
1918         2021

031
Ano CII - nº 2.026 Colina, 30 Setembro de 2021 R$ 3,80

Fundado em 18 de Agosto de 1918 - Propriedade de Felici & Felici S/C Ltda.
Diretor João Roberto Felici

ÁGUA: 
saber usar 

 para não faltar
Atenção para o uso racional de água!
Estamos no período de estiagem. 
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Faça o uso consciente, economize água.M
ed

id
as

: 3
 co

lu
na

s x
 1

7 
cm

 | 
Va

lo
r:

  R
$ 

 7
02

,2
7

A Prefeitura disponibi-
liza mais investimentos 
à população com a 
adesão de Colina ao 
“Cidade Acessível”, 
que prevê a ampliação 
de ações de acessi-
bil idade e inclusão 
em várias áreas. O 
prefeito Dieb partici-
pou do lançamento 
do programa estadual 
realizado no Palácio 
dos Bandeirantes no 
último dia 21. 
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Colina faz adesão ao 
“Cidade Acessível” 

Dieb com a deputada Célia Leão, que também é secretária 
de Direitos da Pessoa com Deficiência, no lançamento 
do programa na capital. 

A porcentagem maior 
de ocupação dos esta-
belecimentos permitida 
em decreto tem impul-

Comércio otimista com 
retomada das vendas 

Os comerciantes estão otimistas que o último trimestre do ano seja de recuperação 
após a crise gerada pela pandemia. 

sionado as vendas no 
comércio. O presidente 
da ACIC, Toninho Piai,  
disse que esta nova fase 

representa um fólego 
ao setor tão castigado 
pela pandemia              

Pág. 3 

É difícil um pároco 
permanecer na mesma 
cidade por muito tempo, 
mas o sacerdócio do 
padre Santana (foto) 
em Colina tem quase o 
mesmo tempo da sua 
ordenação presbiterial, 
que completou quatro 
décadas no último dia 
26.                 Pág. 5 

Servindo os colinenses há 40 anos

A tão desejada chu-
va chegou no último 

Tempestade de poeira causou 
transtornos e muita sujeira

Vereadora Fátima apresenta projeto 
em benefício dos autistas Pág. 8

Jaborandi implanta projeto de reforma 
e pintura de muros e calçadas Pág. 7

Comerciante é roubado e agredido 
por trio armado PANORAMA

domingo, 26, mas foi 
precedida por uma tem-

pestade de poeira que 
causou muita sujeira, 
estragos e transtornos 
com a interrupção do 
fornecimento de energia 
causada pela queda 
de árvores, uma delas 
sobre a rede elétrica 
da Rua Alfredo Pedro 
Jerónimo (foto).  

Pág. 3 
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Notícias da Paróquia
Dia 01 – Sexta-feira
15h – Exposição do Santíssimo na Matriz
18h – Bênção do Santíssimo Sacramento – Oração do 
Ângelus e distribuição da Eucaristia na Matriz
19h30 – Missa na matriz em louvor a Santa Terezinha do 
Menino Jesus

Dia 02 – Sábado – Dia dos ANJOS DE GUARDA
19h – Missa na Matriz 

Dia 03 – Domingo – Vamos celebrar antecipado o Dia 
de S. Francisco de Assis
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 06 – Quarta-feira – Dia de São Benedito
19h30 – Missa em louvor a S. Benedito e Novena na Matriz

“IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES”

A relação homem-mulher é símbolo da relação Deus-homem. 
Deus é o esposo do ser humano, que ele ama com amor eterno. 
O ser humano é esposa de Deus, que, mesmo infiel, não é 
abandonada por Deus. A Bíblia é a história deste amor incrível, 
cuja prova extrema é a morte de Jesus na cruz por aqueles que 
o rejeitam e traem. Nós nos tornamos “alguém” (um ser único 
e insubstituível) na medida em que nos relacionamos com os 
outros. A nossa dignidade humana é a de ser interlocutores 
e parceiros de Deus e dos outros. Não há maior dignidade 
que a de Jesus, no qual Deus esposou indissoluvelmente a 
nossa humana e cada um de nós. É o que belamente ensina 
a Gaudium et Spes: “Por sua encarnação, o Filho de Deus 
uniu-se de algum modo a todo ser humano” (Gs 22). A relação 
de Jesus com os pequenos que “toca”, “abraça”, “abençoa” 
e impõe as mãos”, demonstra a ternura e compaixão divina; 
gestos e atitudes tão necessários na Igreja de hoje.

Numa sociedade fria, de relações virtuais e interesseiras, 
Jesus nos ensina que a comunhão cresce e se alimenta no 
encontro concreto entre as pessoas.

Jesus propõe um novo tipo de relacionamento entre 
os dois. Não permite o casamento em que o homem pode 
mandar a mulher embora, nem vice-versa.

O Evangelho de Mateus 19,10-12 acrescenta uma per-
gunta dos discípulos sobre este assunto. Eles dizem: “Se 
a gente não pode dar uma carta de divórcio, é melhor não 
casar”. Preferem não casar do que casar sem o privilégio 
de poder continuar mandando na mulher. Jesus vai até o 
fundo da questão. Há somente três casos em que ele permite 
a uma pessoa não casar: 1) impotência, 2) castração e 3)
por causa do Reino. 

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

COMUNICADO 
A Delegacia de Polícia de Colina informa que, a 

partir de agora, não será possível fazer a transferência 
de ligações e pede que as pessoas liguem diretamente 
nos seguintes telefones: 3341-1254 para falar na 
delegacia ou 3341-1867, que é o número da cadeia. 

ALUGA-SE 
Casa na Av. Rui Barbosa, 

940, toda de piso, 3 quartos, 
2 banheiros (1 suíte), sala/
cozinha, 2 áreas (frente/
fundos), murada e garagem. 
Tratar 99112-9651, c/ Zé 
Verdureiro. 

VENDE-SE 
Casa na Rua 4, 799 – 

Cohab 3 c/ 2 quartos, sala, 
cozinha/copa,  banheiro, 
lavanderia, edícula nos 
fundos e garagem p/ 3 
carros. Tratar no salão do 
Tomé Cabeleireiro ou (17) 
99127-4742. 

VENDE-SE 
Dois terrenos no Jardim 

do Lago (300m2) e Jardim 
Universal (210m2) à vista 
ou com transferência da 
dívida. Vendo também uma 
casa na Av. Rui Barbosa, 
próxima a sede de campo 
do Grêmio. Tratar 99727-
2993, c/ Maria Dalila. 

VENDE-SE 
Terreno na Rua Antônio 

Guarnieri, 685 – Vila Jun-
queira a 150m da rodoviária, 
a 700m do centro comercial 
e 1.000m da Rodovia Faria 
Lima. Tratar fones: (17) 
99278-5842 e 99103-4155. 

ALUGA-SE 
Salão com cerca de 

120 m2, 2 banheiros, copa, 
laje, porta de vidro com 
grade na Av. Pio de Mello 
Nogueira, 57 (ao lado da 
Associação Comercial e 
Jornal “O COLINENSE”). 
Tratar 99165-5448.

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, de-
sentupimento e detecção 
de vazamento. Tratar 
99708-1300 (Genésio) 
ou 99177-5157 (Otacílio). 
ELETROCOL SOLAR 

Instalação e manu-
tenção de sistema solar, 
instalação de poste padrão 
CPFL, vendas de materiais 
elétricos e ferramentas em 
geral na Av. Luiz Lemos 
de Toledo nº 761 - fones: 
99249-7133 / 98123-6410 
/ 3341-3905, c/ Tirica ou 
eletrocolsolar@gmail.com

CHURRASQUEIRO 
Faço churrasco para 

eventos em geral (ani-
versário, casamento, 
confraternização, etc). 
Experiência e tradição. 
Tratar fone 99172-6634, 
c/ Oséias. 

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso 

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

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

e manutenção, podas 
de árvores, plantio de 
grama, comércio de va-

sos e plantas em geral. 
Contato (17) 3341-1604 / 
99135-3501 / 98189-4149, 
c/ Gabriel Paro. 

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

seus pés c/ a podóloga 
Daniela – unhas 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 codifica-
das. Confecção de carim-
bos – Av. Luiz Lemos de 
Toledo, 384 – 3341-3359 
ou 99148-8664. 

MÓVEIS 
PLANEJADOS 
MARCENARIA 

Fabricação de closets, 
cozinhas, banheiros, ar-
mários de quartos, painéis 
e serviços de marcenaria 
em geral. Orçamento sem 
compromisso. Contato 
Sérgio Simões: (17) 3341-
2048 / 99726-4047 (n) 
ou sergiosimoes0512@
hotmail.com  

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

Faço consertos e troco 
cordas de cadeiras de al-
pendre. Tratar 3341-4552 
e 99271-2262, c/ Noel. 

MOTO EXPRESSO 
ADRIANO  

Viagens diárias para 
Barretos e região, busco e 
entrego suas encomendas, 
pagamentos bancários e 
comerciais - mototáxi. Li-
gue: (17) 99137-6683 (n). 

VENDE-SE 
Mesas de MDF, to-

alhas de mesa (grande 
e pequena), talheres, 
geladeira, travessas inox 
e colorex, picador de 
legumes, marmita c/ 5 
divisões, bandejas plás-
tico açougue 30x50cm e 
30x30cm, plástico 50 litros, 
panela pressão 7,5 litros 
sem tampa, etc. Tratar (17) 
3341-1627 ou Restaurante 
Toca da Raposa.

CARRO E SOFÁ 
LIMPO BARRETOS

Higienização e imper-
meabilização de estofa-
dos, colchões, bancos 

veiculares e sanitização 
de ambientes contra o 
CORONAVIRUS. Tudo 
em até 12x sem juros no 
cartão ou boleto. Produtos 
antialérgicos, registrados 
e aprovados na ANVISA. 
Garantia de resultado ou 
seu dinheiro de volta. 
Faça o seu orçamento: 
(17) 98208-3554 (n). 

TRACKER/2017 
Compro Tracker/2017, 

1.4 LTZ, flex, de particular 
p/ particular. Tratar fone 
99165-5448. 

CANBRAN 
ENGENHARIA 

Projetos, construções, 
reformas e gerenciamento 
de obras – engenheiro 
Patrique Brandt. Contato 
fones (17) 99614-7374 / 
99621-4114 ou patrique-
brandt@yahoo.com.br 

LT CLEAN 
Higienização de esto-

fados, carpetes, carros, 
pisos, cortinas e colchões. 
Retiramos manchas de 
chicletes, slime e canetas. 
Faça um orçamento sem 
compromisso. Tratar (17) 
99246-7246. 



O COLINENSE Página 3Colina, 30 Setembro de 2021

A tão desejada chuva 
aguardada com expec-
tativa após a prolongada 
estiagem foi precedida por 
uma tempestade de poeira 
gigante que encobriu toda 
a cidade na tarde do último 
domingo, 26, acompanha-
da por fortes rajadas de 
eventos que provocaram 
muita sujeira, estragos e a 
interrupção no fornecimento 
de energia, que foi sendo 
reestabelecido de forma 
gradual.  

Os fortes ventos antes 
da chuva levantaram as 
partículas de poeira na 

Tempestade de poeira encobriu a cidade 
causando muita sujeira e estragos

atmosfera, que engoliu as 
cidades da região e também 
de alguns munícipios do 
Triângulo Mineiro, enco-
brindo a visão, deixando o 
horizonte avermelhado  e 
encobrindo a luz do sol que 
escureceu a tarde, sendo 
preciso acender luzes e 
faróis de carros. Em algumas 
cidades o fenômeno veio 
acompanhado de granizo. 
Uma árvore na Rua  Alfredo 
Pedro Jerônimo, em frente 
ao Parque Débora Paro, 
caiu sobre a rede elétrica 
danificando a fiação e a 
causando a interrupção 

de energia que foi restabe-
lecida, sendo seguida de 
picos de queda. Também 
foi registrada queda de 
árvores em outros pontos 
da cidade. 

O pluviômetro da ETAM 
“São Francisco de Assis” 
registrou 15mm de chuva 
no domingo que pode 
parecer pouco, mas já foi 
o suficiente para melhorar 
a qualidade da umidade 
do ar e apagar um pouco 
a poeira. A previsão dos 
meteorologistas é que as 
chuvas continuem durante 
a primavera, que teve início 
no último dia 22. 

Há praticamente mais 
de 3 meses não chovia em 
Colina, desde 10 de junho 
quando houve precipitação 
de 10mm. No dia 29 de 
agosto foi registrado  1mm, 
quantidade insuficiente que 
nem chegou a molhar o 
solo extremamente seco. 

Desde a última segunda-
feira, dia 27, é exigência 
apresentar o comprovante 
de vacinação contra a 
Covid, juntamente com 
documento oficial com 
foto, para ter acesso aos 
prédios do Tribunal de 
Justiça em todo o Estado, 
inclusive no Fórum de 
Colina. 

A medida é valida 
para o público em geral e 
também para as pessoas 
que trabalham nestes 
locais, como membros 
do Ministério Público, 
defensores, servidores 
e estagiários, funcio-
nários da OAB e de 
empresas terceirizadas, 
advogados, etc. Aqueles 
que não atenderem as 
novas exigências terão 
o ingresso negado. A 
medida é válida para 
maiores de 18 anos e o 

Comprovante de vacina contra a Covid 
é exigência para entrar no Fórum

uso de máscara obriga-
tório acima de 2 anos. 

A exigência, imple-
mentada pela Portaria nº 
9.998/21, foi editada no 
dia 20 de setembro pela 
Presidência da Corte e 
disponibilizada no Diário 
da Justiça Eletrônico do 
dia 21/9. A medida já 
tinha sido solicitada aos 
servidores e magistrados 
para conter a propaga-
ção da Covid entre os 
funcionários do TJ, já 

que as atividades estão 
acontecendo de forma 
presencial. 

A vacinação, corres-
pondente a pelo menos 
uma dose, deve ser 
comprovada pela carteira 
de vacina ou certificado 
digital (Conecte SUS). 
Nos casos de pessoas 
com contraindicação à 
vacina será necessária 
apresentação de relatório 
médico justificando o im-
pedimento à imunização. 

O comprovante de vacinação contra a Covid é exigência 
para ter acesso ao prédio do Fórum. 

O avanço da vacinação 
impulsionou o comércio que 
há 15 dias está funcionando 
com 75% da capacidade 
para controlar o fluxo de 
consumidores e evitar 
aglomerações dentro dos 
estabelecimentos. 

O limite representa uma 
vitória já que desde o início 
da pandemia esta é a pri-
meira vez que este patamar 
é atingido. As novas regras 
fazem parte do decreto 
municipal 4431, que entrou 
em vigor no último dia 15 e 
tem validade até hoje, dia 
30. Os comerciantes tam-
bém deve se atentar para 
o alvará de funcionamento, 
que se baseia na atividade 
desenvolvida. 

“A retomada da economia 
representa um novo fôlego 
para os comerciantes. Espe-

Comerciantes otimistas 
com nova fase de retomada

ramos que essa boa fase seja 
permanente, mas para isso é 
preciso manter os cuidados 
porque a pandemia não aca-
bou”, alertou o comerciante 
Toninho Piai, presidente da 
ACIC. Ele acrescentou: “Es-
tamos confiantes, otimistas 
e torcendo para que este 
último semestre de 2021 
seja de recuperação e de 
esperança para o setor, 
que tem  enfrentado muitas 
dificuldades”. 

Toninho destacou que 
mesmo vacinado o con-
sumidor deve fazer o uso 
adequado da máscara, 
higienizar as mãos e manter  
o distanciamento quando for 
necessário. “Estas recomen-
dações, já conhecidas, devem 
continuar sendo adotadas 
para segurança de todos 
e também para que esta 
fase de retomada não seja 
passageira”, explicou Piai.

ALTERAÇÃO DE 
HORÁRIO 

Neste mês de setembro 
o comércio está funcionando 
das 8h30 às 18h, de segunda 
a sexta-feira e até às 13h 
aos sábados. Esse novo 
horário faz parte do decreto 
4.426 que a prefeitura emitiu 
atendendo solicitação da 
direção da ACIC. O assunto 
foi  tema de reunião entre a 
entidade e alguns comer-
ciantes há cerca de 30 dias. 
Aos domingos e feriados o 
comércio permanece fechado. 

O Museu Municipal 
participa da 15ª Pri-
mavera de Museus, 
organizada pelo Instituto 
Brasileiro de Museus 
(IBRAM), que teve 
início no último dia 22 
e termina hoje, 30 de 
setembro. 

O tema deste ano 
“Museus: Perdas e 
Recomeços” retrata 
muitas situações de 
fatalidade, persegui-
ção e injustiças que 
se instalaram e onde 
o medo imperou, con-
tudo sempre houve um 
recomeço. 

O Museu Municipal 
participa com a Exposição 

Exposição retrata as 
“Memórias de Ferrovias” 

“Memórias de Ferrovias” 
considerando que o trem 
simbolizou o anúncio 
sonoro do progresso no 
município. “Queremos 
aguçar as lembranças, 
despertar nas pessoas a 
motivação para celebrar a 
vida e  exaltar o progresso 
da ciência que tanto tem 
nos ajudado a superar 
a pandemia”, destacou 
a professora Elizabete 
Neme, responsável pela 
Secretaria de Educação 
e Cultura, que convida a 
população para apreciar 
o belíssimo acervo do 
Museu que reverencia 
a história do povo co-
linense. 

A chuva foi precedida por uma tempestade de poeira que 
literalmente “engoliu” muitas cidades da região. 
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Dando sequência 
ao compromisso de 
campanha “Vereador 
sem Salário”,  Antônio 
Muniz fez a compra 
de cestas bás icas 
e remédios para os 
colinenses mais ne-
cessitados (foto). 

As cestas são en-
tregues para famílias 
que estão passando 
por  d i f icu ldades e 
também para entida-

Vereador Muniz doa salário 
em cestas e remédios

des do município que 
possuem cadastro de 
outras famílias. Os 
remédios são entre-
gues pelas farmácias 
após comprovação 
da necessidade dos 
usuários. 

O s  s a l á r i o s  d e 
S E T E M B R O  ( R $ 
4.380,00) e de AGOSTO 
(R$ 4.380,00) foram 
utilizados para esta 
finalidade. 

Rotarianos e vereado-
res participaram na noite 
de segunda-feira, 27, na 
Câmara, da sessão solene 
de entrega do diploma 
“Rotariana do Ano” à Maria 
Lúcia Petri, carinhosamente 
conhecida por “Kota”, que 
faz parte do clube há 8 anos. 
A homenagem é realizada 
anualmente e tem como 
objetivo homenagear os 
rotarianos. 

Rotary presta 
homenagens

“A carreira de enfermeira 
de alto padrão não somente 
fez dela a pessoa humana 
que é, muito mais do que isto. 
O seu espírito humanitário 
aflorou ainda mais no trato 
com as pessoas”, destacou 
o rotariano Napoleão Jorge. 
A presidente do Rotary, 
Dayane Caporazzo, fez 
uso da palavra e sentiu-se 
honrada em homenagear 
outra mulher. 

Também no dia 27, na 
sede do Rotary, foi home-
nageado o empresário Luiz  
Paulo Sinatra, que recebeu 
diploma de reconhecimento 
público por seu trabalho 
de assistência aos mais 
necessitados. 

A presidente Dayane 
agradeceu o exercício 
benemerente praticado 
pelo homenageado, que 
participa ativamente das 
atividades rotárias. “Nos 
sentimos honrados em 
poder prestar esta justa 
homenagem a uma pessoa 
que não é rotariana, mas age 
como se fosse”, ressaltou a 

RECONHECIMENTO PÚBLICO
presidente. As homenagens 
terminaram com jantar de 
confraternização que contou 
também com a participação 
dos vereadores. 

Maria Lúcia “Kota” foi escolhida como “Rotariana do 
Ano” pelos companheiros do clube. 

Presidente Dayane entrega o 
diploma de reconhecimento 
público ao homenageado 
Luiz Paulo Sinatra. 

A atualização cadas-
tral dos beneficiários do 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) é 
obrigatória e quem ainda 
não fez pode ter o paga-
mento suspenso. O alerta 
é feito pela prefeitura, 
por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Social, juntamente com 
o CRAS.  

O registro de inscrição 
no Cadastro Único para 
programas sociais do go-
verno federal é necessário 

Cadastramento obrigatório 
para beneficiários do BPC

para que idosos acima de 
65 anos ou pessoas com 
deficiência continuem a 
receber o benefício de 
assistência social, que 
consiste em renda mensal 
de um salário mínimo. 

O cadastro deve ser 
feito presencialmente no 
CRAS com atendimento 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 11h e das 
13 às 17h, mediante 
apresentação do CPF 
para todos os membros 
da família. 

P A N O R A M A
ATROPELAMENTO MATA MORADOR 

DA NOVA COLINA 
O colinense Osvaldo Guimarães, de 52 anos, 

morador na Nova Colina, morreu no dia 23 após ser 
atropelado no km 404 da Rodovia Faria Lima. Confor-
me apurado pela Polícia Rodoviária, era por volta de 
19h10 quando a condutora de um Onix, placa de Belo 
Horizonte-MG, trafegava no sentido Colina/Bebedouro, 
quando atropelou a vítima que, segundo o boletim de 
ocorrência, caminhava pela pista. A motorista, de 32 
anos, mora em Bebedouro. O médico socorrista da 
Tebe constatou o óbito. A ambulância do Samu também 
esteve no local do acidente.  

LADRÕES ROUBAM COMÉRCIO E 
AGRIDEM PROPRIETÁRIO 

O proprietário de um comércio na Av. Expedicionário 
Roberto Marcondes viveu momentos de pânico e medo 
no dia 24, por volta de 22h50. Ele estava em frente ao 
estabelecimento quando três assaltantes anunciaram 
o assalto com uma arma. Um deles atirou para cima, 
mas a munição picotou. Os meliantes, todos masca-
rados, levaram o comerciante para dentro do estabe-
lecimento. A vítima pediu socorro e foi agredido com 
uma coronhada no rosto. Eles roubaram um notebook 
e quebraram o celular do comerciante. 

TRAFICANTE PRESO NO PATRIMÔNIO 
Ao avistar a viatura da PM, que patrulhava o cruza-

mento das Ruas Júpiter e 21 de Abril – Patrimônio na 
tarde do dia 23, um indivíduo, de 18 anos, dispensou 
6 invólucros de maconha (9g). Ele foi abordado e ale-
gou que tinha comprado a droga no Nosso Teto para 
consumo próprio. Também foi revistado um homem, de 
33 anos, que não portava nada de ilícito. Os dois foram 
apresentados na unidade policial, onde permaneceram 
à disposição da justiça. 

FURTO DE  MOTO EM EMPRESA
No dia 18, por volta das 02h30, dois funcionários de 

empresa que margeia a Rodovia Faria Lima estavam 
na portaria quando uma CG 125 com dois indivíduos 
apresentou defeito, sendo estacionada no acostamen-
to. Os dois ocupantes se dirigiram à portaria onde se 
encontrava outra moto, uma NXR 160, ano 2020, com 
a chave na ignição, que foi furtada pelos meliantes que 
seguiram em direção a Colina. 

COMPRA GERA PREJUÍZO 
Uma mulher, de 31 anos, fez a compra de um 

celular pelas redes sociais e até hoje não recebeu o 
aparelho. A negociação foi toda feita pelo aplicativo de 
mensagens e a quantia de R$ 1.576,29 depositada na 
conta no estelionatário, que bloqueou a vítima que não 
consegue mais fazer contato. Ela procurou a delegacia 
para registrar a ocorrência. 
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P A N O R A M A

Padre Santana completou 
40 anos de ordenação pres-
biterial no último domingo, 
26, sendo que há 39 anos 
está à frente da Paróquia 
São José. Seu desejo é 
que o sacerdócio perdure 
por mais tempo se Deus 
continuar lhe dando saúde 
e sabedoria para conduzir 
os fiéis.

A data foi comemorada 
com missa celebrada por 
ele na igreja matriz com 
a presença somente dos 
fiéis e sem a participação 
de representantes do clero. 
“Por causa da pandemia 
a comemoração não foi 
como eu desejava, mas 
com muita fé  e oração do 
povo que forma as comu-
nidades. Agradeço pelas 
manifestações de carinho 
e a todos que rezaram 
comigo”, destacou Santana. 

Perguntado se pensa 
em se aposentar Santana 
declarou: “É lógico que 
chegará um momento que 
precisarei de outra pessoa 
para me auxiliar e trabalhar 

Padre Santana completou 
40 anos de sacerdócio

comigo. Não serei pároco 
eternamente, porém en-
quanto eu for necessário 
à diocese, ao bispo e às 
pessoas  estarei aqui traba-
lhando”, disse Santana que 
também citou momentos 
históricos da carreira como 
a comemoração do jubileu 
de carvalho (80 anos) e 
centenário da Paróquia. 
Ele falou sobre  a alegria 
que sente de ter ordenado 
quatro padres colinenses: 
Carlos, Thiago, Luiz Paulo 
e Pedro. “Eles cresceram 
comigo, foram coroinhas e 
hoje também são padres”. 
Também citou  que quando 
chegou em Colina havia 3 
comunidades e hoje são 
21 no total. 

A VIDA DEDICAVA À 
IGREJA 

Padre Santana foi 
ordenado padre em 1981 
pela imposição das mãos 
do bispo D. Antônio Maria 
Mucciolo em celebração 
realizada na Catedral do 
Divino Espírito Santo, em 
Barretos. Ocupou a função 

O prefeito Dieb traz 
para Colina mais um 
programa que prevê a 
ampliação de ações de 
acessibilidade e inclusão 
com investimentos nas 
áreas de esportes, lazer, 
infraestrutura e educação.

Trata-se do programa 
estadual “Cidade Acessível” 
lançado no Palácio dos 
Bandeirantes no último 
dia 21, um dia antes do 
Dia Nacional do Atleta 
Paralímpico comemorado 
em 22 de setembro. Partici-
param do anúncio do novo 
programa o governador 
Doria e primeira-dama 
Bia, secretários Célia 
Leão (Direitos da Pessoa 
com Deficiência) e Marco 
Vinholi (Desenvolvimento 
Regional). 

Colina aderiu à inicia-

“Cidade Acessível”:  mais acessibilidade 
e inclusão aos colinenses

tiva do governo estadual 
e aguarda para breve a 
assinatura do convênio, 
que permitirá parcerias 
para aquisição de equipa-
mentos e desenvolvimento 
de obras que promovam 
acessibilidade, como 
execução de rampas de 
acesso, calçadas para 

deficientes, etc. 
“Estamos sempre 

estabelecendo políticas 
públicas e avançando 
na acessibilidade dos 
espaços públ icos, 
proporcionando novas 
possibilidades de in-
vestimento e inclusão”, 
destacou o prefeito Dieb. 

O prefeito Dieb participou do lançamento do programa 
que homenageou os atletas do Estado que representaram 
o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.  de  vigário paroquial na Igreja 

do Bom Jesus. Também 
auxiliava na catedral, na 
Comunidade Nossa Senhora 
de Fátima. Em 1982 foi 
transferido para trabalhar 
em Colina e Jaborandi. 
Em 16 de novembro deste 
mesmo ano tomou posse 
como pároco de Colina 
e, no dia seguinte, como 
padre da Paróquia São 
Gabriel em Jaborandi onde 
permaneceu por 9 anos, mas 
sempre ajudava quando 
era necessário. Também 
foi reitor do seminário da 
Diocese de Barretos em 
Ribeirão Preto. 

“Vi o nascimento de 
muitas pessoas que ba-
tizei e fiz o casamento. 
Colina pra mim é a família 
de Deus. Agradeço o 
carinho, apoio, amiza-
de, fraternidade e tudo 
que os colinenses têm 
feito por mim ao longo 
destas quatro décadas 
de convívio. Continuem 
rezando por mim”, fina-
lizou Santana. 

Na manhã de quinta-
feira, 23, por volta das 6h50, 
uma carreta que trafegava 
no sentido Colina-Barretos 
caiu na alça do trevo de 
acesso à cidade, no km 
406, pouco antes do pe-
dágio. Segundo a Polícia 
Rodoviária, o motorista teve 
um mau súbito e perdeu 
o controle do veículo que 
caiu de uma altura de cerca 
de 10 metros. Apesar do 
susto, o motorista sofreu 
pequenos  ferimentos. Ele 

Motorista perde controle e 
carreta cai em viaduto

ficou em observação no 
Pronto Atendimento e foi 
liberado no início da noite. 
Os familiares, residentes 
em Goiânia, estiveram em 
Colina e agradeceram muito 
por ele ter escapado sem 
nenhum ferimento grave. 

O caminhão, perten-
cente a uma empresa, 
transportava papelão. Havia 
carregado em São Paulo 
e o destino seria Goiânia, 

sede da empresa e a casa 
do motorista. Para muitos 
ele nasceu de novo e 
vair ter duas datas para 
comemorar o aniversário. 

O caminhão despen-
cou depois de adentrar o 
canteiro central da pista. 
Com a queda  a cabine 
bateu no asfalto e virou, 
impedindo a colisão com o 
barranco, o que poderia ter 
causado uma fatalidade. 

Um dos momentos mais marcantes para o pároco foi a comemoração do centenário 
da Paróquia. Na foto, Santana ladeado pelos padres Carlos, Luiz Paulo, Thiago e o 
bispo D. Milton que participaram das festividades.

Apesar do susto, o motorista de Goiânia saiu ileso do 
acidente que poderia ter sido fatal se a cabine colidisse 
com o barranco.
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para o amor e as relações familiares. Elevação material à vista. 
Com a influência de Vênus, não há nada a temer durante este dia.

Horóscopo da semana de 30/09 a 06/10

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Algumas 
dificuldades, no período da manhã. Não se 
preocupe, pois terá uma tarde pressagiadora de 

êxito nos negócios e para tudo que esteja relacionado com a sua 
ascensão material. Se insistir na realização de seus planos, só 
trará problemas para o seu relacionamento amoroso.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Muito bom dia para 
mudar de residência ou ocupação. As coisas 
novas que inventar serão coroadas de êxito e 

suas ambições, sonhos e desejos serão bem sucedidos. Período 
marcado por importantes iniciativas, visando progressos futuros 
e ainda sorte nos jogos e loterias.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Aproveite as 
oportunidades para fazer novas amizades e 
arquitetar planos para ganhar dinheiro. Tudo 
estará bem neste dia e até depois de amanhã. 

Esteja atento para uma novidade ou uma visita. Período marcado 
por importantes iniciativas, visando progressos futuros.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Período de maior 
isolamento, mas, favorável para a meditação 
e o contato com aspectos profundos de seu 

psiquismo. Poderá haver certa oscilação emocional e melancolia, 
além da habitual. Confiança no trato com o dinheiro e o trabalho.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Feliz contato 
com pessoas de posse financeira elevada e 
elevação de sua condição material, é o que denota 
o fluxo astral de hoje para você. Boa disposição 

para o trabalho e melhora total de sua saúde. Comece aquela 
ginástica que há tempos vem sendo adiada.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Muito cuidado 
com escândalos, perda de reputação e tudo aquilo 
que possa prejudicá-lo de alguma forma. Haja 
com bastante meticulosidade que tudo tenderá 

a ir cada vez melhor. Dê mais atenção ao seu lar. Não há nada a 
temer, por que o dia continuará em calmaria.

TOURO - de 21/04 a 20/05  Tudo dependerá 
de suas próprias ações neste dia. Evite atritos com 
pessoas desconhecidas, seja qual for o motivo. 
Regular para o romance. Espere os próximos dias 

para tomar qualquer decisão que possa mudar a rotina da sua vida.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Você está vivendo 
um dia que muito o favorece. Faça tudo para 
evitar atritos, discussões e cenas de ciúme. Boas 
notícias à tarde e novos conhecimentos e bons 

resultados para o futuro. Otimismo e persistência são fatores 
reais para o sucesso.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Evite as 
questões extraconjugais e os perigos de acidente 
e tudo que possa prejudicar sua tranquilidade e 
bem estar no lar e sua saúde. Percebendo a sua 

tranquilidade, os colegas de trabalho farão de tudo para descobrir 
o motivo de você se sentir assim.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Não é 
conveniente aventurar-se em novos negócios. 
Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se 
em suas atividades rotineiras e muitos benefícios 

receberá em breve. Em relação ao campo profissional, o período 
é feliz, mas sem grandes mudanças.

PEIXES - de 20/02 a 20/03  Se tiver alguma 
viagem de negócio programada para hoje, faça o 
possível para iniciá-lo na parte da manhã. Bom dia 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 O fluxo é bom aos 
negócios e para as novas empresas e especulações 
que realizar. Sucesso no amor. Em relação à saúde, 
nada a temer. Sua vitalidade continua em alta, e você 

encontrará forças para fazer tudo o que tem vontade.

A família de Vera 
Máximo celebra seus 

73 anos de vida 
neste domingo 

com almoço especial, 
o que vai deixá-la 
muito contente. 

Sílvio Antonini 
celebra mais um 
ano de vida neste 
sábado, curtindo o 
carinho da esposa 
Queque, familiares 

e amigos. 

Parabéns!

Motivados pela fé e o espírito de aventura, o grupo de colinenses da foto (Dan, João, 
Fabrício, Ayman, Romério, José Antônio, Renê e Eduardo) concluiu o desafio de per-
correr o “Caminho da Fé” e chegar ao Santuário Nacional de Aparecida no domingo. 
A saída aconteceu de Águas da Prata e contou com o apoio de Marcos e Márcio. Eles 
percorreram 320km em 4 dias, superando limites, fortalecendo os laços da amizade e 
encorajados para um novo desafio de bike.

Concluir o “Caminho 
da Fé” com os 
amigos foi uma 

experiência e tanto 
para José Antônio, 
que hoje completa

18 anos. 

Os 50 anos de casamento é uma dádiva para Décio 
Lopes/Cidinha que celebra as bodas de ouro neste 
sábado, na companhia da família. Felicidades! 

Pedro Spechoto 
Júnior recebe 

carinho redobrado 
da esposa Roberta e 
dos familiares pelo  

aniversário, que será 
celebrado amanhã. 

Os “parabéns”
 da família e amigos 

vão alegrar o dia 
de Lígia Pereira, 
que comemora 
39 anos hoje. 
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JABORANDI

A prefeitura come-
mora o sucesso da 
gincana realizada no 
último sábado, 25, que 
foi sucesso. O público 
lotou as dependências 
do Recinto durante 
todo o dia, participando 
das inúmeras atrações 
artísticas, culturais e 
atividades esportivas. 

Público prestigiou gincana 
que foi sucesso 

O evento, denomina-
do Circuito de Lazer, foi 
promovido em parceria 
com a Secretaria Esta-
dual de Esporte, Lazer e 
Juventude. O objetivo foi 
proporcionar atividades em 
locais públicos, resgatar 
jogos e brincadeiras tra-
dicionais para valorização 
do folclore regional e o 

incentivo a prática de 
atividades físicas. 

O público infanto-juvenil 
participou com espírito de 
equipe, companheirismo 
e consciência ambiental, 
mantendo o ambiente 
limpo e organizado no 
final do evento, que foi 
aprovado pelo público 
que pediu bis. 

O prefeito Silvinho participou das atrações da gincana realizada sábado, no Recinto. 

Oferecer apoio emo-
cional aos estudantes 
para lidarem com as 
adversidades  na escola, 
no ambiente familiar e 
social é objetivo do grupo 
de apoio “Todos pela 
Vida”, criado  durante 
o “Setembro Amarelo”, 
mês da campanha de 
prevenção ao suicídio 
realizada em todo país. 

A iniciativa começou 
no último dia 20 quando 
a EMEF “Arcanjo Ga-
briel” iniciou um ciclo de 
reuniões com os alunos 
e professores. Os en-
contros são conduzidos 
pela psicóloga Gabriela 
Aires e assistente social 
Amanda Severino.  

Escola cria grupo de apoio 
para valorização da vida

A direção da unidade 
escolar informou que a 
ação  é uma iniciativa de 
valorização da vida já que 
os estudantes passam a 
maior parte do tempo na 
escola. O setor de saúde 
também desenvolveu 

ações neste sentido. 
O suicídio continua 

sendo uma das principais 
causas de morte em todo 
o mundo, de acordo com 
as últimas estimativas da 
Organização Mundial da 
Saúde. 

Além dos encontros, a escola também montou painel 
com os trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

A Prefeitura iniciou neste 
mês de setembro mais um 
projeto revolucionário: o 
“Cidade Limpa” que vai dar 
um novo visual à cidade a 
partir da reforma e pintura 
dos muros e calçadas 
com mão de obra gratuita 
para os moradores que 
manifestarem interesse. 

As benfeitorias serão 
realizadas pelos jovens 
participantes do Projeto 
Curumim, que emprega 
dezenas de jovens jabo-

“Cidade Limpa” dará novo visual 
à cidade e residências 

randienses que recebem 
bolsa-auxílio para estudar 
e se profissionalizar. 

O “Cidade Limpa” é 
um dos muitos projetos 
relacionados ao Município 
de Interesse Turístico 
(MIT), que inclui também 
a praia do lago, o fomento 
à pesca esportiva, museu 
botânico, feiras livres, vi-
rada cultural, entre outros. 

MIT: DIVISOR DE 
ÁGUAS 

 “O turismo é um dos 

pilares da nossa admi-
nistração. Queremos 
uma Jaborandi turística, 
sustentável, tecnológica e 
empreendedora. Estamos 
trabalhando em diversas 
frentes, realizando várias 
ações em todas as áreas 
simultaneamente para 
que o resultado seja uma 
cidade melhor e mais 
digna”, destacou Silvinho 
que acredita que o MIT 
será um divisor de águas 
na história de Jaborandi. 

Jovens integrantes do Projeto Curumim trabalham na execução das melhorias nas 
residências que darão um novo visual à cidade. 

Dezoito alunos da 
Escola de Equitação 
Kavalu participaram nos 
últimos dias 10, 11 e 12 do 
Campeonato Paulista do 
Interior de Salto realizado 
no Centro Hípico Manoel 
Leão, em Ribeirão Preto, 
que sediou a 3ª Copa São 
Paulo de Salto Iniciante. 

As melhores classi-
ficações foram de Ma-
theus Marino campeão 
na categoria 1,10m e 
vice-campeão individual 
do campeonato; Antônio 
H. Paro vice-campeão 
1,10m; Joana Marino 
campeã 1m e Laura da 
Luz vice-campeã 1m. 
Também ficaram entre os 
primeiros colocados nas 

HIPISMO 
Campeonato com pódio de colinenses

respectivas categorias: 
Otto Marino vice-campeão 
0,40m; Breno Melo 3º 
colocado 1m; Giovanna 

Daher 3º lugar julgamento 
técnico 0,80m e em 6º 
Fernanda Daher no salto 
0,60m. 

Alunos da Escola Kavalu, participantes da prova, com o 
professor Roberto da Silva. 
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No último dia 20 de setembro foi 
aprovado por unanimidade o 
projeto que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Colina a instituir a 
política municipal de proteção aos 
direitos das pessoas com transtor-
no do espectro autista. 

É um transtorno de desenvolvi-
mento caracterizado pela dificulda-
de de comunicação e interação 
social por comportamentos repeti-
tivos que aparecem logo nos 
primeiros anos de vida. Ainda não 
tem cura, no entanto, a realização de terapias auxilia no desenvolvi-
mento dessas crianças e adolescentes. 

Em Colina as crianças autistas são alunos da faixa etária de 3 a 13 
anos, sendo que 6 alunos frequentam as etapas de educação infantil e 
10 alunos o ensino fundamental. 

O município oferece atendimento ambulatorial através da equipe 
multiprofissional em várias especialidades. Entretanto é necessário 
também que seja realizado o trabalho com essas crianças em terapia ocu-
pacional, pois beneficia pessoas de todas as faixas etárias e que tenham 
alguma limitação ou incapacidade de realizar atividades do dia a dia. 

A disponibilização, o método de reabilitação, chamado de equote-
rapia, que utiliza o cavalo em abordagem indisciplinar nas áreas da 
saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicosso-
cial da pessoas com deficiência. 

É necessária a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (CIPTEA), de forma gratuita onde facilitará as mães ao 
acompanharem seus filhos sem constrangimento diante da sociedade. É 
necessário o acompanhamento psicológico com os genitores dessas 
crianças autistas, pois se abdicam da própria vida para cuidar do seu filho. 

Agradeço a todos vereadores pelo apoio na aprovação com votação 
unânime. O projeto foi encaminhado ao Executivo e aguarda a sanção 
do prefeito. 

Câmara aprova projeto da vereadora 
Fátima que garante direitos dos autistas 

o surgimento de escorpiões
  

medidas preventivas para evitar
o importante é a prevenção

contra o 
escorpião

 caso seja picado, procure com urgência os serviços de saúde

baratas, grilos e aranhas
são alimentos, elimine - os

feche buracos e frestas em
paredes, portas, janelas e muros

DEPARTAMENTO DE CONTROLE
DE VETORES TEL 3341 9430

não acumular lixo nos 
quintais e jardins

mantenha camas afastadas 
das paredes

antes de usar sacudir com cuidado
sapatos, roupas e lençóis

SECRETARIA MUNICIPAL
 DE SAÚDE 
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