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VAGAS LIMITADAS - OS ATENDIMENTOS 
SERÃO REALIZADOS NO PERÍODO NOTURNO 

PROCURE A SUA AGENTE DE SAÚDE

A mais polorizada 
de todas as eleições 
nacionais terminou no 
último dia 30 com a 
eleição, em segundo 
turno, de Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) para 
presidente do país com 
50,90% dos votos. O 
atual presidente Jair 
Bolsonaro (PL) somou 
49,10% e perdeu por 
uma diferença de ape-
nas 2.139.645 votos, 
o que representa 1,8% 
do eleitorado brasileiro. 

A exemplo do 1º 
turno, os eleitores de 
Colina manifestaram a 
preferência por Bolsonaro 

Lula é eleito presidente 
Bolsonaro é o preferido pelos colinenses 

que ampliou sua votação 
em 827 votos, aumen-
tando a diferença para 
o candidato do PT, que 
antes havia sido de 228 

votos, para 769 votos. 
Confira mais detalhes 
da votação em geral e 
como foi a eleição em 
Colina na página 3  

Lula volta à presidência após 12 anos de seu 2º mandato. 

Apoiado pelo pre-
sidente Bolsonaro, o 
candidato Tarcísio de 
Freitas (PRB) foi eleito 
governador de São 
Paulo com 55,27% dos 
votos. O petista Fer-
nando Haddad somou 
44,73%. 

Os colinenses também 
optaram por Tarcísio que 
novamente foi o mais 
votado neste segundo 
turno. O atual gover-
nador Rodrigo Garcia, 
2º colocado em Colina 
no 1º turno, declarou 
apoio a Tarcísio e parte 

Tarcísio é o futuro governador
de seus votos foram 
para o governador 
eleito que ampliou sua 

Tarcísio estará à frente do Estado pelos próximos 4 anos. 

votação sobre o petista 
em 1.163 votos. Mais 
detalhes na página 3 

Ladrão de veículo roubado em Guaíra 
é preso em Colina Pág. 6 

O Polo Unirp de Colina, 
de ensino a distância, 
está com inscrições 
abertas para o concurso 
de bolsas que oferece 
até 100% de desconto 
nas mensalidades. As 
inscrições devem ser 
feitas até neste sábado, 
dia 5, no site www.unirp.
edu.br 

A unidade de ensino 
em Colina funciona na 
Escola Venâncio (foto) 
e oferece os seguintes 
cursos: Administração, 
Ciências Contábeis, 

UNIRP realiza concurso de 
bolsas com 100% de desconto 

Pedagogia, Serviço So-
cial, 2ª Licenciatura em 
Pedagogia e os cursos 
técnicos em Gestão 
de RH,  Financeira, 

Hospitalar, Pública, 
Logística, Marketing e 
Processos Gerenciais. 
Mais informações pelo 
fone 3341-1355.

O Polo da Unirp em Colina funciona na Escola Venâncio.



O COLINENSEPágina 2   Colina, 03 Novembro de 2022

C L A S S I F I C A D O S

O COLINENSE
Fundado em 18/08/1918

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

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

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

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

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

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

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

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

Notícias da Paróquia
Dia 03 – Quinta-Feira 
20h – Missa na comunidade N. Sra. Aparecida – Fa-
zenda Suco

Dia 04 – Sexta-Feira 
15h – Exposição do Santíssimo na Matriz
18h – Bênção do Santíssimo Sacramento e distribuição 
da Eucaristia

Dia 05 – Sábado
19h – Missa na Matriz 

Dia 06 – Domingo – DIA DE TODOS OS SANTOS
08h – Missa na Matriz com as imagens dos Santos
09h30 – Missa com as crianças 
19h – Missa na matriz com as imagens dos Santos

Dia 08 – Terça-Feira 
09h – Missa na Comunidade Nossa Senhora Apareci-
da- Patrimônio

Dia 09 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena de N. Sra. do Perpétuo 
Socorro na Matriz
20h – Reunião da Comissão de Administração na Matriz

“TODOS SOMOS CHAMADOS À SANTIDADE”
A solenidade de Todos os Santos e Santas remonta 

aos primeiros séculos da era cristã. Essa festa litúrgica 
foi instituída para homenagear todos os santos conhe-
cidos e desconhecidos, particularmente os homens e 
mulheres que deram a vida pela fé em Jesus Cristo. 
Durante o longo período de perseguição, houve muitos 
que sofreram o martírio no mesmo dia e, naturalmente 
a Igreja passou a fazer memória de seu testemunho 
numa única data. Desse modo, em sua origem, a so-
lenidade de Todos os Santos e Santas recorda todos 
aqueles que se santificaram dando a vida pela fé, às 
vezes no silêncio e no anonimato. 

Cada um a seu modo, os Santos nos inspiram a 
sermos discípulos de Jesus, assumindo nosso batismo 
com fidelidade radical. Nesta solenidade, refletimos 
sobre o chamado à santidade que cada um de nós 
recebe, e agradecemos a Deus a missão que Ele nos 
confia. Professamos a comunhão dos santos e a vida 
eterna enquanto caminhamos neste mundo. Todos nós 
somos chamados a viver a comunhão com os irmãos 
e irmãs como preparação à comunhão eterna.

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/TROCO 
POR VEÍCULO 
Casa no centro com 

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/TROCO 
POR VEÍCULO 
Terreno 12 x 30m no 

Jardim do Lago 2, lado 
sombra, não tem aterro, 
valor: R$ 95.000,00. 
Tratar (17) 99132-7777.

VENDE-SE 
Dois terrenos com 10 

x 25m (cada) no Casas 
Park (Desmembramento 
Park), quitados e sem 
dívidas - total 500m2. 
Contato (13) 99194-
4797, c/ Emerson.

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 
res idencia 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 encravadas, 
calosidades, olho de 
peixe, etc. Contato Av. 
Rui Barbosa nº 572 - 
Centro - 99156-1535 
e 98201-5722. 

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves 
em geral, simples e 
codificadas. Confec-

ção de carimbos – Av. 
Luiz Lemos de Toledo, 
384 – 3341-3359 ou 
99148-8664. 

MOTORISTA 
Presto serviço de 

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

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

BOLOS, TRUFAS 
E DOCINHOS 

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

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 caminhas 

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

Renê Anselmo de 
Araújo da Silva, 34 anos, 
juntamente com seus 
pais Selma e Jair, agra-
decem primeiramente à 
Deus e renovam protesto 
de elevada estima e 
distinta consideração 
ao Doutor Mohamed 
Taha e sua equipe 
que, na data de 24 de 
outubro, com presteza, 
ética e empatia, como 
um exército, lutaram 
para que tudo fosse 
uma vitória e salvaram 
a vida do jovem  Renê 
por meio de uma cirurgia 
de emergência.

Tamanha gratidão 
se estende a toda 
equipe do Hospital 
José Venâncio, da 
Unidade de Terapia 

Intensiva e do Pronto 
Socorro Municipal e 
se desdobra a todos 
funcionários, seja do 
grupo de enfermagem, 
psicologia, limpeza, co-
zinha, copa, recepção, 
portaria, enfim todos.

Tanta humanidade, 
educação, prontidão, 
dedicação, zelo e 
carinho jamais serão 
esquecidos. É o agra-
decimento sincero aos 
anjos que todos os dias 
se dedicam por inteiro 
e com muito amor à 
saúde de quem precisa.

Qualquer palavra 
de carinho que seja 
proferida será apenas 
uma gota no oceano 
perto do que merecem.

Gratidão eterna.

AGRADECIMENTO

Renê e os pais Jair e Selma.
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Novo mapa político que surgiu após as eleições mostra 
um Brasil dividido.

Segundo especialis-
tas, depois da abertura 
política e reintegração 
das instituições democrá-
ticas, período chamado 
de redemocratização, 
esta foi a eleição para 
presidente mais acirrada 
desde então. Ao registrar 
a menor diferença entre 
vencedor e derrotado, 
revela que o Brasil está 
dividido. 

Para alguns isso 
também enseja que o 
presidente eleito vai 

Resultado da eleição revela um país dividido 
precisar de muita ha-
bilidade para superar 
estas dificuldades. 

BOLSONARO 
GANHA EM COLINA 

E JABORANDI 
A exemplo do 1º 

turno o presidente 
Bolsonaro obteve a 
preferência dos eleitores 
de Colina e Jaborandi 
neste segundo turno. 
As cidades da região 
também optaram pelo 
atual chefe do Poder 
Executivo Nacional. 

A abstenção registrada 
em Colina foi de 3.679 
eleitores, que representa 
24,51%  

PRESIDENTE 2º TURNO

Em Jaborandi a 
abstenção no 2º turno 
para presidente foi de 
966 eleitores (18,50%).

NO BRASIL 
Segundo o Tribunal 

Superior Eleitoral, o 
país possui 156.454.011 
eleitores aptos a votar. 
Deste total comparece-
ram às urnas no último 
domingo 124.252.796 
que representa 79,41%. 
Os números revelam que 
32.200.558 brasileiros 
deixaram de votar, o 
equivalente a 20,59%. 
Brancos e nulos soma-
ram 5.700.443 votos, ou 
seja, 4,59% 

Lula obteve 50,90% 
da preferência do eleito-
rado, o que representa 
60.345.999 votos. Bolso-
naro somou 58.206.354 
votos, equivalente a 
49,10% os eleitores. A 
diferença entre vencedor 
e derrotado foi de 1,8%, 
ou seja, 2.139.645 votos. 

Confira o percentual de votação dos candidatos 
por Estado e Distrito Federal. 

Teve início na segunda-
feira, 31, diversas manifes-
tações de caminhoneiros 
que bloquearam estradas 
por todo o país contra o 
resultado das eleições. 

O presidente Jair  Bol-
sonaro, que não havia se 
pronunciado após o término 
da eleição, só o fez na 
tarde de terça-feira, em 
Brasília. Ele agradeceu 
os 58 milhões de brasi-
leiros que votaram nele. 
Em resumo ele disse: 
“Os atuais movimentos 
populares são fruto da 
indignação e sentimento 
de injustiça de como se 
deu o processo eleitoral. 
As manifestações pacíficas 

PROTESTO DE CAMINHONEIROS

sempre serão bem-vindas. 
Mas os nossos métodos 
não podem ser os da 
esquerda, que sempre 
prejudicaram a população. 
Somos pela ordem e pelo 
progresso. Enquanto 
presidente e cidadão 
continuarei cumprindo 
todos os mandamentos 
da nossa Constituição. 
É uma honra ser o líder 
de milhões de brasileiros 
que, como eu, defendem 
a liberdade econômica, 
religiosa, a honestidade 
e as cores verde e ama-
relo da nossa bandeira”, 
finalizou Bolsonaro. Em 
seguida o ministro chefe 
da Casa Civil, Ciro No-

gueira, confirmou o início 
do processo de transição 
com o futuro governo. 

VOTAÇÃO RÁPIDA 
E SEM FILAS 

O 2º turno das eleições 
transcorreu sem incidentes 
e mais tranquilo que o 1º 
nos três municípios que 
compõem a 178ª Zona 
Eleitoral. A votação foi 
mais rápida com apenas 
dois cargos em disputa e 
não houve filas na maioria 
das seções eleitorais. 

O balanço é do Car-
tório Eleitoral. Não houve 
imprevistos e a votação 
seguiu sem o registo 
de incidentes.  Desta 
vez nenhuma das urnas 
precisou ser substituída e 
a apuração terminou por 
volta das 18h40 quando 
os votos de Colina, Jabo-
randi e Terra Roxa foram 
totalizados pelo TSE. 

O juiz Fabiano Car-
doso e o promotor Giullio 
Saraiva acompanharam 
todo o processo eleitoral, 
inclusive visitaram os lo-
cais de votação nos três 
municípios. 

GOVERNADOR 
Os colinenses e jabo-

randiensaes também ma-
nifestaram preferência pelo 
governador eleito Tarcísio. 
Em Colina o candidato do 
partido Republicano obteve 
5.673 votos (55,71%) e 
o petista Haddad somou 
4.510 (44,29%). Foram 
registrados 1.147 votos 
nulos e brancos, o que 
representa 10,12%. 
Aqui vale ressaltar um 
considerável aumento 
do número destes votos 
em relação a presidente. 

Em Jaborandi Tarcí-
sio somou 2.122 votos 
(55,55%) e Haddad 1.698 
(44,45%). Brancos e nu-
los somaram 437 votos, 
10,27%

NO ESTADO 
O Estado de São 

Paulo tem o maior colé-
gio eleitoral do país com 
34.667.793 cidadãos 
aptos a votar. Porém, 
participaram da votação 
27.341.816, isso repre-
sentou uma abstenção 
de 21,07%. Brancos e 
nulos somaram 10,80%

Tarcísio obteve 55,27% 
dos votos válidos, o que 
corresponde a 13.480.643 
eleitores. Haddad somou 
10.909.371 votos (44,73%).

RESULTADOS NA REGIÃO

Os caminhoneiros bloquearam as estradas em forma de 
protesto contra o resultado das eleições.
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que tudo saia conforme suas pretensões. Haja com otimismo, 
confiança em si e mais entusiasmo.

Horóscopo da semana de 03 a 09/11

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Suas boas 
qualidades e habilidades o influenciarão de 
maneira benéfica. Pessoas importantes para 

você, principalmente se estas forem amigas, irá ajudá-lo no 
trabalho. Fará oportunas amizades que muito poderão lhe ajudar 
no futuro, principalmente dentro da sua profissão.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Devido à magnífica 
influência dos astros, este será um dia muito 
positivo para você, principalmente nos setores 

profissional e amoroso. Portanto, haverá paz em todos os setores 
de sua vida. Os astros prometem muitas realizações neste dia. 
Porém, você deverá ser mais paciente e menos nervoso.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Não é um dia 
totalmente favorável para tratar de assunto de 
viagens, pois há perigo de contratempos. Mas 
muito bom para entabular negócios e obter novos 

conhecimentos profissionais para serem postos em prática 
brevemente.  Cuidado com pessoas que pouco conheça.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Indícios de 
excelentes contatos com pessoas mais idosas 
que você e de bom nível financeiro e material. 

Aproveite tal oportunidade para tirar algum proveito. Inteligência 
clara e forte magnetismo pessoal.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Viagem 
imprevista ou visita inesperada poderá modificar os 
seus planos, na parte da tarde. Boa influência aos 
seus interesses econômicos e também no trabalho 

e na vida sentimental e amorosa. Você poderá sentir uma pequena 
sensação de insegurança, portanto, não tome nenhuma decisão.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Todos os 
assuntos importantes, particularmente os de ordem 
financeira, se tratados com interesse e inteligência, 
obterão os mais excelentes resultados. Tendências 

a aventuras o esperam. Procure moderar o fumo e a bebida.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Evite, hoje, qualquer 
ação, que possa afetar seu equilíbrio nervoso. Por 
outro lado, sua saúde melhorará totalmente, suas 
chances de sucesso geral também serão evidentes. 

O dia estará muito mais movimentado e bastante versátil.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Excelente dia para 
tratar com agricultores, agropecuários, feirantes e 
agrônomos. Terá sucesso nos negócios imobiliários 
e muito poderá progredir, profissionalmente, neste 

dia. Fluxo neutro, contudo, ao amor.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Sua indecisão, 
neste dia, muito poderá prejudicá-lo. Portanto 
seja decidido para que tudo possa sair bem. 
Cuide da saúde, não se precipite e não se deixe 

influenciar por maus pensamentos. Lembre-se de que o destino 
não pode ser acelerado.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Cuidado 
para não ser impelido para um ambiente social 
enganoso. Viver em paz e sem perturbação 
será muito importante agora. Para que tudo isso 

aconteça, evite participar de intrigas e rivalidades com quem quer 
que seja. Felicidade no amor e nas diversões.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Período que promete 
muito êxito material e profissional, devido ao bom 
aspecto astral em seu horóscopo. Todavia, para 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Excelente dia 
para as experiências psíquicas e para desvendar 
segredos de muita importância ao seu progresso. 
Contudo, tome cuidado ao nadar ou praticar qualquer 

esporte aquático. O seu lado mais prático e realista, estará mais 
evidente hoje. Você poderá viver momentos significativos em família.

Hoje 
Marco Antônio J. Tedeschi 

Ana Elisa Paro Novaski 
Arthur de Araújo Dionizio 

Amanhã 
José Carlos Furini

Isabela B. Angelícola
Fabíola Jorge Drubi 

Eloísa H. Cavalini Palmieri 
Gleines Augusto Beline 

Jaqueline de Freitas 
Pontes 
Dia 5 

Marcelo Piai 
Maria Amélia Dalpim 
Paulo César da Silva 

Dia 6 
Fernanda G. Paro Silva 

Constantin 
Juliana Gomes 

Tarik Mohamad Sammour 
Dia 7 

Denilson Paulo Felici 
Rafaela Kapp Tapia 
Maraísa Silva Piai 

André Luiz C. Palmeiri 
Pedrozo 

Dia 8 
Ana Clara J. Tedeschi 
Paulo Ricardo da Silva 
Mariângela Daher R. 

Ferreira Wili 
Fernando R. Ferreira da Silva 

Marcela Malpica Weiss 
Antônio Luiz de Lima Júnior 

Dia 9 
Loide F. Rosa Fernandes 
Luciana B. Fainask Basso 

Fernanda de Araújo F. 
Dionizio

Aniversários de 
casamento 

Amanhã
Luiz Antônio Passarela/

Maristela 
Dia 6 

Dieb Taha/Liliana 
Dia 8 

Marcos M. de Araújo/
Adriana

As crianças e adolescentes de Jaborandi, devidamente 
fantasiados, se divertiram com as inúmeras atrações 
gratuitas preparadas pela prefeitura para a comemoração 
do Halloween, que aconteceu na tarde de sábado.

Chegar a três décadas de união é uma bênção para 
Dieb/Liliana, que celebra as bodas de pérola neste do-
mingo com o coração cheio de gratidão pelos anos de 
convivência, de cumplicidade e parceria. 

Adriana/Marcos (São Carlos) está sempre por aqui para 
ficar pertinho da família. O casal completa 14 anos de 
união (bodas de marfim) no próximo dia 8. 

O melhor presente para Maria Amélia neste sábado, data 
do seu aniversário, é ter a família reunida ao seu redor 
e do marido Valcir.                                            Foto Zezinho

Jaqueline Pontes 
(Votuporanga) 

estará ainda mais 
alegre com as 
mensagens de 
“parabéns” que 

recebe amanhã pela 
passagem de mais 

um ano de vida. 

O carinho da família, amigos e do namorado Carlos vão 
alegrar a Fabíola que completa mais uma data festiva 
amanhã. 

A vida é uma dádiva 
que merece ser 

celebrada todos os 
dias, principalmente 

na data do aniversário. 
É o que a Fernanda 
(Jaborandi) fará no 
dia 9 na companhia 

da família e da turma 
de amigos.

A base forte da união de Passarela/Maristela é a família. 
Os dois celebram amanhã, com muita alegria, os 33 anos 
de casamento. 
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P A N O R A M A

Depois da aplicação 
da 4ª dose da vacina 
contra a Covid, muitas 
pessoas tem pergun-
tado se a campanha 
terá sequência com a 
5ª dose. Para escla-
recer essa dúvida a 
reportagem procurou 
a Vigilância Epidemio-
lógica Municipal. 

A enfermeira da 
Vigilância Epidemio-
lógica, Maria Thereza 
Rodrigues,  explicou 
que a 5ª dose ou 3ª 
dose adicional já vem 
sendo aplicada desde 
o mês de maio apenas 
para pessoas com alto 
grau de imunossupres-
são (baixa imunidade) 
com 18 anos ou mais, 
incluindo gestantes ou 
puérperas. “De acordo 
com a 40ª atualização 
do Documento Técni-
co da Campanha de 
Vacinação da Covid 
no  Es tado ,  a té  o 
momento, ainda não 
há indicação para a 
população em geral 
tomar a 5ª dose da 
vacina contra a Covid”, 
destacou a enfermeira. 
Ela informou também 
que até o último ba-
lanço, realizado no dia 
27 de outubro, 4.555 

Pessoas com baixa imunidade 
recebem 5ª dose da Covid 

pessoas tomaram a 4ª 
dose da vacina contra 
a Covid no município 
e 2.874 ainda não 
foram vacinadas. 

Para tomar a 5ª 
dose,  as pessoas 
que se enquadram 
nos casos citados, 
devem ter completa-

do 4 meses da dose 
anterior, apresentar 
o comprovante de 
vacinação e CPF na 
UBS Vi la Fabri  ou 
ESF Nosso Teto. A 
vacinação é realizada 
de segunda a sexta-
feira, das 7 às 11h e 
das 13 às 16h30.

As campanhas “Adote 
um Idoso” e “Amigo do 
Esporte” entregaram 
os prêmios sorteados 
no último dia 26. 

Os ganhadores do 
Asilo são: 620 – Luiz 
Pedro Foresto (R$ 9 
mil), 868 – Luiza Kanda 
(R$ 1.100,00) e 696 – 
Elisângela R. Frizoni 
(R$ 1 mil). O 2º (972) 
e 3º (608) prêmios, de 
R$ 1,8 mil e R$ 1,2 mil, 
saíram para carnês 
inadimplentes e serão 
sorteados novamente 
hoje, dia 3, porque ontem 
não houve extração da 
Loteria Federal devido 
ao feriado. 

Campanhas 
entregaram prêmios

Os contemplados 
do Colina Atlético e 
Associação Dragão são: 
620 – João Pedro S. 
Destri (R$ 2 mil), 972 – 
Elaine P. Cardoso (R$ 
1 mil), 608 – Carlos H. 
A. Costa (R$ 300,00), 
868 – Teresa M. Bisio 
(R$ 300,00) e 696 – 
João L. Amaro (R$ 
300,00) 

SORTEIO 
A Apae sorteia R$ 

30.900,00 em vale-
compras na próxima 
quarta-feira, dia 9, com 
o prêmio principal de 
R$ 25 mil. Pague seu 
carnê em dia e boa 
sorte! 

As restrições para a 
pesca estão em vigor 
desde a terça-feira, 
dia 1º, com o início da 
piracema, período de 
proteção dos peixes 
que migram para as 
cabeceiras dos rios para 
a desova. 

Neste período de 
defeso, que se estende 
até o final de fevereiro, 
a captura, transporte e 
armazenamento de es-
pécies nativas da bacia 
hidrográfica da região, 
como piau, piapara, man-
di, lambari, jaú, pintado, 
dourado, dentre outras 
espécies está proibida, 
bem como a pesca com 
redes, tarrafas e demais 
apetrechos. 

A pesca em reserva-
tórios é permitida neste 
período exclusivamente 
de espécies não nativas, 
alóctones (de ocorrência 
em outras bacias), exóticas 
(natural de outros países) 
e híbridos (cruzamento 

Piracema começou dia 1º

de duas espécies) tais 
como bagre-africano, 
carpa, corvina, tilápia, 
dentre outras. O piaçu 
está excluído desta 
permissão.

O Major Alessandro 
Moreira, comandante do 
4º Batalhão da Polícia 
Ambiental, explicou que 
as normas da pirace-
ma não se aplicam ao 
pescado proveniente 
de piscicultura ou pes-
que-pague/pesqueiros, 
registrados no órgão 

competente e cadastra-
do no Ibama, devendo 
estar acompanhado de 
nota fiscal. 

Quem descumprir 
as regras está sujeito 
a pena de 1 a 3 anos 
de detenção, além do 
pagamento de multa de 
R$ 1.000,00 acrescida 
de R$ 20,00 por quilo 
de pescado apreendido, 
bem como a retenção dos 
equipamentos utilizados: 
barco, motor de popa, 
varas, molinetes, etc. 

A  ACIC – Associação 
Comercial e Industrial de 
Colina informou que nos 
próximos feriados deste 
mês, do dia 15 (terça-feira) 
em que o Brasil celebra os 
133 anos da Proclamação 
da República e do dia 20 

Comércio fecha nos próximos feriados
(domingo), da Consciência 
Negra, o comércio ficará 
fechado nas duas datas. 

No dia 8/12, feriado 
municipal de Nossa 
Senhora da Imaculada 
Conceição, o comércio 
funcionará normalmen-

te, das 9 às 18 horas. 
O horário especial de 
Natal tem início no dia 
13 de dezembro com o 
funcionamento das lojas 
até às 21h. A partir do dia 
19/12 o comércio ficará 
aberto até às 22h.  

A 5ª dose, por enquanto, é aplicada somente em pessoas 
com alto grau de imunossupressão. 

A pesca nos rios está proibida durante o período de 
reprodução dos peixes.
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LADRÃO DE VEÍCULO ROUBADO 
EM GUAÍRA É PRESO EM COLINA 

A grande movimentação de via-
turas na Av. Luiz Lemos de Toledo 
despertou a curiosidade de muitas 
pessoas, que passavam pelo local 
na manhã de domingo, dia 30. Após 
receber informações que um Chevro-
let Tracker, prata, ano 2017, placa 
de Guaíra, trafegava pela Rodovia 
Faria Lima, a Força Tática iniciou 
o patrulhamento vindo parar em 
Colina onde o veículo estava esta-
cionado na avenida defronte a um 
estabelecimento comercial. O casal 
ocupante do veículo foi abordado 
e o homem, de 41 anos, disse que 
adquiriu o carro no mês de setembro 
em uma garagem em Uberaba/MG 
e desconhecia a situação de roubo. 
Apesar de alegar a permanência do 
veículo no nome da proprietária, não 
apresentou nenhum documento que 
comprovasse a informação, sendo 
apresentado na delegacia. A PM ligou 
para a proprietária que confirmou o 
roubo ocorrido em Guaíra e que a 
ocorrência foi registrada em Ipuã no 
último dia 27.  O delegado Gusta-
vo Coelho conversou por telefone 
com a proprietária que, por meio 
de chamada de vídeo, identificou 
o motorista como sendo autor do 
roubo que possui antecedentes 
por tráfico e assalto em agência 
bancária. Como não houve flagrante 
porque o roubo havia ocorrido há 3 
dias, o veículo foi apreendido e o 
autor liberado. O caso terá prosse-
guimento na delegacia de Guaíra, 
onde o roubo aconteceu. 

FURTO DE BATERIA EM 
PÁTIO MUNICIPAL 

Na manhã do dia 31, um motorista 
deu partida em uma camionete es-
tacionada no pátio que fica atrás do 
prédio da prefeitura, mas a mesma 
não funcionava constatando que a 

P A N O R A M A
bateria do veículo tinha sido furtada. 
O fato provavelmente ocorreu durante 
o final de semana. 

REMOÇÃO DE VEÍCULO 
Na noite do dia 29, um Voyage, que 

tem como proprietário um morador 
de Terra Roxa, foi removido ao pátio. 
O veículo, que se encontrava aban-
donado na Rua Dr. João Moreira de 
Andrade, apresentava sérias avarias 
e estava afastado a mais de um metro 
da guia. A remoção foi solicitada pela 
PM que supõe que o carro tenha se 
envolvido em acidente no local, pois 
devido aos danos não teria condições 
de deslocamento.
LADRÃO DE LOJA IDENTIFICA-

DO 
Um homem de 32 anos, autor do 

furto em uma loja no centro de Jabo-
randi, foi abordado pela PM na Rua 
José Luiz Brunozi – São Benedito na 
tarde do dia 27. Ele confessou que 
invadiu o estabelecimento, furtou 
diversos objetos que vendeu para 
várias pessoas. O ladrão foi liberado 
após os procedimentos de praxe. 

MOTOCICLISTA BATE EM 
PNEU DE CAMINHÃO 

O condutor de uma NXR 160 Bros, 
de 30 anos, perdeu o controle da 
moto no início da madrugada do dia 
24, colidindo contra o pneu traseiro 
de um caminhão estacionado na Rua 
João Silveira – Jardim Simões. Apesar 
de apresentar sinais de embriaguez 
o motorista, que não possui habili-
tação, recusou-se a realizar o teste 
do bafômetro, sendo conduzido pelo 
Samu ao Pronto Socorro. 

PORTE DE MACONHA 
Dois invólucros de maconha (2g) 

foram apreendidos na noite do dia 
26 com um adolescente de 16 anos, 
abordado na Rua Antônio Guarnieri 
– Centro. O menor disse que adqui-
riu a droga por R$ 10,00 no bairro 
Patrimônio. 

O Campeonato Mu-
nicipal Amador volta a 
campo neste domingo 
após a paralisação por 
conta da eleição. A 8ª 
rodada da competição 
tem os seguintes jogos: 
COLINA ATLÉTICO 

8h – Primavera x 
         Laranja Mecânica 
10h – AC1 x 
         CDHU1 

PEDREIRA 
8h – Ninho do Azulão x 
       Vila Guarnieri 

Amador volta a campo domingo 
10h – Nova Colina x 
          Santa Lúcia 

PATRIMÔNIO 
8h – Muleks da Dirce x 
       Camarões 

Confira a tabela de 
classificação após os 
resultados do último 
dia 23/10 

O pecuarista e empresá-
rio Hussein Gemha Júnior 
(foto) assumiu no último 
sábado, 29, a presidência 
de Os Independentes 
pela  4ª vez. A cerimônia 
de posse da chapa, eleita 
por aclamação, aconteceu 
no Barretos Park Hotel. O 
mandato é por um ano, 
de 2022 a 2023. 

Membro desde 1984, 
Hussein já presidiu a 
Associação em 2001, 
2016 e 2017. Além dis-
so, também passou por 
outros cargos, como 
diretor financeiro, diretor 
de eventos especiais, de 
esportes e secretário.

Hussein  preside 
Os Independentes pela 4ª vez

“A união dos membros 
da associação é essencial 
para que os desafios da 
próxima gestão sejam 
superados com sucesso. 
Quando se tem uma elei-
ção por aclamação nos 
orgulhamos do apoio e 
sabemos também que é 
muita responsabilidade”, 
disse Hussein. 

A Diretoria Executiva 
empossada conta ainda 
com Emílio Carlos dos 
Santos (1º vice-presidente), 
José Carlos Branco (1º 
secretário) e Jeronimo Luiz 
Muzetti (1º diretor  finan-
ceiro). Uma das primeiras 
ações da nova diretoria 

será o planejamento e 
execução de ação especial 
para o período de Natal 
no Parque do Peão. A 
diretoria também  será 
responsável pela realização 
da 66ª Festa do Peão de 
Barretos, o 19º Barretos 
Motorcycles, o 8º Insane 
Sound, entre outros. 
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O mundo tecnológico 
é uma realidade no 
Fab Lab, laboratório 
digital com equipa-
mentos de ú l t ima 
geração, montado 
pela prefeitura no 
C.Tech – Centro Tec-
nológico de Formação 
de Programadores. 

Os alunos da Es-
cola Olinto que fre-
quentam o Fab Lab 

Alunos criam volante para ser 
usado em aulas
criaram um volante 
que será ut i l izado 
em jogos virtuais e 
nas aulas de infor-
mática da escola. A 
ferramenta foi criada 
desde o início pelos 
e s t u d a n t e s ,  q u e 
fizeram a parte de 
recorte e montagem 
até a programação 
dos controles ele-
trônicos. 

O prefeito Silvinho 
explicou que o volan-
te será controlado 
por microbyte.  “O 
importante é a for-
mação das crianças, 
a partir dos 7 anos, 
j á  ap rendendo  a 
programar em bloco 
que é o  pr inc íp io 
scratch, linguagem 
de programação que 
ensina a criação de 

animações, jogos e 
outros programas 
interativos”, destacou 
o prefeito. 

O Fab Lab tem 
tornado as aulas mais 
interessantes. O con-
tato frequente com a 
tecnologia tem feito 
surgir nos estudantes 
o interesse, cada vez 
maior, no mundo da pro-
gramação e softwares. 

Turma de alunos que criou o primeiro volante que será 
usado nas aulas de informática da Escola Olinto.

Volante montado seguindo todos os princípios da pro-
gramação em bloco. 

Com as melhorias no 
prédio e recuperação 
de equipamentos, a 
Cozinha Piloto está 
a todo vapor com as 
aulas da Escola de 
Culinária, que estão 
sendo desenvolvidas 
com os alunos das 
escolas municipais. 

Os  es tudantes 
aprendem com as 
dicas do professor 
Daniel Brisiguelli, que 
já os ensinou a fazer 

Escola de Culinária em pleno vapor

hambúrguer artesanal, 
salada mista e a re-
ceita de um delicioso 
pão caseiro de batata. 

As inscrições para 
o curso de panificação 
para adultos, realizado 
no período noturno, 
estão abertas. Os 
interessados, de pre-
ferência diabéticos e 
hipertensos, devem 
fazer as inscrições 
no local, em horário 
comercial.  

Chef Daniel com as alunas do curso de panificação. 

Estudantes aprendem as técnicas para confecção de 
hambúrguer artesanal.

As merendeiras, 
q u e  p r e p a r a m  a 
refeição distribuída 
diariamente nas uni-
dades escolares do 
município, receberam 
na última semana kits 
de uniformes.  Cada 
um é composto por 2 
calças, 2 camisetas, 
2 toucas e 2 aventais, 
sendo um de tecido 
e outro de náilon. 

Vinte e três fun-
c i o n á r i a s  f o r a m 
beneficiadas com a 

Merendeiras 
recebem uniformes 

iniciativa, que repre-
senta a valorização 
do servidor. “O uso 
do uniforme além da 
identificação, man-
tém a organização 
e as boas práticas 
sanitárias”, destacou 
a nutricionista Kelly 
Cristina S. Corrêa 
que acompanhou 
o prefeito Silvinho, 
que fez questão de 
entregar os novos 
uniformes às ser -
vidoras municipais. 

Nutricionista Kelly e prefeito Silvinho na entrega dos novos 
uniformes às servidoras, responsáveis pela preparação 
da merenda servida nas escolas. 

Após aval iação 
bucal realizada em 
todos os alunos da 
rede municipal de 
ensino, a Secretaria 
de Saúde percebeu 
a necessidade de in-
centivar os estudantes 
sobre a importância da 
higiene dos dentes e 
da boca. 

A pasta adquiriu 
1.335 kits odontológicos, 
contendo creme dental, 
escova e fio dental 
que foram entregues 

Kits auxiliam na 
saúde bucal

aos estudantes, como 
forma de estimular os 
cuidados com a higiene 
oral. O prefeito Silvinho 
participou da entrega 
dos kits nas escolas. 

O município possui 
uma profissional de 
odontologia que realiza 
avaliação periódica 
nos alunos. Os que 
precisam de cuidados 
complementares são 
encaminhados para 
tratamento individual 
em consultório dentário. 

Prefeito Silvinho com estudantes, dentista Alexandre 
Brunozzi e auxiliar Sharon Monteiro. 
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