A consulta 
acerca da regularidade 
da inscrição eleitoral pode 
ser feita no Cartório ou 

Eleitor que não votou no 1º turno 
pode votar neste domingo

pela internet”, explicou 
Carlos Humberto Campos 
Júnior, chefe do Cartório 
Eleitoral que atende Colina, 
Jaborandi e Terra Roxa. 
O eleitor é impedido de 
votar quando o título está 
suspenso ou cancelado e 
uma das causas é a não 
votação ou justificativa 
em 3 turnos seguidos. O 
atendimento ao público no 
Cartório Eleitoral é feito 
das 12 às 18 horas. 

JUSTIFICATIVA 
A justificativa pode ser 

feita de duas formas: no 
dia da eleição nos locais 
de votação e pelo aplica-
tivo e-Titulo ou no prazo 
de 60 dias, após cada 
turno. Neste último caso, 
o eleitor precisa compro-
var, documentalmente, 
o motivo pelo qual não 
votou e nem justificou 
no dia da eleição.  “É 
necessária apresentação 

de documentos, como 
atestado médico, passa-
gens e hospedagem para 
análise do juiz eleitoral. 
O valor da multa é de R$ 
3,51 para cada turno”, 
destacou Campos Júnior. 

ABSTENÇÃO
O que chamou atenção 

no 1º turno das eleições 
foi a abstenção verifica-
da em todo o país, que 
chegou a quase 21%. 
Em Colina mais de um 
quarto do eleitorado não 
compareceu às urnas. 
A ausência foi de 3.837 
eleitores (25,57%). O 
índice de votantes foi 
de 74,43%, o que repre-
senta 11.171 eleitores 
de um total de 15.008 
inscritos. 

Em Jaborandi a absten-
ção foi menor. Dos 5.223 
eleitores, 4.201 (80,43%) 
compareceram às runas e 
1.022 (19,57%) deixaram 
de votar no 1º turno.

A Secretaria de Edu-
cação informou que estão 
abertas as inscrições 
para o “Vestibulinho 
ETEC” do Curso Técnico 
em Química, que será 
ministrado gratuitamente 
em Colina, com início 
previsto para o 1º se-
mestre de 2023. 

As inscrições se 
encerram no dia 18 
de novembro, às 15 
horas e devem ser 
feitas no site: www.
vestibulinhoetc.com.
br. Podem pleitear uma 
das 40 vagas ofereci-
das os estudantes que 
já concluíram ou que 
estejam cursando o 2º 
ano do Ensino Médio.

A taxa de inscrição, 
de R$ 33,00, é a única 
despesa que o candidato 
terá, considerando que 
o curso é gratuito. Após 
efetuar a inscrição os 
alunos podem baixar o 
“Manual do Candidato”, 
disponível no site, com 
todas as informações 
necessárias para obter 
êxito no processo seletivo, 
que acontecerá no dia 
18 de dezembro.

TÉCNICO EM 
QUÍMICA 

O curso presencial 

ETEC abre inscrições para Curso de Química 
será ministrado na EMEF 
“Cel. José Venâncio Dias”, 
no período noturno, de 
segunda à sexta-feira, 
com duração de um ano 
e meio. 

O curso gratuito é 
resultado do convê-
nio assinado entre a 
Prefeitura e o Centro 
Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, 
classe descentralizada 
da Escola Técnica 
Estadual Cel. Raphael 
Brandão – ETEC de 
Barretos. 

Para obter mais deta-
lhes, o aluno pode entrar 
em contato com a EMEF 

“Cel. José Venâncio Dias” 
pelo telefone: 3341-1355 

ou com a Secretaria de 
Educação(3341-1190). 

O Fundo Social de 
Solidariedade realizou 
na noite de quinta-feira, 
dia 20, no Centro de 
Educação Complementar, 
a solenidade de entre-
ga de certificados aos 
participantes dos cursos 
profissionalizantes  de 
Cabeleireiro e Manicure/
Pedicure, realizados em 
parceria com o Fundo 
Social de São Paulo.

Ao todo foram en-
tregues 14 certificados 
aos concluintes, sendo 
9 de Manicure/Pedicure 
ministrado pela Prof.ª 
Aline de Souza e 5 de 
Cabeleireiro,  ministrado 
pela  Prof.ª Márcia Lucatti. 

As capacitações gra-
tuitas foram destinadas 

FSS entregou 
certificados 

preferencialmente para 
pessoas desempregadas, 
em situação de vulnera-
bilidade social.

A cerimônia contou com 
a presença do vice-prefeito 
Campanholi, presidente 
do Fundo Social, Prof.ª  
Liliana Taha e a secretária  
de Desenvolvimento Social, 
Lilian Domeneguetti. 

 “Vocês são mais que 
vencedores. Parabenizo 
cada um pelo esforço, 
dedicação e empenho 
que mostraram durante os 
cursos. Que Deus abençoe 
todos e que estes cursos 
possam ajudá-los a entrar 
no mercado de trabalho, 
melhorando assim a ren-
da familiar de cada um”, 
destacou  Liliana. 

Oração a Santo Antônio
Ó Deus de bondade, que nos destes Santo 

Antônio como pregador da vossa palavra, e 
intercessor junto a vós, por todas as nossas 
necessidades. 

Ajudai-nos por seu auxílio, a seguir os ensi-
namentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda, 
em todas as provações.

Ó Santo Antônio, rogai por nós. Amém.  

Novidade - ETEC abre curso de Quimíca em Colina.

Liliana, Campanholi e Lilian com as professoras e for-
mandos dos dois cursos.
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modo geral. O dia propicia maior felicidade para a mulher deste signo. 
Êxito em assuntos com autoridades, civis, militares e eclesiásticas.

Horóscopo da semana de 27/10 a 02/11

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Talvez você 
tenha de fazer uma viagem inesperada, mas não 
se preocupe, pois os resultados serão excelentes. 

Amanhã estará sob melhor fluxo astral aos assuntos do coração e 
financeiros. Sucesso social. Indicações de muita atividade neste dia.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Não permita que o 
esgotamento físico ou as emoções fortes, tirem 
suas energias. O melhor que poderá fazer agora 

será buscar a companhia de pessoas amigas. Você está sob uma 
forte influência da família e isto poderá beneficiá-lo.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Se evitar a 
tensão nervosa diante das pessoas importantes, 
tudo poderá acabar bem neste dia. De qualquer 
maneira, mantenha a serenidade e não discuta 

com ninguém. Cuidado com problemas de dinheiro ou crédito. O 
fluxo astral o favorece nas amizades e na vida familiar.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Dia neutro no 
qual deverá esforçar-se para conseguir o que 
pretende. Adote uma posição precavida, evitando 

compromissos além dos que possa cumprir. Os seus sentimentos 
hoje começam a fluir de um modo mais tranquilo e isso vai ajudá-
lo a resolver os seus problemas emocionais.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Hoje será 
duplamente beneficiado no plano social, pois 
terá as melhores influências. Uma boa notícia o 
deixará muito contente. Procure dizer tudo o que 

sente, mas ao mesmo tempo, procurando descobrir o que passa 
pela cabeça dessa pessoa.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Dia dos mais 
indicados para tratar de assuntos de seu máximo 
interesse pessoal, principalmente os referentes ao 
aprimoramento de sua personalidade. Favorável, 

também, às transações de imóveis em geral. A intuição está clara 
para todos os assuntos comerciais e financeiros.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Dia em que se não 
precaver, facilmente poderá se ver envolvido em 
escândalos e discussões. Procure cuidar de seus 
afazeres e não se envolva em questões que não 

lhe digam respeito. Êxito social e tranquilidade na vida romântica.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Um relacionamento 
conseguido de uma maneira mais racional é a 
sua grande chance de que tudo acabe ficando 
do modo que você gosta. Controle-se em todos 

os sentidos. Prenúncios de lucros reais em negócios que digam 
respeito ao luxo ou a algo que esteja ligado a sua própria vaidade. 

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Grandes 
chances de ascensão e brilho artístico. Aproveite 
as próximas horas para manifestar seus 
pensamentos relacionados com as pessoas que 

lhe querem bem. O trabalho de transformar os seus sonhos em 
realidade, precisam passar por vários estágios.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Dia em que 
poderá solicitar a colaboração de amigos. Muito 
bom para tratar da documentação de alguma 
associação. Acabando as suas preocupações, 

você pode parar e pensar um pouco melhor, e perceber a 
dimensão das dificuldades.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Neste dia, tudo que 
realizar lhe trará êxito e satisfação principalmente o 
que está relacionado com as comunicações de um 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Muito bom dia 
para tratar de assuntos e negócios relacionados 
com escritas. Lucros pelo esforço profissional e 
êxito social, também se apresentarão. Você será 

bem sucedido em divertimentos, jogos e em práticas esportivas. 
Sucesso para os artistas, funcionários, e viajantes deste signo.

Hoje 
Lázaro Pereira 

André Luiz Michilini
Carla Daniela Ardengui 
Francele Helena Capuci 

Amanhã 
Luiz Antônio Borges

Guilherme Ikuma Pezzim
Dia 29 

Alberto Basso 
Maria Regina Brunheira
Neide R. Tucci Sensato 
Lúcia Helena da Silva 
Luiz Roberto Oliveira

 Campagnon  
Edméia Ferreira de Araújo 

Dia 30 
Natália Melo Maia 

Dia 31 
Maria A. dos Santos Azevedo 

Dia 1º 
Cláudio Daher Garcia

Luciana Rossini Malpelli 
Dia 2

Rafael Rossini Brait 
Edinílson Vicente da Silva 

Dia 3 
Marco A. Junqueira Tedeschi 

Ana Elisa Paro Novaski 
Aniversários de 

casamento 
Hoje 

Rogério Pereira de Souza/
Elisângela 

Dia 30 
Paulo R. de Souza/Cleusa

A família é o porto seguro de Guilherme Ikuma Pezzim 
(Rio Preto) que celebra o aniversário amanhã juntinho 
da esposa Madeleine e filhinha Olívia. 

O grande dia chegou para Yasser Ramadan/Lailah que se casou 
sábado. A festa aconteceu no Grêmio em Barretos, onde os 
noivos compartilharam sua imensa alegria com familiares e 
amigos. O carinho mais que especial foi dos pais do noivo, 
Yassin/Fátima e das irmãs Lamis e Fátima. Os recém-casados 
estão em Porto de Galinhas, desfrutando a lua de mel. 

A família de Nair 
Tonus Rodrigues 

esteve toda reunida no 
final de semana para 

celebrar seus 
86 anos de vida, 

completados ontem. 
A demonstração de 

afeto e carinho deixou 
o coração da 

aniversariante 
pulsando de felicidade. 

Os gestos afetuosos da família e do marido Geraldo fizeram a 
alegria da Cida, que celebrou mais um ano de vida no dia 25. 

A semana começou bem para Anderson Muramoto 
(Jaborandi) que no dia 24 comemorou ao lado da família, 
amigos e da namorada Caroline os seus 28 anos de vida.

Os bons exemplos e a dedicação à família são os pilares 
que Lázaro Pereira construiu ao longo da vida. Hoje, 
dia do seu aniversário, ele colhe os frutos em forma de 
carinho da esposa Marta, filhos, nora e neto. 

O dia do casamento é uma data inesquecível para Paulo/
Cleusa que vai ficar ainda mais especial neste domingo, 
quando o casal completa 40 anos de união.  

As lutas têm 
sido grandes para 

André Michilini, 
mas a fé não o deixa 
se abater.  Hoje ele 

celebra mais um 
ano de vida com o 
espírito renovado. 

Parabéns! 

Quando a trupe de netos está completa o coração do 
vovô Cláudio “Carioca” transborda de felicidade. Ele 
recebe carinho redobrado da família e principalmente 
das filhas, Adriana e Flávia, pelo aniversário no dia 1º. 

O aniversário 
neste sábado

 é da Rozana, mas a 
alegria é da família 
e do esposo Edson 
que têm o privilégio 

de conviver com 
uma pessoa cheia 

de virtudes. 
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P A N O R A M A

P A N O R A M A

BANDIDOS FURTAM VÁRIAS RÉPLICAS DE 
ARMAS E MUNIÇÕES EM LOJA 

A polícia registrou vários furtos e duas tentativas 
de furto em estabelecimentos com portas blindex, 
que foram abertas com facilidade pelos marginais 
que parecem conhecer a deficiência das fechaduras 
instaladas neste tipo de portas. Os registros, ocorridos 
durante a madrugada, foram gravados pelas câme-
ras de segurança das empresas, que já pensam em 
reforçar a segurança nos locais para evitar a ação 
criminosa. O prejuízo dos comerciantes foi grande, 
acompanhe a coluna policial da semana. 

A loja de uma cooperativa na Av. Luiz Lemos de 
Toledo foi alvo de furto mediante o arrombamento 
da porta principal durante a madrugada do dia 24. 
Quando as primeiras funcionárias chegaram encon-
traram a porta blindex semiaberta e com avarias na 
fechadura, constatando o furto de 4 espingardas de 
pressão calibre .55, duas avaliadas em R$ 704,00 e 
duas em R$ 493,90. Também foram levados da loja 
dois revólveres airsoft, um de cano longo oxidável 
e o 2º de cano curto, cromado (R$ 1.439,00 cada), 
duas pistolas air soft, tipo 380 e 0.40, no valor de R$ 
539,00 (cada), além de farta munição, como esferas 
de aço calibre 4.5 usadas como projéteis, chumbi-
nhos calibre 5.5, mira tipo luneta e cápsulas de gás. 
As réplicas das 8 armas levadas do estabelecimento 
são idênticas às verdadeiras. O prejuízo da empresa 
ultrapassa R$ 5 mil. A PM registrou a ocorrência, que 
está sendo investigada pela Polícia Civil. 

A porta blindex de um estabelecimento da Av. 
Ângelo Martins Tristão foi forçada por um bandido, 
que conseguiu abri-la na madrugada do dia 20. Ele 
invadiu o comércio, estourou as gavetas do caixa e 
furtou a quantia estimada em R$ 1.568,00, além do 
celular de serviço. As câmeras do circuito fechado 
da empresa registraram a ação criminosa, que irá 
auxiliar as investigações. 

Ladrões forçaram outra porta blindex, desta vez 
de um estabelecimento na  Av. Dr. Manoel P. Fer-
nandes, para ter acesso ao interior do prédio, de 
onde foram furtados um notebook e moedas. Além 
disso, os bandidos consumiram produtos. A porta do 
comércio ficou aberta e o proprietário foi avisado do 
fato na tarde do dia 20. 

Uma tentativa de furto em estabelecimento com 
porta blindex também foi cometido na madrugada do 
dia 20, na Rua Antônio Guarnieri, no centro. Os indi-
víduos, com blusa de gorro, primeiramente forçaram 
a porta do comércio de esquina e na sequência a da 
loja, mas desistiram do furto quando perceberam a 
aproximação do vigilante. Eles se esconderam na 
casa desocupada que fica em frente à loja.  A polícia 
suspeita que todos os casos tenham sido cometidos 
pelos mesmos assaltantes. 

DIESEL FURTADO EM PÁTIO MUNICIPAL 
E TRANSPORTADORA 

Na manhã do dia 19, um motorista, de 42 anos, 

chegou para trabalhar no pátio da prefeitura e per-
cebeu que a tampa de combustível do caminhão 
da coleta de lixo estava arrombada, constatando o 
furto de aproximadamente 50 litros de diesel que foi 
retirado do tanque do veículo. Um pedaço de chave 
quebrada foi deixado pelo ladrão na tranca da tampa.

O proprietário de uma transportadora no Parque 
Morumbi registrou ocorrência relatando que ao chegar 
no local na manhã do dia 21 notou que a bomba de 
diesel estava sem a capa de proteção, constatando 
o estouro de dois cadeados. Os meliantes cortaram 
uma mangueira do jardim, que provavelmente foi 
usada para puxar o combustível do interior do tanque. 
O toca CD de um veículo também foi levado pelos 
meliantes. 

PRISÃO DE TRAFICANTE NO NOSSO TETO 
O indiciado, de 19 anos, fugiu ao avistar a viatura 

que patrulhava o cruzamento das ruas 8 e 13 da Vila 
Guarnieri na tarde do dia 20. Ele correu até um terre-
no baldio por onde acessou os fundos de uma casa. 
Nenhum dos moradores se encontrava no local no 
momento da abordagem, realizada na garagem. Os 
PMs Rezende e Coquelet apreenderam com o autor 
26 papelotes de maconha (98,66g), 51 cápsulas de 
cocaína (95g), 9 pedras de crack (12g) e R$ 747,00 
em dinheiro. Ele foi preso em flagrante na cadeia, 
onde permaneceu à disposição da justiça. 

CAMIONETE QUASE ENTRA 
DENTRO DE AÇOUGUE 

Era por volta das 03h40 do dia 20 quando os 
vizinhos de um açougue na Rua 2 da Cohab 3 foram 
acordados por um grande estrondo. Uma Amarok 
2019, branca, subiu na calçada e bateu na fachada 
do estabelecimento, derrubando parte da parede, 
causando danos no poste de energia e na lixeira. 
O interior do estabelecimento ficou todo revirado 
com a batida, que foi tão forte que arrancou o pneu 
que foi parar dentro do prédio. Os danos chamaram 
a atenção de quem passava pela manhã no local 
do acidente. Esta não é a primeira vez que veículo 
invade as residências da vizinhança. Alguns mo-
radores até chegaram a comentar a possibilidade 
de tornar a rua de mão única, apenas para subida. 
Segundo informações, o motorista, de 41 anos, 
sofreu ferimentos leves. 
VEÍCULOS SE CHOCAM EM ESTRADA RURAL 

Três vítimas de um grave acidente ocorrido no 
início da noite do dia 19, na estrada rural da Fazen-
da Monte Belo, foram atendidas no Pronto Socorro 
onde chegaram imobilizadas, sendo conduzidas 
à sala de emergência com dores. Uma delas, um 
homem morador em Cajobi, apresentava fratura no 
braço. A equipe médica e os profissionais do PS se 
mobilizaram para a realização de diversos exames 
nas vítimas, impossibilitadas de darem detalhes do 
acidente. A PM apurou que os dois veículos, um Gol 
e um Citroën, trafegavam pela estrada em sentido 
contrário quando colidiram frontalmente num trecho 
de curva em desnível. 

PORTES DE ENTORPECENTE 
A PM apreendeu dois cigarros de maconha na 

tarde do dia 21 com um jovem, de 18 anos, abordado 
na Av. Moacir Vizoto - Patrimônio. Ele confessou que 
é usuário e que adquiriu a erva no Nosso Teto por R$ 
10,00. Mais um cigarro de maconha foi apreendido 
no Nosso Teto na noite do dia 16 com um homem, 
de 24 anos, morador do bairro. 

Um ciclista abandonou uma pochete com 2 
pedras de crack, a quantia de R$ 100,00, celular e 
uma caderneta com anotações ao avistar a viatura 
que patrulhava o cruzamento das ruas 5 e 16 da 
Vila Guarnieri na manhã do dia 18. A droga, o di-
nheiro e o telefone foram apreendidos e entregues 
na delegacia. 

O Cemitério Municipal 
se prepara para receber o 
grande público aguardado 
para o feriado de Finados, 
na próxima quarta-feira, dia 
2, que será maior que no 
nos últimos anos devido ao 
fim das restrições impostas 
pela pandemia. 

O maior número de 
pessoas é esperado no 
período da manhã, princi-
palmente durante a missa 
marcada para às 7h30, na 
avenida do lado de fora do 
cemitério. “O clima fresco 
e arejado proporcionado 
pela extensa sombra, que 
cobre toda a avenida, 
tornou o lugar ideal para 
as celebrações. O maior 
movimento acontece de 
manhã em virtude da 
missa e também do calor 
forte, que se intensifica 
mais ainda no período da 
tarde”, destacou o admi-
nistrador Eugênio José 
Borges Donini “Geninho”, 
que recomenda que as 
pessoas se programem 
para a limpeza dos túmulos 
e pequenos reparos que 
podem ser feitos até na 
segunda-feira, véspera 
do feriado. 

“Os reparos maiores 
precisam ser realizados 
até no domingo, dia 30, 
para não atrapalhar o fluxo 

Cemitério se prepara 
para Finados

do público, que começa 
a se intensificar antes do 
feriado”, disse Geninho 
que informou também que 
o cemitério está aberto 
ao público das 6 às 17h, 
inclusive no feriado. Mais 
informações pelos fones 
99192-4221 ou 3341-0474. 

CUIDADOS 
REFORÇADOS 

O Dia de Finados 
também é usado pela 
Secretaria de Saúde para 
reforçar os cuidados com a 
dengue. Apesar do público 
já estar acostumado com 
as recomendações, ainda 
há pessoas que colocam 
água nos vasos e saqui-
nhos das flores que deve 
ser substituída por areia 
ou flores artificiais, que 
não necessitam de água 
e decoram as sepulturas 
da mesma forma. 

A Secretaria de Saúde 
fará um arrastão no Cemi-
tério após o feriado para 
eliminação da água de 
recipientes, evitando assim 
a proliferação do mosquito 
transmissor da dengue e 
de outras doenças. O setor 
também recomenda que as 
pessoas tomem cuidado 
ao manusear vasos e ou-
tros utensílios para evitar 
acidentes com escorpiões 
e outros insetos. 

Espingardas furtadas do estabelecimento durante a 
madrugada. 

O movimento no cemitério já começa a se intensificar 
dias antes do feriado, com a limpeza e pequenos reparos 
nas sepulturas.
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O atacante Fred, do Vila Guarnieri, estava em uma 
manhã inspirada no domingo e fez dois belos e importan-
tes gols, levando seu time a vitória. Teve gente que até 
duvidou que ele jamais fizesse um gol tão bonito quanto 
o primeiro... e não é que ele repetiu a dose. Então Fred 
a pizza da Florença é toda sua. Passe aqui na redação 
pra pegar o seu cupom. 

No próximo domingo 
acontece o 2º turno das 
eleições para presidente 
e governador e, por conta 
deste compromisso cívico, 
não será realizada a 8ª 
rodada do Campeonato 
Amador. A competição 
retorna no domingo, dia 
6 de novembro. 

VG GANHA DE 
VIRADA 

O time comandado pelo 
técnico Jorge Fernandes 
não se abateu com o 
gol do adversário no 1º 
tempo e voltou com tudo 
do intervalo. Empatou e 
virou o jogo. 

O CDHU 1 vinha 
de uma boa fase com 
três vitórias, 1 empate 
e apenas 1 derrota. O 
técnico Coquinho montou 
um esquema tático que 
resistiu aos avanços da 
VG. E depois de controlar 
o jogo abriu o placar com 
Everton aos 24’. 

A Vila Guarnieri sentiu 
o gol e voltou do intervalo 
com outra disposição. Aos 
15’ Fred bateu forte a bola 
que carimbou o travessão 
e morreu nas redes. O 
empate foi festejado pelos 
jogadores, mas o técnico 
Jorge queria mais e não 
saía da lateral do grama-
do. Aos 29’ o habilidoso 
Fred repetiu a pancada 

Domingo não tem rodada devido à eleição
VG vence de virada e está no G8. Muleks assume liderança

no travessão e fez 2 a 1 
para delírio da comissão 
técnica e jogadores. O 
time ainda conseguiu 
neutralizar o adversário 
e comemorou o ingresso 
no G8. 

No jogo de abertura, 
no Colina Atlético, o 
Camarões fez 3 a 1 no 
lanterna Laranja Mecâ-
nica. Felipe, Henrique 
e Arlindo fizeram para 
o Camarões e Cristian 
descontou para o LM. 

MULKES VENCE E 
ASSUME LIDERANÇA 

A Molecada demorou 
77 minutos para fazer 
o gol da vitória sobre o 
Santa Lúcia no jogo das 
8 horas no campo da 
Pedreira. O importante 
gol saiu dos pés de Almir. 
A vitória levou o time à 
liderança da competição e 

de quebra ainda manteve 
a invencibilidade. 

Ainda na Pedreira o 
Primavera viveu o dra-
ma da terceira derrota 
consecutiva. A má fase 
acendeu a luz de alerta 
de que é preciso reagir. 
A equipe caiu para a 7ª 
posição, penúltima da 
zona de classificação. 
O algoz desta vez foi 
o Ninho do Azulão que 
fez 2 a 0 com Murilo e 
Elton. 

No Jardim Primavera o 
Nike venceu o Nova Co-
lina por 2 a 1. Marcaram 
Sabotagem e Gustavo. 

Celso Maia descontou. 
Com a vitória o time do 
técnico Perna saltou para 
a quarta posição na tabela. 

Dia 06/11 
PRÓXIMA RODADA 

Colina Atlético
08h – Laranja Mecênica x  
        Primavera 
10h - AC1 x 
         CDHU I

Pedreira
08h – Ninho do Azulão x 
         Vila Guarnieri
10h – Nova Colina x 
         Santa Lúcia 

Patrimônio
08h – Muleks da Dirce x 
        Camarões

VILA GUARNIERI – O time do técnico Jorge conquistou uma importante vitória no último 
domingo ao vencer o CDHU 1 por 2 a 1, de virada. O bom resultado levou a equipe ao G8. 
O próximo desafio será no dia 6/11 contra o Ninho do Azulão, às 8 horas, na Pedreira. 

A equipe colinense foi 
vice-campeã da 1ª Copa 
Grão Mestre Oswaldo 
José Gola de Li Tchuo 
Pa Kung Fu em Leme 
no último dia 23. 

Formada por 35 
atletas, a delegação 
colinense, que integra 
os projetos municipais 
“Dragão Branco” e 
“Educação Marcial”, 
conquistou 40 troféus 
individuais (24 ouro, 9 
prata e 7 bronze) e o de 
vice-campeã por equipe. 
A cidade anfitriã Leme 
foi campeã e Ribeirão 
Preto ficou em 3º lugar. 
O evento reuniu repre-
sentantes de 13 cidades. 
Antes das disputas o 
grão mestre Oswaldo 
José Gola, patriarca 
da modalidade que 
faleceu em março de 
2021, vítima da Covid, 
foi homenageado. 

O professor Gilberto 
Gonçalves disse que o 
desempenho dos atletas 
colinenses foi acima da 
média e que o resultado 
demonstra o esforço e 
dedicação de cada um ao 
esporte. “Agradecemos 
imensamente o apoio da 
prefeitura que cedeu o 
transporte e pela manu-
tenção das atividades 
dos projetos. Também 

Kung Fu colinense é 
vice em Leme

agradeço à Associação 
Dragão Branco de Artes 
Marciais que, através das 
ações realizadas, possi-
bilitou o pagamento das 
inscrições dos atletas”, 
destacou Gonçalves 
que parabenizou os 
atletas, professores, 
instrutores, técnicos e 
equipe de apoio pelo 
excelente desempenho 
na competição (veja o 
quadro de medalhas 
no site). 

COPA 
INTERNACIONAL 
No final de novem-

bro, dias 26 e 27, os 
atletas Anderson Neves 
Santos, Vitor Ribeiro 
Amorin e o professor 
Gilberto participarão em 
Santa Bárbara d’Oeste 
do 18th International 
Cup Brazil of Kung 
Fu, evento promovido 
pela Liga Brasileira da 
modalidade. 

“O objetivo desta 
participação é formar 
parcerias para a rea-
lização de um evento 
internacional em Co-
lina no próximo ano, 
marcando o retorno da 
modalidade sanda às 
competições”, concluiu 
Gilberto, responsável 
pelo Projeto Dragão 
Branco.

O Grupo da 3ª Idade 
colinense foi a Guaíra no 
sábado, dia 22, para a 2ª 
rodada do 1º Mini Jomi – 
Jogos da Melhor Idade, 
que tem a participação 
de 5 cidades da região 
que se enfrentam entre 
si em várias modalidades 
esportivas. 

A equipe colinense en-
frentou Barretos e se saiu 
melhor no vôlei feminino, 
dama masculino e no truco, 
vencendo o adversário pelo 
placar de 2 x 0 nas três 

3ª Idade esteve em Guaíra
modalidades. Acompanhe 
todos os resultados da 
etapa em Guaíra no site 

O técnico da equipe 
colinense Gustavo Oli-
veira, organizador da 
competição, avaliou como 
positiva o desempenho dos 
integrantes da 3ª Idade, já 
que os jogos estimulam 
a prática esportiva e o 
entrosamento entre as 
cidades participantes. O 
evento conta com o apoio 
da Prefeitura, através da 
Secretaria de Esportes.
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Levar o profissional 
da saúde em locais 
públicos, ao ar livre, 
esse foi o objetivo da 
Secretaria Municipal da 
Saúde com o “Desafio 
pela Saúde” que realizou 
919 atendimentos e ofe-
receu diversos serviços 
à população na manhã 
do último sábado, 22, na 
praça central. Também 
foram vacinados 80 
animais contra a raiva. 

O objetivo da ação, 
promovida pela Atenção 
Básica Municipal, é a 
busca ativa de problemas 
de saúde em local de 
grande circulação para 
as pessoas  assintomá-
ticas, que geralmente 
não procuram a Unidade 
Básica de Saúde, para 
que tenham o diagnóstico 
precoce. 

BALANÇO 
A secretária de Saúde, 

Joice da Silva, destacou 
a importância da ação 
para traçar o perfil epi-
demiológico e definir 
as metas de trabalho. 
“Detectamos pacientes 
possivelmente diabéticos, 
agendamos exames 

“Desafio pela Saúde” atraiu grande público 
preventivos femininos, 
conseguimos imunizar 
pessoas com a vacina 
da Covid em atraso e 
realizamos 47 testagens 
rápidas da Covid que 
deram negativo. Também 
abordamos diversos 
assuntos, como saúde 
da mulher, obesidade 
e arboviroses já que 
estamos no período 
endêmico de dengue. 
O desafio superou os 
resultados esperados 
e são ações como esta 
que fazem a Atenção 
Básica de Jaborandi 
ser destaque na região”, 
destacou a secretária 
que enumerou os demais 
atendimentos realizados 
no desafio: aferição de 
pressão arterial, glice-
mia capilar, testes de 
hepatites, HIV e sífilis; 
vacinação contra a Covid, 
autoexame das mamas, 
orientação nutricional e 
entrega de cardápios, 
avaliações antropomé-
trica e odontológica com 
entrega de kits, incentivo 
psicológico, atualização 
do Cad Único, vacinação 
antirrábica e maquiagem. 

Os diversos serviços, exames e atendimentos foram 
realizados na praça central durante a manhã do último 
sábado. 

A população procurou pelos serviços, recebeu orienta-
ções e informações dos profissionais de saúde que se 
mobilizaram para o sucesso da ação. 

Vacinação contra a raiva imunizou 80 animais.
Dentista realiza atendimento ao ar livre durante a iniciativa 
que despertou o interesse do público. 

Pela primeira vez uma 
aluna jaborandiense fica 
entre os 10 finalistas do 
“EPTV na Escola”, con-
curso realizado desde 
1999 e que neste ano 
chegou a 23ª edição. O 
projeto recebeu 1.017 
redações dos 63 muni-
cípios participantes. 

A redação finalista “Os 
fios podem ser cortados?”, 
que retrata o mundo virtual, 
foi redigida pela estudante 
Ana Júlia de Araújo Silva, 

Aluna da Arcanjo Gabriel é 
finalista do “EPTV na Escola”

de  14 anos,  que cursa o 
9º ano da EMEF “Arcanjo 
Gabriel”.  

Ela ficou muito feliz e 
empolgada com o 10º lugar 
no concurso. “Para mim 
foi uma felicidade muito 
grande estar entre os 10 
selecionados e conhecer 
os estúdios da emissora 
em Ribeirão Preto no 
início deste mês”, disse 
a aluna que foi elogiada 
pelo professor orientador 
Bruno Henrique Oliveira: 
“Ela é uma excelente 
estudante, lê e escreve 
muito bem, além de ser 
participativa, crítica, res-
ponsável e inteligente. 
Sempre tira nota máxima 
nas provas em todas 
as matérias”, afirmou o 
educador. 

“Parabenizamos todos 
selecionados e principal-
mente a Ana Júlia pela 
grande conquista, que 
ficou entre os 10 finalis-
tas”, disse a secretária de 
Educação, Sílvia Helena 
J. Franco.  Veja a redação 
premiada no site. 

Aluna Ana Júlia Silva foi a 10ª classificada no concurso 
da emissora, que teve 1.017 redações e 63 municípios 
participantes. 

A prefeitura deu iní-
cio no último dia 14 à 
construção da pista de 
skate na Rua Elifas Fer-
reira de Araújo, que faz 
parte de convênio que o 
município celebrou com 
a Secretaria Estadual de 
Esportes. 

Esta é uma das etapas 
do Projeto Areninha, que 
também prevê a construção 
de duas quadras espor-
tivas: de futebol society 
com grama sintética e de 
basquete de rua. 

Além dos 375 m2 de 
área, a pista de skate terá 
vários tipos de rampa para 
a prática dos adeptos 
do esporte. A cessão 
da área, bem como a 
preparação do terreno, 
é responsabilidade da 
prefeitura que também 
está executando a base 
de concreto com recursos 
próprios. 

“Agradeço o secretário 
estadual de Esportes, 
Thiago Milhim, à de-
putada federal Renata 

Prefeitura inicia construção 
da pista de skate 

Abreu, vereador André 
Junqueira e servidor Síl-
vio A. Brunozzi que não 
mediram esforços para 
inserção de Jaborandi 
neste lote de investi-
mentos tão importantes 
e que vão melhorar a 
estrutura esportiva do 
município”, destacou 
o prefeito Silvinho que 
acompanhou o início 
das obras na área que 
abrigará a pista de skate. 

Servidores trabalham na execução da base de concreto 
da pista de skate, que está em construção na Rua Elifas 
F. de Araújo. 
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BAILE DE FANTASIAS | CAÇA AO TESOURO
DISTRIBUIÇÃO DE DOCES | PIPOCA GRATUITA

CINEMA DE HALLOWEEN | DINÂMICAS E BRINCADEIRAS

CTECH   ANTIGO CIEB

O Meio Ambiente pede socorro 
E esta missão depende de todos nós

Participe da Coleta Seletiva de Lixo, 
assim você estará colaborando 

para um mundo melhor

Faça sua parte!

RECICLAR

RESPEITE,     

   PARTICIPE,

              RECICLE

A palavra de ordem é:

SUSTENTÁVEL


