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CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 

VETERANO 2022

LOCAL: SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER (RECINTO MUNICIPAL)
Maiores Informações: (17) 3341-2313

 Informações: (17) 3341-2313

INSCRIçÕES ABERTAS! ATé  dia 08 de FEVereiro
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Com 13 notificações 
suspeitas da doença 
neste mês de janeiro, 
a Secretaria de Saúde 
intensificou as ações de 
combate ao mosquito 
transmissor da dengue, 
zika e chikungunya. 

Até o momento não 
existe caso positivo 
da doença. O período 
de chuvas é propício 
para a proliferação do 
Aedes aegypti.   Pág. 6 

Saúde intensifica 
combate à dengue 

Equipe da Vigilância Epidemiológica intensifica interven-
ções para eliminar o mosquito transmissor da dengue. 

Casa do Artesão está em 
novo endereço

A Casa do Artesão, 
que atualmente reúne 
12 artistas de traba-

Fachada do novo endereço da Casa do Artesão, que fica 
em frente ao Saaec.

A partir do dia 2 
de fevereiro a Escola 
Estadual “Professor 
Darcy Silveira Vaz” 
passa a funcionar em 

“Darcy” passa a ser escola 
de tempo integral

Estudantes da “Darcy” ficarão 9 horas por dia na escola. 

Homem é assassinado a tiros na Pedreira

Saúde divulga cronograma da 
vacinação infantil

Pág. 3

Bandidos furtam R$ 50 mil da 
prefeitura de Jaborandi

Pág. 7

Pág. 5

lhos manuais, está em 
novo endereço: Rua 
13 de Maio, 366, em 

frente ao Saaec. 
Criada e mantida 

pe la  pre fe i tu ra ,  o 
espaço é destinado à 
produção, exposição 
e comercialização do 
artesanato colinense. 
A Casa está aceitando 
inscrições de novos 
artesãos para incre-
mentar e diversificar 
ainda mais a oferta 
de produtos.     

Pág. 4 

Panorama registra furtos de veículo, 
fazenda e residências

Pág. 5 

tempo integral. Os 357 
alunos matriculados no 
ensino médio ficarão por 
9 horas na escola, das 
7 às 16 horas. A “Darcy” 

foi incluída nesta nova 
modalidade implantada 
pela Diretoria de Ensino 
de Barretos.             

Pág. 3 
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Notícias da Paróquia
Dia 28 – Sexta-feira
20h – Missa na comunidade N. Sra. Perpétuo Socorro – 
Fazenda 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 02 – Quarta-feira
19h30 – Missa com novena na Matriz – Benção das velas 
e das gargantas 

Dia 03 – Quinta-feira – DIA DE SÃO BRÁS

“JESUS, O PROFETA DO PAI”

O caminho do ministério profético exige fidelidade à mis-
são confiada por Deus, mesmo diante de incompreensões, 
rejeição e solidão. A profecia nasce quando nos deixamos 
provocar por Deus, e não quando conduzimos nossa vida na 
tranquilidade de manter tudo sob nosso controle. O profeta é 
alguém que se abre às surpresas de Deus. Nesses últimos 
tempos, o Papa Francisco tem recordado à Igreja que pre-
cisamos muito de profetas e que o perfil de profeta consiste 
em seguir o caminho traçado por Jesus. O Papa deixou claro 
que nenhum profeta é bem-aceito em sua terra, porque a voz 
profética traz esperança, mudanças de um novo tempo, vai 
às raízes da verdade e abre novos horizontes para cuidar 
dos mais necessitados. O profeta arrisca a própria vida para 
ser fiel ao projeto de Deus. A leitura de Jr 1, 4-19 – e o Evan-
gelho de Lc 4,21-30 – nos interrogam se temos coragem de 
aceitar trilhar o caminho da profecia. Muitas vezes, o medo 
de críticas, do abandono das pessoas que queremos bem, 
a opinião dos outros sobre nós nos impedem de sermos 
profetas. Pelo batismo, participamos da missão profética 
de Jesus. Ainda nos fala o Papa Francisco: “ser profeta não 
consiste em ser um crítico de profissão, mas, ao contrário, o 
profeta é aquele que reza, olha para Deus e para seu povo, 
sente dor do projeto divino. Além disso, ser profeta é fazer o 
possível para falar e viver a verdade.”

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

Medidas: 4 colunas x 12,5 cm | Valor:  R$ 347,50

ALUGA-SE
Imóvel comercial com 

2 salas, banheiro, copa 
em ótima localização na 
Rua Antonio Guarnieri, 
bairro Centro - Colina/SP. 
Preço: 700 reais. Maiores 
informações: falar com a 
corretora Luciméris (17) 
9.9772-8286. 

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, 10x25m 

(cada) na Rua C do Des-
membramento Park, ótima 
localização. Contato (13) 
99194-4797, c/ Emerson. 

UBATUBA 
Alugo apartamento em 

Ubatuba com 2 quartos 
e 2 banheiros na praia 
de Perequê Açu, a 300m 
do mar. Instalado em 
condomínio c/ 4 piscinas, 
playground, campo de 
futebol, churrasqueira na 
sacada, TV por assinatura 

e wifi. Tratar 99789-3958, 
c/ Tcharlim. 

VENDE-SE 
Três terrenos murados 

com portão grande e calçada 
no bairro Patrimônio, próximo 
à horta do Zé Verdureiro. 
Vendo juntos e separados 
– metragem total 1.565 m2. 
Tratar 99112-9651, c/ Zé 
Verdureiro. 

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. 

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

em piscinas residenciais. 
Contato 99171-2420 (Stan-
ley) 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). 

VENDE-SE 
Fiat Strada Working, 

cabine estendida, 2016/2016, 
branca, completa. Apenas 
venda. Tratar (17) 99201-
2194.

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 vasos e plan-
tas 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. 
Ligue: (17) 99137-6683 
(n). 

VENDE-SE 
Mesas de MDF, toalhas 

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

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. 

ENDER LATARO 
Estrutura para eventos: 

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

CACHORRA 
DESAPARECIDA 
Cor preta, focinho e 

patas marrom, pequena, 
vira-lata, arisca e que 
atende pelo nome de 
Café. A cachorra sumiu 
no último dia 16, próximo 
ao Restaurante da Elvira. 
Quem tiver alguma infor-
mação do seu paradeiro 
entrar em contato pelo fone 
99102-8269, c/ Marina.
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A maior novidade deste 
início de ano letivo é que 
a EE “Prof. Darcy Silveira 
Vaz” passa a ser Escola de 
Tempo Integral, ou seja, o 
aluno passa mais tempo 
na escola, das 7 às 16 
horas. A unidade de ensino 
foi incluídaa na ampliação 
deste ano ocorrida na 
Diretoria de Ensino da 
Região de Barretos, que 
das 30 escolas abrangidas 
26 são integrais. 

A diretora da “Darcy”, 
Camila  A. Veloso Perini, 
disse que como o aluno vai 
ficar mais tempo na escola 
fará as refeições na escola, 
os lanches de manhã, da 
tarde e também o almoço, 
que são fornecidos pelo 
município. 

Ela explicou que além 
das disciplinas básicas, 
uma gama de novas ma-
térias serão acrescidas 
à grade curricular, que 
terá aulas de tecnologia, 
práticas experimentais 
(laboratório), projeto de 
vida em que se trabalha 

Aluno da “Darcy” ficará mais tempo na escola 
com o Ensino Integral 

Milhares de alunos iniciam as aulas presenciais no início de fevereiro
as aptidões do aluno e o 
que ele vislumbra para o 
futuro. “Também teremos 
aulas de protagonismo 
juvenil onde o aluno é 
incentivado a buscar mais 
conhecimento além da sala 
de aula. Outra novidade 
são os itinerários forma-
tivos em que os alunos 
escolhem quais disciplinas 
querem se dedicar mais. 
O estudante terá aulas a 
mais das disciplinas sele-
cionadas, sem abrir mão do 
conteúdo básico”, explicou 
a diretora que ressaltou: 

“o professor tutor (tutoria) 
é uma metodologia da 
Escola de Tempo Integral 
onde o aluno escolhe um 
professor para ser seu tutor, 
que vai acompanhá-lo. É 
um processo de evolução 
individualizada em que é 
desenvolvida uma relação 
mais próxima do aluno 
com o professor (mentor)”. 

Para os alunos que 
trabalham e não consi-
guem frequentar a Escola 
de Ensino Integral será 
oferecido o ensino noturno. 
“Para conseguir a vaga é 
preciso que o candidato 

apresente o atestado de 
trabalho”, informou Camila 
que também disse que as 
matrículas, bem como as 
transferências para estudar 
na Escola Darcy continuam 
abertas. “Enquanto houver 
vagas estaremos aceitando 
alunos tanto para a Escola 
de Tempo Integral como 
para os estudantes que 
trabalham”. 
AULAS PRESENCIAIS

O ano letivo teve início na 
segunda-feira, dia 24, com 
o retorno das atividades da 
Educação Infantil (creche), 
que atende crianças de 0 a 

3 anos e também da Apae. 
Nas demais modalidades 
de ensino, tanto na rede 
pública e privada, as au-
las começam no dia 2 de 
fevereiro. 

A Rede Municipal de 
Ensino, com 15 unidades 
educacionais, concentra o 
maior número de alunos 
com 2.799 matrículas 
efetivadas na creche (284), 
pré-escola (344), Ensino 
Fundamental: 1.049 (anos 
iniciais) e 915 (anos finais); 
EJA – Educação de Jovens 
e Adultos (18), Médio 
Profissionalizante (104) 
e Apae (85). A EE. “Prof. 
Darcy Silveira Vaz” tem 357 
alunos matriculados e a rede 
particular 280, totalizando 
3.436 estudantes. Vale 
destacar que os números 
devem sofrer variação já 
que o período de matrículas 
e transferências está em 
andamento. 

A professora Elizabete 
Neme, responsável pela 
Secretaria de Educação, 
informou que o planeja-
mento de ensino, até o 
momento, é de frequência 
100% presencial, mas a 

plataforma “Escola em 
Casa” vai continuar aces-
sível no site do município 
(www.colina.sp.gov.br) para 
que os alunos acessem o 
conteúdo disponível. 

VACINA PROTEGE
“Várias unidades foram 

reformadas e todos protoco-
los sanitários preconizados 
pelos órgãos de saúde 
continuarão sendo adotados 
para garantir um retorno 
seguro”, destacou Bete 
que defende a vacinação 
infantil contra a Covid para 
proteção das crianças e 
das pessoas com as quais 
convivem diariamente. 
“Destaco a importância da 
adesão dos pais à vacina-
ção das crianças de 5 a 
11 anos uma vez que não 
imunizadas correm risco 
de contaminação diante 
da nova variante Ômicron, 
altamente transmissível, bem 
como de desenvolverem o 
quadro grave da doença”, 
declarou Bete. A vacinação 
infantil, que começou em 
crianças com comorbidades 
e necessidades especiais, 
está sendo realizada na 
UBS da Vila Fabri. Saúde divulga cronograma de 

vacinação infantil
A Secretaria de Saúde 

divulgou o cronograma de 
vacinação infantil contra 
a Covid que é realizada 
apenas na UBS da Vila 
Fabri, das 13 às 16h30. 
A campanha teve início 
na última quinta-feira, 
20, com a imunização de 
crianças de 6 a 11 anos 
com comorbidades e 
necessidades especiais, 
que continua sendo feita 
para este grupo. 

Nesta semana, ontem e 

hoje, dias 26 e 27, a vaci-
nação está sendo realizada 
em crianças com 11 anos. 
Amanhã e na segunda-
feira, dias 28 a 31, será a 
vez das crianças com 10 
anos. Na sequência, nos 
dias 1º e 2 de fevereiro, 
para a idade de 9 anos. As 
crianças de 8 anos serão 
atendidas nos dias 3 e 4, 
com 7 anos (dias 7 e 8) e 
6 anos (dias 9 e 10). Nos 
dias 11 e 14 de fevereiro 
acontece a imunização 
de crianças com 5 anos, 
mediante agendamento 
pelo fone 3341-4645. A 
vacinação para os demais 
grupos permanece no 
posto próximo à Biblioteca 
Municipal. 

Os pais ou responsáveis 
das crianças sem comorbi-
dades precisam apresentar 
no momento da vacinação 
um termo de assentimento, 
que precisa ser impresso, 
preenchido e assinado. O 
documento está disponível 
para download na página 
inicial do site do município 
(www.colina.sp.gov.br)

A Educação de Jovens 
e Adultos está com inscri-
ções abertas para o Ensino 
Fundamental 1 (de 1º  ao 5º 
ano) até a próxima segunda-
feira, dia 31, na EMEF “Cel. 
José Venâncio Dias”, onde 
a modalidade de ensino é 
ofertada à população no 
período noturno. 

“Essa é uma excelente 
oportunidade, gratuita e 
acessível, para as pessoas 
que querem retomar ou 
iniciar os estudos”, desta-
cou a professora Elizabete 

EJA está com 
inscrições abertas

Neme, responsável pela 
Secretaria de Educação, 
que informou que o início 
das aulas do EJA, de forma 
presencial, acontece no 
dia 2 de fevereiro. 

As matrículas devem 
ser feitas no horário das 
7 às 11h e das 13 às 17 
horas na Escola Venâncio, 
mediante apresentação do 
RG, CPF, comprovante de 
residência, Certidão de 
Nascimento ou Casamento 
e histórico escolar, caso o 
interessado tenha. 

O ano letivo na única escola estadual do município, que 
passa a ser de ensino integral, começa no dia 2.

Camila Perini, de Barretos, 
a nova diretora da “Darcy”.

Criança é imunizada contra a Covid na UBS da Vila Fabri, 
posto de vacinação infantil.
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Medidas: 4 colunas x 16 cm | Valor:  R$ 587,52

Suely de Oliveira
Resp. Controle Interno

Rafael Correia Rodrigues
Presidente

Deniza Alvez da Costa
Contadora - CRC 1SP 252992

Os artesãos colinenses 
que desejam expor  e co-
mercializar seus produtos 
na Casa do Artesão devem 
fazer a inscrição no local, 
que desde o início do ano 
está funcionando em novo 
endereço: na Rua 13 de 

Casa do Artesão está em novo endereço e amplia 
participação para colinenses

Maio, 366, em frente ao 
SAAEC. 

O espaço, que oferece 
grande diversidade de 
artesanato e trabalhos 
manuais, atende atual-
mente 12 artesãos. Criada 
e mantida pela prefeitura, 

por meio da Secretaria de 
Indústria e Comércio, a 
Cada do Artesão fomenta o 
artesanato local e dá todo 
apoio à categoria. 

O secretário Renê 
Sasaki informou que o 
espaço está aberto para 

novas inscrições que 
devem ser feitas no local, 
presencialmente, com a 
funcionária Paula Renata. 
“O processo é simples, 
basta preencher uma ficha 
com dados pessoais e a 
descrição do tipo de arte-

sanato produzido. Embora 
exista regulamentação da 
categoria pelo Governo 
Estadual, através da 
Subsecretaria do Trabalho 
Artesanal nas Comunidades 
(SUTACO), a participação 
dos artesãos colinenses 
não está condicionada a 
apresentação da Cartei-
ra do Artesão”, explicou 
Sasaki que acrescentou 
que além de prestigiar os 
artesãos colinenses, no 

local a população encontra 
produtos para decorar 
a casa, de uso pessoal 
e opções em presentes 
confeccionados em teci-
dos,  couro, MDF, laços 
de fitas, aromatizadores 
de ambiente, produtos 
temáticos com o cavalo 
como símbolo, entre ou-
tros. A Casa do Artesão 
funciona de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 12h 
e das 13h30 às 17h, 

Desde o início do ano a Casa do Artesão está funcionando 
na Rua 13 de Maio, em frente ao Saaec. 

Depois da folga do 
final de semana, as 
equipes colinenses re-
tornam a campo neste 
domingo, dia 30, para 
mais uma rodada do 
Amador, promovido pela 

Aper de Monte Azul. O 
Colina Atlético enfrenta 
o Pitangueiras que joga 
em casa. O jogo entre 
Muleks da Dirce e Terra 
Roxa acontece na “Toca 
do Tigre, às 9h. 

AMADOR 
Domingo tem rodada 
na “Toca do Tigre” 
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P A N O R A M A

Diante dos diversos 
pedidos de ajuda para 
comprar remédios, o 
vereador Antônio Muniz 
optou por destinar todo 
o salário do mês de 
janeiro (R$ 4.380,00) 
para a compra de 
medicamentos para 
famílias carentes.

Salário é doado para 
compra de remédios

Os interessados de-
vem entrar em contato 
com o vereador Antônio 
Muniz, que  foi eleito com 
a proposta “Vereador 
sem Salário” e então, 
mensalmente, faz a 
doação da remunera-
ção para entidades e 
famílias carentes.  

O assassinato de 
Thairo Stevão Antonio, 
de 26 anos, na tarde 
de sexta-feira, dia 21, 
foi o primeiro homicídio 
ocorrido na cidade em 
2022. O fato aconteceu 
em frente ao campo da 
Pedreira e assustou a 
vizinhança que ouviu 
vários disparos de arma 
de fogo por volta das 
15 horas. 

Segundo informações 
da polícia, a vítima 
estava mudando-se 
para uma casa na Rua 
13 de Maio quando 
foi surpreendido por 
uma moto com dois 
indivíduos atirando 

Homem é assassinado a tiros na Pedreira

em sua direção. Ele 
pulou o muro da casa 
da esquina, que tem à 
frente para a Rua Ân-
gelo Poliseli.  A dupla 
na moto foi até o portão 

frontal por onde Thairo 
tentava fugir quando 
foi alvejado várias 
vezes, caindo inerte 
na varanda da casa, 
causando um grande 

susto na moradora 
que entrou em pânico. 
Seis cartuchos vazios, 
calibre 38, ficaram es-
palhados na calçada 
demonstrando a fúria 
dos assassinos. 

A polícia foi aciona-
da e a vítima socorrida 
ao atendimento de 
emergência, onde deu 
entrada ainda com vida, 
mas veio a óbito às 
15h43 em decorrência 
dos tiros que causaram 
perfurações nas mãos, 
braço direito, quadril e 
na região lombar. Após 
informações repassadas 
pelo rádio, a PM che-
gou ao local dos fatos, 

preservando a cena do 
crime até a chegada da 
perícia. A Polícia Civil 
colheu informações de 
testemunhas e verificou 
a existência de câmeras 
na vizinhança para tentar 

identificar os autores. 
Segundo a polícia, 
Thairo tinha passagem 
por roubo e o homicídio 
tem sinais de execução. 
A motivação do crime 
está sendo investigada. 

P A N O R A M A
GOL ROUBADO É ENCONTRADO QUEIMADO 

Um Gol 16V, cinza, ano 1999, roubado na Rua 
Alfredo Simões na noite do dia 31 de dezembro, foi 
encontrado incendiado em canavial do km 389 da 
Rodovia Armando Sales Oliveira, em Bebedouro, às 
20h30 do último dia 15. As chamas foram apagadas 
por funcionários da propriedade rural para evitar a 
propagação do fogo pela plantação. O veículo foi to-
talmente queimado, sendo apenas possível identificar 
o modelo e a placa, parcialmente carbonizada, que 
se desprendeu do carro que foi totalmente queimado.

FURTO DE VEÍCULO  
Uma Saveiro cor prata, ano 1995, foi furtada no 

dia 22 na Av. Pio de Melo Nogueira. O condutor, de 
20 anos, relatou que estacionou o veículo por volta 
das 18h30 em frente a uma residência e quando 
saiu do imóvel, por volta das 20h, constatou que o 
veículo foi furtado.  

MAIS FURTOS 
Ladrões aproveitaram a ausência de uma mo-

radora da Rua Fuzinato Bertazzi – Patrimônio, que 
estava viajando e invadiram a residência mediante 

o arrombando da porta da cozinha. Foram furtados 
do imóvel liquidificador, TV de tubo 29”, micro-ondas, 
fritadeira e utensílios domésticos. A PM esteve no 
local na tarde do dia 10 e conversou com os vizinhos, 
que não viram e nem ouviram nada. 

Com o auxílio de um drone que sobrevoou a 
plantação de laranja na tarde do dia 18, o funcionário 
de uma fazenda na Rodovia Renê Vaz de Almeida, 
que liga Colina a Monte Azul, constatou uma pessoa 
furtando o pomar e mais três carros estacionados 
do lado de fora da propriedade. 

Um caminhão refrigerado que aguardava o con-
serto foi deixado do lado de fora de uma oficina da 
Av. José Francisco Azedo - Jardim Andorinha. Na 
manhã do dia 21 o mecânico encontrou o veículo 
de carga com o vidro aberto, que estava sem o 
tacógrafo e o painel. 

Um botijão de gás foi furtado de residência na 
Av. Ângelo Martins Tristão no dia 22. A moradora 
disse que o local onde o botijão fica armazenado 
foi arrombado. 

PRISÃO DE TRAFICANTE NA VILA GUARNIERI 
Um traficante, de 28 anos, foi preso em flagrante 

pela PM na noite do dia 21. O autor foi abordado 
na Rua 8 da Vila Guarnieri e empreendeu fuga a 
pé, sendo detido pelos policiais que apreenderam 
em seu poder  8 cápsulas de cocaína (10,8g) que 
estavam escondidas dentro do maço de cigarro 
e a quantia de R$ 350,00 que o traficante havia 
dispensado no chão. Ele foi conduzido ao plantão 
policial em Barretos onde ficou preso até a trans-
ferência para a cadeia de Colina. 

MOTO EMPINANDO ATINGE IDOSO 
Um motociclista que empinava a moto na tarde 

do dia 21 causou a queda de um ciclista de 61 anos, 
que além dos ferimentos pelo corpo teve danos 
na bicicleta. O fato foi registrado na Rua Germano 
Bizarro, sendo que tanto o condutor da moto como 
o ciclista trafegavam no mesmo sentido. O motoci-
clista fugiu sem prestar socorro ao idoso. O abuso 
em empinar moto pelas ruas da cidade tem ocorrido 
com frequência em plena luz do dia. 

VALOR ADULTERADO DE CHEQUE 
No dia 17 a correntista de um banco emitiu um 

cheque de R$ 1.000,00  e ao consultar o extrato 
tomou ciência que o mesmo foi descontado no valor 
de R$ 10 mil. Como não conseguiu sustar e nem ter 
acesso a filmagem do cheque registrou a ocorrência 
de estelionato. 

A correntista de um banco perdeu mais de R$ 4 
mil ao passar dados pessoais e documentos para 
golpista que fingiu ser funcionário de agência ban-
cária. O estelionatário fez várias transferências para 
o Estado do Mato Grosso. 

PORTES DE ENTORPECENTE 
No final da tarde do dia 18, a PM abordou um 

indivíduo que caminhava  pela Av. Taufi Neme - Vila 
Hípica, próximo a uma residência que tem várias de-
núncias de tráfico. Ao perceber a presença da viatura 
o homem, de 18 anos, dispensou um tubo plástico 
contendo em seu interior três pedaços pequenos de 
maconha (15g), que alegou ter adquirido por R$ 20,00.  

Uma pedra de crack (1g) foi apreendida com 
um homem, de 51 anos, abordado na Rua Germa-
no Bizarro – Loteamento Polizelli. Ele disse que é 
usuário e que comprou a droga por R$ 10,00. O 
autor também informou que consome diariamente 
cerca de cem reais em entorpecente, que sempre 
é adquirido na mesma boca de fumo. 

Fotógrafo, perito e policiais militares onde a vítima foi 
alvejada por vários disparos. Os cartuchos vazios ficaram 
espalhados pela calçada.

A cena do crime foi preservada até a chegada da perícia.  
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Medidas: 6 colunas x 12 cm | Valor:  R$ 500,40

O Museu Municipal é 
um espaço que conecta 
o público ao passado 
do município através do 
acervo em exposição. 
O processo de reforma, 
restauração e remodela-
ção tanto do prédio como 
das peças, reiniciado em 
2017 com a sua reinau-
guração, nunca parou e 
está sendo executado 
em etapas. 

A prefeitura, até o mo-
mento, já investiu cerca 
de 100 mil em recursos 
próprios na revitalização 
do Museu. A quarta eta-
pa, já planejada, será a 
execução da pintura das 
áreas remodeladas. 

A professora Elizabete 
Neme, responsável pela 
Secretaria de Educação 
e Cultura, informou que 
concomitante à conserva-

Museu Municipal: conectando  passado e presente 
Prefeitura continua investindo na revitalização do prédio e acervo 

ção predial estão sendo 
restauradas uma mesa 
de telefone, escrivani-
nhas, banco, cadeira de 
bebê, cabideiro, entre 
outras peças históricas 
do acervo, recentemente 
recebidas em doação. 

“Outro trabalho im-
portantíssimo que está 
em andamento é a regu-
larização do sistema de 
combate a incêndio para 
obtenção do Certificado 
de Licenciamento pelo 
Corpo de Bombeiros 
(CLCB) nos prédios da 
antiga estação ferroviária 
e do Armazém Cultu-
ral”, declarou Bete que 
ressaltou: “todos esses 
investimentos visam ga-
rantir a conservação do 
patrimônio histórico e a 
segurança das pessoas 
que trabalham e frequen-

tam o Museu, além de 
fomentar a difusão cultural, 
de incentivar o turismo 
e garantir a preservação 
da memória da nossa 
cidade”. Ela disse que 
mesmo em reforma o 
Museu permanece aberto 
à visitação e cumprindo  
o seu planejamento de 
eventos. 

“Sabemos o apreço 

que a população tem 
por este espaço cultural. 
Seguiremos cumprindo o 
planejamento de governo, 
investindo recursos e, 
num futuro próximo, na 
reforma interna do Arma-
zém para funcionamento 
integral deste espaço 
privilegiado como um 
equipamento de cultura 
em prol da população 

colinense”, destacou o 
prefeito Dieb. 
O QUE JÁ FOI FEITO 

Depois da reforma 
que mudou o visual do 
Museu, houve a substi-
tuição da cobertura em 
toda extensão com a troca 
das telhas galvanizadas, 
limpeza e manutenção 
de calhas e substitui-
ção dos condutores. A 
parte interna também 
foi reestruturada com a 
substituição parcial do forro 
das salas 2 (entrada), 3 
(bilheteria) e 4 (sala de 
tecnologias) que estava 
danificado. 

Em 2021 foi executada a 
2ª etapa dos serviços com 
a ampliação do espaço 
de exposição do acervo 
histórico, interligação de 
salas ao anexo, onde 
funcionava o depósito de 

empresa local. O anexo, 
transformado na 5ª sala, 
está sendo recuperado 
com o aterramento do 
porão, nivelamento e 
recuperação do assoalho, 
instalação parcial de piso 
cerâmico e construção 
de uma copa. Isso só foi 
possível com a reintegra-
ção do anexo e mais o 
Armazém ao processo 
de cessão do imóvel 
junto ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT). 

A retirada do forro de 
toda extensão da platafor-
ma, danificada pela ação 
do tempo e dos cupins,  
bem como a higienização, 
realinhamento e reforma 
do madeiramento, como 
substituição das telhas 
e calhas, compreendeu 
a 3ª etapa.

A Secretar ia de 
Saúde – Vigilância 
Epidemiológica - tem 
intensificado as inter-
venções de combate ao 
mosquito Aedes aegypti 
em espaços públicos e 
residências, especial-
mente na eliminação 
de criadouros, com a 
realização de bloqueio 
e controle de focos das 
notificações suspeitas 
de dengue no município. 
Colina registra, até o 

Saúde intensifica ações de combate à dengue 
momento, 13 notifica-
ções suspeitas, sem 
nenhum caso positivo 
da doença. 

As ações são desen-
volvidas diariamente 
pela equipe de Agentes 
de Controle de Vetores 
em todos os bairros da 
cidade.

“Ao menos uma vez 
por semana as pessoas 
devem circular por toda 
a casa, principalmente 
no quintal, para procurar 

por possíveis criadouros. 
Todos os recipientes 
que acumulem água e  
que possam se tornar 
criadouro devem ser 
eliminados”, destaca 
a secretária de Saú-
de, Dra. Sadia D. R. 
Ferreira. “São medidas 
simples e básicas de 
conhecimento de todos 
e que fazem a diferença 
nessa cruzada contra 
o mosquito”.

Ela destaca ainda 

que as pessoas que 
apresentarem sintomas 
da doença, como: febre 
alta associada à dor 
de cabeça, prostração, 
dores musculares nas 
juntas, atrás dos olhos, 
vermelhidão pelo corpo 
e coceira devem, ime-
diatamente, procurar 
uma unidade de saúde 
e notificar a vigilância, 
para que todos os 
protocolos de combate 
sejam adotados.

Mesmo com as obras de reforma o Museu permanece 
aberto à visitação.

Os agentes de controle de vetores têm vistoriado resi-
dências e locais públicos para eliminação de criadouros 
do mosquito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CONTRATO Nº 002/2022 

REFERENTE A CARTA CONVITE N° 001/2022 
FIRMADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JABORANDI E A FIRMA RENATA CRISTINA 
DOS SANTOS PEREIRA - ME. Objeto: Contratação 
de empresa para a realização da XXXV Festa do Peão 
de Boiadeiro de Jaborandi a se realizar no período de 
05 a 08 de maio de 2022, com fornecimento de toda es-
trutura, equipamentos, materiais, mão-de-obra e con-
tratação de shows para o evento. Valor R$ 160.000,00. 
Vigência: 06 meses. 

Jaborandi, 21 de Janeiro de 2022 

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Maior tempo na escola 
e mais disciplinas acresci-
das à grade curricular são 
algumas das vantagens do 
Ensino Integral, implantado 
na EE “Alexandre de Ávila 
Borges” que inicia o ano 
letivo no dia 2 de fevereiro 
com 188 alunos. 

A diretora Lílian Isabel 
C. Gambarato, disse que a 
escola está se familiarizando 
com essa nova tendência 
do ensino público estadual, 
em que o estudante per-
manece 9 horas diárias 
dentro da escola. “Além do 
aumento do rendimento, a 
Escola de Tempo Integral 
facilita a rotina de trabalho 
dos pais, que ficam mais 
tranquilos sabendo que o 
filho está seguro em um 
ambiente propício ao seu 
desenvolvimento”, destacou 
Lílian que citou inúmeras 
vantagens da nova mo-
dalidade de ensino: “As 
atividades extracurriculares 

“Alexandre” agora é 
escola de tempo integral 

são oferecidas estimulando 
as habilidades cognitivas, 
social e cultural  para a for-
mação plena da cidadania, 
autonomia e promoção do 
protagonismo do aluno”. 

Como o aluno permanece 
mais tempo na escola, das 
7 às 16 horas diariamen-
te, são ofertadas quatro 
refeições diárias: café da 
manhã, lanche, almoço 
e mais um lanche antes 
do aluno sair da escola. 
A diretora explicou que a 
alimentação saudável e 
balanceada, fornecida pelo 
município, é desenvolvida 
por nutricionistas seguin-
do todos os protocolos 
sanitários, sendo mais 
uma vantagem da nova 
modalidade de ensino. 
A Escola Alexandre faz 
parte das unidades da 
Diretoria de Ensino da 
Região de Barretos onde a 
Escola de Tempo Integral 
foi implantada neste ano.

Os funcionários e os 
14 idosos do Centro de 
Promoção da Sabedoria 
e Experiência da Terceira 
Idade celebraram na sex-
ta-feira, dia 21, uma data 
especial: o aniversário de 
Antônio Brunozi que com-
pletou 101 anos de vida. 

O aniversariante mais 
que centenário ganhou 
bolo, sopro de velinhas e 
o carinho das copeiras, 

Asilo celebra 101 
anos de idoso

cuidadora e equipe de 
enfermagem, coordenada 
pelo enfermeiro Aílton 
Crispim que contou que 
o Sr. Antônio tem saúde, 
mas escuta pouco devido 
ao problema de surdez. Ele 
está no asilo em Jaborandi 
há mais de 10 anos e 
recebe a visita da família. 
A entrada na instituição 
tem sido restrita devido à 
pandemia. 

Brunozi ganhou o carinho da equipe do asilo no seu 
aniversário. 

Os funcionários da Prefeitura de Jaborandi leva-
ram um grande susto na manhã de quinta-feira, dia 
20, quando chegaram ao trabalho e encontraram o 
cofre, que fica na sala da tesouraria, com a porta 
arrancada, caída no chão e sem a quantia de R$ 50 
mil que seria usada no pagamento dos integrantes 
da “Frente de Trabalho”, um dos programas so-
ciais mantidos pelo Executivo. O prejuízo só não 
foi maior porque a quantidade restante do dinheiro 
seria completada no dia seguinte para pagamento 
de todos beneficiários.  

Segundo apurado pela polícia, o furto foi cometido 
por pelo menos 3 bandidos encapuzados, com boné 
e máscara, um deles com uma mochila nas costas, 
que chegaram a pé na noite do dia 19, pularam o 
muro dos fundos da prefeitura e abriram uma das 
portas com uma chave mixa, que permite a abertura 
em frações de segundos. 

Os criminosos sabiam exatamente o que estavam 
fazendo porque além do dia certo, quando havia 
um grande volume de dinheiro no cofre, foram até 
a sala da tesouraria, também aberta com a chave 
mixa, e arrombaram o cofre com as ferramentas 
que estavam na mochila. O cofre muito antigo e 
pesado, usado há mais de 50 anos, é revestido 
de concreto chamando a atenção o fato de a porta 
inteira ter sido arrancada.  Segundo apurado, uma 
das ferramentas usadas no arrombamento do cofre 
pode ser uma marreta e até um pé de cabra para 
ajudar na abertura da porta.  Segundo informações, 
os ladrões não mexeram em nada na sala e nem 
no cofre, apenas viraram a gaveta onde estava o 
dinheiro e levaram até as moedas. 

Imagens de câmeras próximas ao prédio da 
prefeitura apontam que o local foi invadido por volta 
das 21h40 e a saída dos bandidos aconteceu às 
23 horas, mas ninguém viu ou ouviu nada, nem as 
marretadas para abrir o cofre. 

O pessoal da limpeza que chega antes do ex-
pediente estranhou o fato da porta da tesouraria 
estar aberta e ligou para um dos funcionários, que 
foi surpreendido pela cena do cofre arrombado. Os 
bandidos deixaram para trás a chave mixa usada 
no furto e um moletom. A polícia investiga o caso 
para identificar os autores do ousado crime que 
repercutiu na mídia regional. 
VÍTIMAS DE FURTO E TENTATIVAS DE ROUBO 

ACREDITAM QUE CRIMES TÊM RELAÇÃO 
O mais estranho é que paralelo ao furto do cofre, 

outros fatos, ocorridos na cidade no mesmo dia, podem 
ter colaborado para a fuga dos assaltantes e até para 
distrair a atenção da polícia. Na quarta-feira, dia do 
crime, houve o furto de uma moto e as tentativas de 
roubo de outra moto e da casa de um ex-vereador. 

Bandidos invadem prefeitura 
e furtam R$ 50 mil

Furto e tentativas de roubo assustam moradores

A Twister 250, preta, ano 2008, do servidor público 
Marcos Abílio foi furtada em frente da sua casa, na 
Rua Luiz Gambarato – São Benedito, entre às 17h30 
e 18h do dia 19. “Deixei a moto na porta de casa e 
como chovia muito não havia ninguém na rua. Nas 
imagens das câmeras não dá para ver nada porque 
a filmagem foi prejudicada pelo mau tempo. Eu e 
vários amigos já vasculhamos a zona rural, mas 
nada da moto”, lamentou a vítima que não perde a 
esperança em reaver o veículo. 

O barbeiro Mateus dos Santos trafegava com 
a CB 300, preta, ano 2010, pela Av. Jaime Nicolau 
Martins, por volta das 21 horas do dia 19 quando 
percebeu que um homem, vindo do outro lado da 
avenida, atravessou o canteiro, colocou a mão por 
baixo da roupa simulando estar armado dizendo 
“perdeu”. “Levei um susto enorme quando percebi 
a intenção de roubar a minha moto. Como não vi a 
arma, fui mais para o canto 
da via, acelerei e fugi do 
bandido. Outro comparsa 
ficou do outro lado da 
avenida, embaixo de uma 
árvore, numa moto 150 
escura”, contou Mateus 
que acredita que os fatos 
tem relação entre si. “Foi 
uma coisa atrás da outra. 
Acredito que a intenção 
dos criminosos era des-
viar a atenção e ocupar 
a polícia para praticar o 
furto na prefeitura com mais tranquilidade”, disse 
o barbeiro. 

A família do ex-vereador Aílton Crispim também 
levou um grande susto quando um bandido tentou 
roubar a residência na Rua Liberdade, bairro São 
Benedito. Era por volta de 0h50 do dia 19 quando 
ele e a esposa, que já estavam dormindo, foram 
despertados pelo filho dizendo que alguém estava 
tentando entrar na casa. “O meu filho estava as-
sistindo TV quando escutou um barulho e viu um 
homem com boné e máscara no portão, do lado 
de dentro do quintal. Ligamos diretamente para o 
policial militar que estava de serviço naquela noite 
que, coincidentemente, estava patrulhando perto 
de casa. Por causa do furto na prefeitura a polícia 
estava em alerta nesta noite. O bandido já tinha 
tirado o portão do trilho, deixando um vão por onde 
passou. O policial efetuou patrulhamento nas redon-
dezas, mas não avistou ninguém”, contou Crispim 
que afirmou que todos ficaram apavorados na casa. 

A Escola Alexandre, que fornece o Ensino Médio, inicia 
o ano letivo no próximo dia 2. 

A porta do cofre foi arrancada e ficou jogada no chão.

Twister 250 furtada horas 
antes do arrombamento do 
cofre da prefeitura. 
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Elma Andrade, 
que aniversaria 

no próximo dia 2,
 está com as energias 

revigoradas. Ela 
acaba de retornar 

das férias em 
Camboriú-Santa 

Catarina. 

Hoje 
Ângelo Mário Petri 

Leandro Gomes Maia 
Marcelo Brunozi 

Amanhã 
Carla Nogueira Torneli 

Camila Pupolini 
Dia 29 

Regis Fernando Felici 
Dia 30 

Dalva Foleto Matarelli 
Otávio A. Corrêa de Oliveira

George Lucas Furini 
Dia 31 

Laura Helena H. da Silva
Persival Brait 

Eder Ferreira de Araújo
Dia 1º 

Andréia Pires Paro 
Maria Helena Borges

Luiz Roberto Zanqueta 
Dia 2 

Elma Santos Andrade 
Uziel Rosa Filho 

Margarida dos Anjos 
Brunheira 

Aniversários de casamento 
Dia 30 

Valdeci de Souza/Deise 
Dia 31 

Pedro José Spechoto/
Maria Madalena 

O simpático 
Paulo Orlandini, 

de Jaborandi, 
está celebrando 
81 anos de vida
 amanhã, dia 28, 
para alegria da 

família e da esposa 
Maria de Lourdes.

Regis Felici completa 
31 anos neste sábado. 

O aniversário, mais uma 
vez, será longe de casa 
e da família que sente 

muitas saudades. 
O colinense reside 

há anos em 
Melbourne-Austrália, 

onde construiu a 
carreira e a vida.

Hoje o dia é de alegria para Leandro Maia com a comemo-
ração do aniversário juntinho da família e esposa Joyce. 

O carinho do 
esposo Elias, 

filho Cristiano e 
familiares foi 

redobrado para 
Silvânia Almeida, 

que na data de 
ontem celebrou 

mais um ano de vida. 

surgir, serão facilmente contornadas. Conte com os familiares. 
Faça poupança ou evite os gastos.

Horóscopo da semana de 27/01 a 02/02

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Amizades 
felizes, sucesso profissional, social e financeiro é o 
que prenuncia este dia para você. Poderá ter, por 

outro lado, algum aborrecimento passageiro provocado pelos filhos 
ou pais. Devido as suas novas ideias, você estará se sentindo mais 
livre e independente em relação aos seus envolvimentos emocionais.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Algumas 
contrariedades em seu lar estarão previstas 
para o período da manhã. Por outro lado, o fluxo é 

favorável para jogos na loteria. Bom fluxo para negócios. No amor, 
o seu interesse por uma aventura e pelo risco, pode estar evidente.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Muitas oposições 
deverão surgir, logo às primeiras horas do dia. 
Mantenha a calma, pois conseguirá superar todas, 
com facilidade. Lucros inesperados, através de 

jogos, sorteios e da loteria. A posição do planeta Júpiter, pode 
oferecer melhores chances em seus relacionamentos amorosos.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Dia em que receberá 
benefícios inesperados conseguirá atrair a 
simpatia dos outros e será muito feliz, em sua vida 

familiar, amorosa e bem sucedido, profissional e financeiramente. 
Viagem e contatos pessoais propícios.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Os fluxos 
poderão ajudá-lo, surpreendentemente, no 
período da manhã. Tudo se resolverá da melhor 
forma possível e com perspectivas das melhores. 

Lucros e vantagens à tarde e a noite. Dia neutro para o amor.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Grandes 
possibilidades de sucesso estão ao seu redor. Procure 
ser mais amigo e cortês, a fim de ganhar dinheiro e 
conquistar simpatias. Possibilidades de ganho na 

loteria ou ter sua situação mudada para melhor a qualquer momento.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Tire de sua mente 
as más intenções, o pessimismo e o desânimo. 
Coloque no lugar, uma boa dose de otimismo e 
força de vontade que tudo deverá melhorar para 

você. Loteria favorecida. Não complique as suas decisões de 
última hora, levando tudo a um nível puramente emocional.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Muito boa influência 
para você. Aproveite o bom fluxo para tratar dos 
assuntos familiares pendentes, para obter melhores 
resultados profissionais possíveis e para tratar 

com pessoas amigas.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Dia em que 
exigirá o máximo de sua inteligência para que 
possa conseguir realizar seus anseio e desejos. 
O fluxo astral é dos melhores para a sua saúde, 

para tratar com religiosos e para solicitar favores.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Há 
indícios de êxito nas questões que demandem 
sigilo, loteria, jogos, esportes e casamento. Dia 
excelente para resolver um problema financeiro. 

Deixe para trás os pensamentos obscuros e substitua-os por 
ações mais independentes e seguras.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Agir com prudência 
e decisão será a norma principal e válida para 
este dia. Quaisquer dificuldades que possam 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Positivo fluxo 
astral, mas desde que tenha nascido no primeiro 
ou segundo decanato, para assinar contratos 
ou documentos importantes. A condição física e 

mental está em ascensão, juntamente com o setor profissional.

BODAS DE ARGILA – A 
felicidade de Pedro José 
Spechoto/Maria Madalena 
é celebrar mais um aniver-
sário de casamento. O casal 
completa 52 anos de união 
no próximo dia 31. 

O colinense Luiz Felipe 
“Fefê”, zagueiro titular da 

Lazio, foi convocado para 
integrar a seleção italiana 
nesta segunda-feira, 24. 
A notícia foi comemorada 
pelo atleta e familiares. A 
seleção “Azzurra” inicia 
uma temporada de treinos 
pensando na repescagem 
da Copa do Mundo. No dia 
24 de março enfrenta a 
Macedônia do Norte e se 
avançar pega o vencedor de 
Portugal e Turquia. Portan-
to, se os prognósticos se 
confirmarem, Fefê poderá 
marcar o craque português 
Cristiano Ronaldo. Vamos 
aguardar e torcer!


