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QUANTO A PREFEITURA DISTRIBUIU
EM REMÉDIOS NO MÊS DE OUTUBRO?

CIAF
(FARMÁCIA MUNICIPAL)

94.049 unid.

SOCIAL E JUDICIAL

16.885 unid.

R$ 15.444,39 R$ 51.195,60

TOTAL

#TRANSPARÊNCIA

110.934 unid.

R$ 66.639,99

Os vereadores 
aprovaram na noite 
de segunda-feira, 7, a 
instalação de uma CPI 
(Comissão Parlamentar 
de Inquérito) para apurar 
possíveis irregularidades 
na realização da Festa 
do Cavalo deste ano. O 
requerimento, de auto-
ria do vereador Valdir 
Brait, foi aprovado por 
unanimidade entre os 
vereadores. 

O secretário Marcelo 
Pinto Neto, responsável 
pela organização da 
Festa, disse que está 

Câmara aprova CPI da 
Festa do Cavalo

Informações da Festa estão corretas e 
à disposição de todos, diz Secretário 

tranquilo com relação à 
CPI, pois as informações 
e documentos relativos 

ao evento estão corretos 
e à disposição de todos. 

Pág.  3

Receita e despesa da Festa do Cavalo deste ano serão 
investigadas pelos vereadores. 

A apreensão recorde 
de mais de uma tone-
lada de maconha pela 
Polícia Civil de Colina 
na quinta-feira, dia 3, 
coloca Colina como uma 
possível distribuidora 
regional da droga.  

As centenas de 
tijolos de maconha es-
tavam escondidos em 
compartimentos falsos 
de um ônibus escolar, 
que praticamente foi 
“desmontado” para 
retirada da droga. A 
investigação começou 
meses antes e envolveu 
todos os policiais da 
delegacia colinense, 
culminando na mega

Apreensão de maconha coloca 
Colina como distribuidora regional

-apreensão e na prisão 
de um homem, de 53 
anos, vindo do Mato 
Grosso do Sul para a 

A retirada dos tijolos do assoalho e teto do ônibus teve 
início em frente à delegacia colinense, onde o tráfego 
foi bloqueado por viaturas. 

distribuição do entor-
pecente em Colina e 
região. 

Pág. 5

O Jardim Rama e bair-
ros vizinhos vão ganhar 
uma nova Unidade de 
Saúde que deve estar 
concluída no próximo 
ano. Segundo o prefeito 
Dieb, a obra está avalia-
da em mais de 900 mil 
reais e é decorrente do 
convênio do município 
com o Estado. 

“O local vai desafo-
gar o fluxo das outras 
unidades, oferecendo 
conforto aos munícipes”, 
disse o prefeito. Pág. 3

Bairros terão nova Unidade de Saúde

Nova Unidade de Saúde vai atender moradores do Jardim 
Rama e bairros vizinhos. 
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Notícias da Paróquia
Dia 10 – Quinta-Feira 
20h – Confissões na Paróquia São Sebastião - Guaíra

Dia 11 – Sexta-Feira 
15h – Missa na capela do Asilo São José de Colina
20h – Missa na Comunidade São João Batista – Jardim 
Simões

Dia 12 – Sábado
19h – Missa na Matriz 

Dia 13 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças e encerramento das ca-
tequeses de 1ª e 2ª etapas da eucaristia
19h – Missa na matriz 

Dia 16 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião dos catequistas na Matriz

“NÃO TENHAIS MEDO!”

Ao nos aproximarmos do fim do ano litúrgico, cujo 
último domingo é a solenidade de Cristo Rei do Universo, 
a ser celebrada na próxima semana, nos é relatado os 
momentos derradeiros do ministério público de Jesus. Em 
linguagem simbólica, as leituras refletem sobre o sentido 
da história da salvação, apontando para a meta final, e 
Deus nos conduz para habitar no novo céu e na nova 
terra, isto é, no mundo novo que lutamos para construir 
com base nos valores evangélicos. A descrição de eventos 
como destruição, guerras, revoluções, lutas, terremotos, 
pragas, fomes e visões pode dificultar nossa compreensão 
da Palavra de Deus, na qual Jesus nos convida a não ter 
medo, porque o término desses sofrimentos será próximo.

A leitura de Ml. 3,19-20 – Afirma que o dia do julgamento 
está chegando; o profeta Malaquias usa a imagem do fogo 
ardente na fornalha. Nesse dia, todos os arrogantes e 
malfeitores se tornarão como palha. Aqueles, porém, que 
caminham na justiça resplandecerão como raios luminosos. 
O fogo é a imagem da purificação necessária do reino do 
mal, que é feito de escolhas individuais e coletivas. Nossa 
experiência de Deus deve ser como o fogo, eliminando 
o mal por meio de escolhas que nos conduzam ao bem 
comum e à justiça. 

A leitura de 2Ts. 3,7-12 – é forte convite a esperar a vinda 
definitiva de Deus não com uma atitude de comodismo, 
mas participando ativamente da construção do seu Reino.

O Evangelho Lc. 21, 5-19 – complementa a mensagem, 
apresentando o caminho que nossas comunidades devem 
percorrer. A missão que Jesus entrega aos seus discípulos 
consiste em transformar o mundo, para que as forças do 
mal não prevaleçam.

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

VENDE-SE
Lavador de carro com 

60m2, construído em 
terreno de 752m2 no 
bairro Jardim Simões, ao 
lado do Colégio Cecília 
Meireles. Tratar (17) 
99135-3068 (n). 

VENDE-SE
Rancho na beira do 

Rio Grande em Planura
-MG, bairro condomínio 
El Dorado (dentro da 
cidade), energia solar, 
poço semi artesiano, 3 
quartos com ar condi-
cionado, 3 banheiros, 
sala, cozinha, 2 áreas 
de churrasco com fo-
gão a lenha, 2 piscinas, 
área total do terreno 
800m2, sendo 200m2 
de construção. Tratar  
(17) 99135-3068 (n). 

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 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 (Ge-
nésio) 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 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 
codificadas. Confecção 
de carimbos – Av. Luiz 
Lemos de Toledo, 384 
– 3341-3359 ou 99148-
8664. 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

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. 

CAMINHAS PETS 
Fabricamos cami-

nhas e roupas pets 
em vários tamanhos e 
modelos, sob medida e 
personalizado. Vendas 

no atacado e varejo. 
Contato:  99141-0589. 

NW SISTEMAS 
Sistemas para auto-

mação comercial. Lojas, 
açougues, padaria pet-
shop, mini-mercados, 
conveniência, etc. Ligue: 
(17) 99135-3068. 

Mais uma prova na 
região teve a participação 
dos atletas da Secretaria de 
Esportes, que disputaram 
a 9ª Corrida Viva a Vida 
Savegnago no último do-
mingo, 6, em Sertãozinho, 
que reuniu competidores 
de toda região. 

A classificação no 
percurso de 5km foi a 
seguinte: Juliano Sou-
za (20º 35-39/111º) e 
Anselmo Modolo (4º 

Atletas correm em 
Sertãozinho

60-99/139º).  A maioria 
dos colinenses competiu 
nos 10km: Paulo Libório 
(3º 45-49/18º), Leandro 
Lenhaverde (12º 35-
39/61º), Jardel Amaral 
(15º 35-39/68º), Jesus 
Oliveira (11º 60-99/104º), 
Walter Nascimento (20º 
50-54/166º), Jéssica 
Genovez (3ª 30-34/14ª), 
Maria Cristina Almeida 
(4ª 50-54/40ª) e Cláudia 
Trivelato (4ª 55-59/41ª). 

Colinenses que disputaram corrida realizada no domingo. 
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Todos os 10 verea-
dores com direito a voto 
aprovaram na noite de 
segunda-feira, dia 7, o 
requerimento de autoria 
do vereador Valdir Brait, 
que pede a instauração 
de uma CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
para apurar fatos relacio-
nados à Festa do Cavalo 
deste ano. 

Segundo Brait, no mês 
passado o secretário Marcelo 
Pinto Neto foi convocado 
por ele a dar explicações 
sobre receita e despesa 
da Festa. Na ocasião o 
secretário informou que 
a Festa deu prejuízo em 
torno de R$ 480.000,00 
aos cofres públicos. O 
vereador ainda ressaltou 
que o Secretário deixou 
algumas perguntas sem 
respostas. “Diante de 
indícios de irregulari-
dades na prestação de 
contas decidimos pela 
instalação da CPI, que 
vai esclarecer o porquê 
desse prejuízo”, disse o 
vereador em rede social. 

No Projeto de Decreto 
Legislativo, consta que: 
“serão objeto de inves-

Vereadores aprovam 
CPI da Festa do Cavalo 

Informações da festa estão corretas e 
à disposição de todos, diz Secretário

tigação: os indícios de 
irregularidades nas con-
tratações realizadas pelo 
Município e nas receitas e 
despesas com o referido 
evento, inclusive quanto 
à ausência de prestação 
de contas”.

Os três membros da 
CPI serão definidos no 
decorrer desta semana. 
A Comissão tem 120 dias 
para concluir os trabalhos. 

INFORMAÇÕES 
CORRETAS

O secretário de Espor-
tes e Turismo, Marcelo 
Pinto Neto “Barba”, disse 
que as informações da 
festa estão corretas e à 
disposição de todos. 

“Estamos tranquilos 
com relação a aprovação 
da CPI na Câmara, pois 
todas as informações e 
documentos sobre as 
receitas e despesas 
da 43ª Festa do Cavalo 
estão corretos e à dis-
posição de quem quiser. 
Precisamos destacar o 
empenho da Adminis-
tração Municipal e da 
organização da Festa, 
por meio da Secretaria 
de Esportes, Turismo e 

Lazer que não mediram 
esforços para que, mesmo 
com tantas adversidades, 
como o pós-pandemia e 
vários artistas cancelando 
shows com Prefeituras 
em diversas cidades do 
país, realizamos uma 
Festa com qualidade, 
com shows de artistas de 
renome nacional, estrutura 
muito boa (camarotes, 
praça de alimentação, 
parque de diversões, 
estacionamento e outros), 
as tradicionais provas hí-
picas, com participação de 
vários cavaleiros do país 
e do Projeto Equitação 
Educativa da Prefeitura. 
Tudo isso a um preço 
acessível, garantindo a 
tradição da nossa festa, 
a geração de emprego 
e renda, o aquecimento 
do comércio e do turismo 
locais e proporcionando 
o lazer e entretenimento 
que nossa população 
colinense merece. Afinal, 
estamos falando da 43ª 
edição da tradicional 
Festa do Cavalo, da 
Capital Nacional do Ca-
valo, Colina!”, destacou 
o secretário Barba. 

Colina terá uma nova 
unidade de saúde para 
atender os moradores do 
Jardim Rama e adjacên-
cias. A previsão é que a 
edificação, que está em 
construção na esquina 
das Ruas 1 e Natividade 
Carmelitana  Arantes, esteja 
concluída até o primeiro 
semestre de 2023. 

“Esta é uma obra 
muito importante que 
vai melhorar e facilitar 
o atendimento dos mu-
nícipes que residem no 
Jardim Rama e bairros 
próximos, que terão uma 
unidade de saúde perto 
de casa. Além de oferecer 
conforto e qualidade, o 

Jardim Rama e bairros 
vizinhos terão Unidade de Saúde

novo espaço também vai 
desafogar o fluxo do pú-
blico atendido diariamente 
nas unidades de saúde 
já existentes”, explicou 
o prefeito Dieb que con-
seguiu os recursos junto 
ao governador Rodrigo 
Garcia para execução 
da obra, iniciada no mês 
de maio. 

O investimento total da 
obra é de R$ 920.789,41, 
sendo R$ 835.000,00  
provenientes de convênio 
firmado entre o município 
com a Secretaria de De-
senvolvimento Regional 
do Estado. O valor da 
contrapartida municipal 
é de R$ 85.789,41. 

A obra está sendo exe-
cutada pela empresa De 
Paula & Ricci Engenharia 
e Construções, vencedora 
da tomada de preços. 
Os 251,93 m2 de área 
construída do prédio serão 
divididos em diversas salas: 
de espera, recepção, de 
curativo e realização de 
procedimentos, de imuni-
zação, sala de reuniões, 
sanitários adaptados, 
consultórios, farmácia e 
copa. A edificação tam-
bém terá espaço para 
consultas por telemedicina, 
modalidade médica que 
tem sido muito usada. O 
prazo da conclusão da 
obra é de 11 meses. 

Construção no Jardim Rama que abrigará unidade de saúde para atendimento dos 
moradores daquela região. 

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CMDCA 
promoveu na manhã de 
terça-feira, 8, no auditório 
da Secretaria de Educa-
ção, a 12ª Conferência 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
com o tema: “A situação 
dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes 
em tempos de pandemia 

CMDCA realizou a 12ª Conferência 
de COVID-19: violações 
e vulnerabilidades, ações 
necessárias para reparação 
e garantia de políticas de 
proteção integral, com 
respeito à diversidade”. 

A palestra sobre o tema 
da Conferência foi ministra-
da pela Profª. Ma. Denise 
Beatriz Rack de Almeida. 
O evento foi voltado para 
debates sobre política de 
atendimento à criança e 

ao adolescente, aberto a 
todos os segmentos da 
sociedade e contou com 
a participação do Grupo 
Teatral “Ó-do-Borogodó”, 
que apresentou a peça: 
“Nossos Dias”. 

 “Estamos desenvol-
vendo um trabalho em 
parceria com as entida-
des municipais, com a 
Secretaria de Educação 
e também com outros 
órgãos que atendem 
crianças e adolescentes, 
considerando que a 
pandemia afetou dire-
tamente a saúde metal 
desse público, assim 
como houve o aumen-
to de outras violações 
de direitos. Estamos 
unidos na busca por 
um atendimento cada 
vez melhor às nossas 
crianças e adolescentes”, 
destacou a secretária de 
Desenvolvimento Social, 
Lilian Domeneguetti. 
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absorver as oportunidades que surgirem. Visite pessoas influentes 
e traduza em termos práticos suas ideias.

Horóscopo da semana de 10 a 16/11

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Não é dia propício 
aos negócios arriscados ou novos. Mas por outro lado, 
o fluxo deverá elevar sua inteligência e seu estado de 

saúde e propiciar-lhe ótimas chances, no terreno profissional e amoroso. 
Procure fazer algo diferente, fugindo assim da sua rotina diária.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Hoje, você poderá ter 
uma ideia brilhante e promissora. Mas, somente a 
coloque em prática quando tiver certeza de uma 

boa chance. Continue cauteloso com seu dinheiro e seu trabalho. 
Faça exercícios por quinze minutos e se sentirá mais disposto.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Evite, neste dia, 
questões com vizinhos e a pressa. Os amigos leais o 
ajudarão em qualquer dificuldade e conseguirá realizar 
boa parte de seus anseios e desejos. Ótimo para o 

amor e o trabalho. Você se sentirá muito seguro sentimentalmente.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Você pode fazer 
compras ou vendas lucrativas. Procure cuidar 
de sua saúde. Atividade brilhante na vida social, 

esportiva intelectual e administrativa. Aproveite para fazer declarações 
amorosas ou iniciar aqueles antigos projetos há tempos guardados.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 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 com 

bons resultados para o futuro.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Dia um tanto 
quanto agitado para você, mas, para que tudo 
saia bem, deverá tomar uma atitude otimista e 
inteligente e evitar o nervosismo que de nada 

adianta. Sucesso com o sexo oposto e em viagens. O momento 
é propício para reconciliações.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Benéfica influência 
astral para tratar de questões sociais pendentes, 
para lucrar em negócios iniciados anteriormente e 
para a sua prosperidade profissional. Disputas no 

lar deverão ser evitadas. Os astros indicam que alguma sensação 
de insegurança poderá aborrecer você.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Excelente aspecto 
astral às experiências psíquicas e ao aumento e 
evolução de sua inteligência e conhecimentos. 
Se você trabalhar junto aos meios artísticos, pode 

esperar uma surpresa agradável, proveniente dos superiores.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Muito 
bom aspecto astral para lucrar em negócios 
que há muito iniciou e para ser bem sucedido 
profissionalmente através da influência de 

colegas de trabalho. O fluxo planetário está muito positivo para 
o amor e para os relacionamentos íntimos.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 O seu lado 
prático e realista estarão muito aguçados neste dia. 
Hoje você será beneficiado no plano social, pois 
terá as melhores influências que poderia esperar. 

Uma notícia vinda por correio, por telefone ou por qualquer outro 
meio de comunicação, o deixará muito contente, muito otimista.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Deverá dar mais 
atenção à possibilidade de fazer novos e provei-
tosos contatos pessoais, associar-se a alguém e 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Negativo fluxo 
astral às mudanças de emprego, atividades ou 
de residência. Tendência à depressão psíquica o 
que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se 

em todos os sentidos. Você deve ser mais prático em tudo o que 
for realizar, evitando preocupar-se com os detalhes das coisas.

Hoje 
Silval de Bello 

Dia 12 
Ana Júlia Souza de Matos 

Guilherme Chabrour 
Almeida 

Aline Lins Matejec
Dia 13 

Osvaldo Piai
Juliana Martins Daher 

Bazzo 
Sebastiana C. Oliveira 

Silva 

Dia 14 
João Paulo Spechoto
Evandro A. Gonçalves 
Graziela Carla Furini 

Gabriela Ikuma Pezzim 
Dia 16 

Maria Aparecida Cordioli 
Cláudio Fernandes 

Seula Luzia Lima da Costa 
Aniversário de 

casamento 
Dia 15 

Fernando Melo Filho/Eliane 

A galera colinense fã do Jota Quest prestigiou o show da turnê 
dos 25 anos do grupo, realizado no Centro de Eventos Dr. 
Paulo Prata na sexta-feira. Além de antigos sucessos, a noite 
marcou a nova fase da banda mineira que se mostrou muito 
receptiva com o público, que curtiu muito o show em Barretos. 

Dr. Adilson Sturaro 
comemorou seu 

aniversário no último 
dia 5 na companhia dos 

amigos e familiares. 
A confraternização, que 

aconteceu sábado na 
sua fazenda em Olímpia, 

reuniu companheiros 
de longa data que 

desfrutaram de uma 
churrascada regada à 
moda de viola e muita 

prosa boa. 

A equipe da Hill School recepcionou pais e alunos no dia 
1º para a festa de Halloween. A confraternização aconte-
ceu num clima divertido e muito animado.

Não existe lugar melhor para a Juliana que o aconchego 
do marido Lucas e das filhinhas Antonela e Rafaela. É na 
companhia da família, que reside em Laranjal Paulista, que 
ela curte seu aniversário neste domingo. Parabéns Ju!

A mais nova psicóloga da cidade é a Ana Carolina, 
que se graduou pela Unifafibe. A festa de formatura, 
com muitos familiares e amigos, aconteceu sábado no 
Flamboyant em Bebedouro e encheu de felicidade os 
pais João Pedri/Rozeli.  

Muitas homenagens no cemitério no Dia de Finados. A 
missa, concelebrada pelos padres Santana, Luiz Paulo 
e Pedro, atraiu centenas de fiéis. 

Não há projeto 
que se realize sem 

esforço e dedicação. 
Esse é um dos 

lemas da vida de 
Evandro Gonçalves, 
que completa idade 

nova no dia 14. 

Ontem o Antônio 
Jorge comemorou 
seus 13 anos na 
companhia da 

família e amigos. 
A alegria maior foi 
da mãe Fabíola e 

da irmã Laura. 
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P A N O R A M A

Um árduo trabalho de 
investigação da Polícia 
Civil que durou cerca de 
3 meses resultou talvez 
na maior apreensão de 
drogas já feita na cidade, 
que estava escondida 
dentro de compartimen-
tos falsos instalados por 
traficantes num ônibus 
escolar, usado de “fa-
chada” para o transporte 
de trabalhadores rurais.  

A grande quantidade 
de tijolos de maconha, 
que pesaram mais de 
1 tonelada,  foi notícia 
na imprensa regional e 
mobilizou praticamente 
todos os servidores da 
delegacia colinense que 
trabalharam por várias 
horas ininterruptas para 
a conclusão da ocorrên-
cia, mas o caso continua 
sendo investigado. Há 
indícios de que parte do 
entorpecente abasteceria 
os traficantes de Colina e 
outra parte seria destinada 
à região. 

A megaoperação, que 
começou na manhã da 
última quinta-feira, dia 
3, só terminou com a 
contagem dos 940 tijo-
los de maconha. Todo 
o trabalho foi realizado 
pelo delegado Gustavo 
Coelho, investigador 
Thalles, agente Leonardo 
e escrivão Flávio, que 
tiveram o apoio do canil 
do Baep. 

A única pessoa presa 
em flagrante, um homem 
de 53 anos, saiu do Mato 
Grosso do Sul e chegou 
a Colina no dia 3. Ele es-
tava na delegacia sendo 
averiguado porque o carro 
que utilizava, um Ford/Ka, 

Polícia Civil faz a maior apreensão de maconha da história 
Foram encontrados 940 tijolos que estavam escondidos em compartimento falso de ônibus escolar 

de Belo Horizonte, estava 
com queixa de apropriação 
indébita, quando os policiais 
tiveram a informação do 
ônibus e a ligação deste 
indivíduo com o coletivo, 
que estava estacionado 
em frente a um lote 
vago na Rua Uruguai do 
Jardim Universal (atrás 
do Banespinha), que 
faz fundos com a resi-
dência do tal indivíduo 
que está preso do CDP 
de Taiúva. Somente a 
análise do veículo por 
um mecânico poderá 
definir a procedência do 
ônibus que não possuía 

chave, sendo necessário 
fazer ligação direta para 
levá-lo até a delegacia. 

O cão farejador Cromos, 
acompanhado do condutor 
Vieira, percorreu o interior 
do ônibus e sinalou que 
havia entorpecente no 
veículo. O trânsito em 
frente ao prédio da Polí-
cia Civil foi interrompido 
pelas viaturas e o ônibus 
começou a ser literal-
mente “desmanchado”. A 
porta central precisou ser 
arrombada para facilitar 
o acesso dos policiais à 
tampa do fundo falso, 
instalada no meio do 

veículo literalmente “re-
cheado” por centenas de 
tijolos de maconha que 
começaram a ser retira-
dos à marretadas para 
romper a forte estrutura 
montada pelos traficantes. 
Os policiais subiram no 
teto do veículo de onde 
lançavam tijolos e mais 
tijolos de droga. Como 
seria necessário o uso 
de ferramentas para dar 
continuidade ao trabalho, 
principalmente para a reti-
rada dos bancos, o ônibus 
foi levado à Seccional de 
Barretos e com apoio da 
DISE foi possível acessar 
os demais compartimentos. 
Ao todo, foram retirados 
do coletivo 1.018 quilos 
de maconha. 

MAIS DROGA 
Mais um traficante foi 

preso e 1,5kg de maco-
nha tirada de circulação 
pela Polícia Civil que na 
tarde do dia 7 abordou 
um indivíduo, de 25 anos, 
que estava sentado na 
Rua Antônio Paulo de 
Miranda, nas imediações 
do Recinto Municipal. Ele 
estava próximo a sua moto 
que tinha uma mochila 
pendurada no guidão. 
Como o indiciado já era 

acompanhado pela polícia 
há algum tempo, os poli-
ciais civis o abordaram, 
encontrando no interior 
da mochila 10 porções de 
maconha, a quantia de R$ 
750,00 e dois celulares. 
O indiciado confessou 
de imediato a traficância, 
sendo realizadas buscas 
na sua residência onde 
foram apreendidos 2 

tijolos grandes da erva e 
um rolo de plástico filme, 
usado na embalagem 
das porções. Também foi 
apreendida uma faca com 
resquícios de maconha 
e uma balança de pre-
cisão. O autor foi preso 
em flagrante por tráfico 
de drogas e permaneceu 
preso à disposição da 
justiça. 

Veículo apreendido pela polícia que era utilizado pela 
única pessoa presa, um homem de 53 anos, vindo do 
Mato Grosso do Sul. 

Leonardo, delegado Gustavo, Thalles e Flávio com parte da droga que lotou o 
porta-malas da viatura.

Os 940 tijolos de maconha retirados do ônibus, contabilizados na Seccional de Barretos.

Os policiais civis, com o apoio do Baep, utilizaram uma 
escada e subiram no teto do ônibus, “recheado” de 
entorpecentes.
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Titular no esquema tático do técnico Coquinho, o ata-
cante Gica foi o destaque na importante vitória do CDHU 
sobre o AC1 por 1 a 0. Além de suar a camisa pra valer 
foi o autor do gol vitorioso. Passa pela redação Gica e 
vai saborear a deliciosa pizza da Florença.  

O recesso das eleições 
tirou alguns times do ritmo 
e também fez com que 
outras equipes retornas-
sem com tudo. A última 
rodada registrou goleadas 
recordes na competição 
como a “fritada” imposta 
pela Mulecada sobre o 
Camarões, que levou um 
sonoro 10 a 0. O jogo que 
aconteceu às 8 horas, no 
Patrimônio, teve como 
goleadores: Lipão que fez 
5 vezes (mais um recorde 
este ano), Kauã três vezes 
e Kauã Espanhol duas 
vezes. 

O resultado mantém os 
Muleks  (invicto) na ponta 
da tabela e o adversário 
na vice lanterna. A outra 
goleada aconteceu na 
Pedreira onde o Ninho 
do Azulão, completo, 
massacrou a Vila Guarnieri 
por 9 a 2. Marcaram: Ary 
(3), Luquinha (2), Vitinho 
(2), Luís Fernando e Ro-
ger. Paulinho e Leandro 
descontaram para a VG. 
Ainda na Pedreira, às 10 
horas, a Nova Colina fez 2 
a 1 no Santa Lúcia. Celso 
Maia e Baloteli fizeram os 
gols que assegurou o time 
entre os 8 classificados. 
Regis descontou para o 
Santa Lúcia que está na 
7ª posição. Enquanto 
acontecia goleada rodada 
afora, a torcida no Colina 
Atlético viu poucos gols. O 

Rodada registrou goleadas recordes
AC1 tropeça e perde invencibilidade para o CDHU com um jogador a menos

Primavera se encontrou 
com a vitória apesar de um 
resultado tímido diante do 
lanterna Laranja Mecânica. 
Brito foi o autor do único 
gol aos 39’ do 1º tempo. 

No horário nobre, às 10 
horas, o CDHU venceu o 
AC1 por 1 a 0 e acabou 
com a invencibilidade 
do time comandado por 
Daniel Barreira. Detalhe: 
o CDHU ficou com um 
atleta a menos desde os 
30 minutos do 1º tempo, 
expulso pela 2ª falta. 

O AC1 estava irre-
conhecível, jogava de 
forma individual e não se 
encontrava em campo. O 
time do técnico Coquinho 
superou o desfalque, 
mostrou determinação e 
espírito de equipe. Gica 
foi o grande articulador 
dentro de campo e para 
coroar sua atuação fez o 
importante gol da vitória 

aos 26’ da etapa com-
plementar. Com a vitória 
o time saltou para a 3ª 
posição e está matemati-
camente classificado para 
a próxima fase.
PRÓXIMA RODADA 

Colina Atlético
8h – Santa Lúcia x 
        CDHU I

10h – Muleks da Dirce x 
        Nike 10

Pedreira
8h – Nova Colina x 
         Laranja Mecânica
10h – Camarões x 
          AC1
Vila Guarnieri

8h – Vila Guarnieri x 
       Primavera

NOVA COLINA – Depois da vitória por 2 a 1 sobre o Santa Lúcia o time chegou a 8ª 
posição entre os classificados. Para garantir vaga entre os semifinalistas o time tem 
novos desafios pela frente. O próximo é neste domingo contra o Laranja Mecânica, 
às 8 horas, na Pedreira. 

P A N O R A M A
MOTO ROUBADA DE ENTREGADOR 

Um entregador, de 29 anos, teve a moto CG 
Fan 125, preta, ano 2006, roubada na noite do dia 
3 na Rua João Crispim Moreira – Jardim Hípico, 
onde foi fazer uma entrega. Quando chegou ao 
endereço foi surpreendido por um indivíduo, ar-
mado com uma faca, que lhe disse para descer 
da moto e a deixar ligada. A vítima não esboçou 
reação e mesmo assim o marginal tentou atingi-lo 
com golpes, mas ele se esquivou. O ladrão fugiu 
tomando a direção do bairro Nosso Teto. O pedido 
foi feito pelo aplicativo de entrega com dados fal-
sos. A moto foi encontrada abandonada na manhã 
do dia 5 na Rua Lourenço Marini – Jardim Santa 
Lúcia. Além dos danos, a moto estava depenada 
e com a numeração do chassi e motor suprimidos. 

Bandidos também tentaram furtar uma moto 
na Rua 3 da Cohab 3 na madrugada do dia 4. O 
morador, de 57 anos, relatou que os indivíduos 
quebraram o portão de grade e adentraram a 
residência. Quando olhou pela janela avistou 
um desconhecido na varanda tentando retirar o 
veículo. Ao perceber que havia pessoas na casa 
o meliante fugiu sem levar a moto. 

HOMEM É PRESO EM JABORANDI 
POR ESTUPRO DA SOBRINHA 

Um homem de 22 anos investigado por estupro foi 
preso em Jaborandi no dia 8. A Polícia Civil de Jaborandi 
com apoio da Delegacia de Colina, deu cumprimento 
ao mandado de prisão preventiva e dois mandados de 
busca e apreensão solicitados à justiça pelo delegado 
Gustavo Coelho. As duas viaturas e cinco policiais 
chegaram à residência do investigado, no bairro São 
Benedito, que já foi denunciado pelo crime de estupro 
de vulnerável. Segundo as investigações, a vítima, 
uma adolescente de 12 anos, relatou à polícia que 
durante certo tempo o amásio da tia teria praticado ato 
sexual contra ela. Fato que foi endossado por laudo 
médico legal. A partir daí a adolescente começou a 
ser ameaçada pelo indivíduo, que inclusive chegou a 
lhe enviar fotos de arma de fogo. Diante dos fatos os 
mandados foram solicitados à justiça, tendo parecer 
favorável do Ministério Público. 

POLÍCIA AMBIENTAL REALIZA 
AUTUAÇÕES EM BEBEDOURO 

A Polícia Ambiental abordou dois indivíduos na 
estrada de terra entre Bebedouro e Pirangi no último 
dia 2. Com os infratores, que vieram de Sertãozinho 
para capturar aves nativas, foram apreendidas 7 
aves da fauna silvestre da região (4 trinca-ferros e 
3 papa-capins), 3 gaiolas, 3 alçapões, 2 batedeiras 
e uma rede. Os dois foram autuados em R$ 7 mil 
e intimados a comparecer na Polícia Ambiental. 

Ainda no dia 2, também em Bebedouro, um 
homem que mantinha aves nativas em cativeiro, 
sem autorização, foi autuado em R$ 4.500,00. Ele 
confessou que a captura dos pássaros aconteceu 
próximo a sua residência. Os 4 canários da terra, 
3 papa-capins, trinca-ferro e tico-tico foram soltos 
pela Polícia Ambiental, que destruiu as gaiolas 
onde as aves eram mantidas presas. 

CONCURSO PARA SOLDADO 
A Polícia Militar está com vagas abertas para o 

preenchimento de 2.700 vagas de soldado 2ª classe 
para homens e mulheres. O candidato precisa ter 
idade mínima de 17 anos, ser brasileiro e atender 
outros requisitos para participar do concurso pú-
blico. As inscrições custam R$ 57,00 e devem ser 
feitas até o dia 20 de dezembro pelo site https://
www.vunesp.com.br/PMES2203, onde consta o 
edital com todas as informações. A prova tem data 
prevista para o dia 12 de fevereiro com opção de 
realização em Ribeirão e Rio Preto. Unt dit plicti
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Os investimentos 
na estrutura esportiva 
realizada pela atual 
Administração, bem 
como a contratação 
de empresa especiali-
zada tem dado muitos 
frutos. As crianças e 
adolescentes jaboran-
dienses são destaque 
nas competições que 
participam. 

Os atletas do Jabo-
randi Esporte Clube 
participaram no sábado, 
dia 5, em São Paulo, 
dos Jogos Estudantis 
de Atletismo realizado 
pela Federação Paulista 
no Centro Olímpico 
da capital. Em quase 
todas as modalidades 
disputadas os jabo-
randienses subiram 
ao pódio. 

“Desde que assumi 
minha segunda gestão 
oportunizamos às nossas 
crianças e jovens uma 
educação e esporte de 
alto rendimento. Em 
pouco tempo já conse-
guimos ver resultados 

Atletas jaborandienses sobem ao pódio várias vezes 
nos Jogos Estudantis em São Paulo
e acredito que no futuro 
poderemos, quem sabe, 
ter um atleta olímpico”, 
destacou o prefeito 
Silvinho. 

RESULTADOS 
Na corrida de reveza-

mento misto 4 x 75m os 
atletas Arthur Venâncio, 
Rauã Batista, Luziane 
Santos e Thalita Bispo 
ficaram em 1º lugar nas 
categorias disputadas. 
A atleta Luziane Santos 
também conquistou 
o 1º lugar no pódio 
nos 75m e 250m sub 
16. A jaborandiense 
Luiza Oliveira foi a 1ª 
classificada nos 60m 
e 150m sub 14. Em 
2º lugar na corrida de 
revezamento misto 4 
x 60m ficaram Mizael 
Silva, Luiz Henrique 
Moura, Eloá Pinho e 
Luiza Oliveira. Nos 150m 
sub 16 Arthur Venâncio 
foi o 3º colocado. 

No arremesso de 
peso Henrique Souza 
foi o 1º colocado no 
sub 16 e no lançamento 

de dardo na mesma 
categoria. A atleta Eloá 
Pinho conquistou a 1ª 
posição, na categoria 
sub 14, no arremesso de 
peso, 2º lugar na corrida 
60m e 3ª colocação no 
salto em distância. No 

arremesso de peso sub 
16 a classificação foi 
a seguinte: 1º Carolina 
Foleto, 2º Camile Fole-
to, 3º Isabela Souza e 
Misael Silva ficou em 
2º no arremesso de 
peso sub 14.  

Jaborandienses na corrida com obstáculos.

Os atletas se saíram bem em várias modalidades, inclu-
sive no salto à distância.

O arremesso de peso foi outra modalidade que os atletas 
se destacaram. 

Professores e comisão técnica do Jaborandi Esporte Clube com a equipe que parti-
cipou da competição na capital paulista. 

A corrida de revezamento foi uma das várias modalidades 
disputadas pela equipe jaborandiense.
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Estamos arrecadando
brinquedos novos ou usados em
bom estado de conservação.

Os brinquedos arrecadados
serão doados à crianças de
instituições de Colina e região.

# fazendo a magia do natal

Campanha

Pontos de arrecadação em Colina-SP:
-Loja Santé Cacau (Rua Alfredo Simões de Campos Filho, 108 - Centro) 
-Fábrica Santé Cacau (Rua 7 de Setembro, 702 - Centro)

Siga nossas redes sociais: @santecacau | @santecacauloja
*Os brinquedos deverão atender alguns critérios estabelecidos no ato da entrega.

Faça a magia do natal
de uma criança!

Natal Solidário

ALERTA!!!
Haverá um bilhete

dourado em uma
das barrinhas!

Doe um brinquedo e ganhe
uma barrinha de chocolate!

Período de
arrecadação: 

 07/11/2022  até 
 dia  12/12/2022

ATENÇÃO  VESTIBULANDOS
ATENTE-SE AOS PONTOS DO ÔNIBUS DA 

PREFEITURA PARA O ENEM

Pensando na demanda por estes proossionais, o CTECH está abrindo 10 
vagas para formação proossional de assistentes técnicos em T.I. O modelo de 
formação será semelhante a um estágio, onde você aprenderá na prática 
consertando equipamentos da prefeitura. Após a formação você contará 
com o apoio e mentoria da prefeitura para obtenção de clientes e abertura 
da sua empresa.


