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Um longo e burocrático 
trabalho foi realizado pelo 
prefeito Dieb para conquistar 

Dieb consegue permissão de uso 
da Escola Agrícola e Recinto 

a permissão de uso, por 
tempo indeterminado, da 
área da Escola Agrícola e 

Recinto  9 de Julho que 
compreende quase 82 
alqueires.            Pág. 3

Durante evento em Ribeirão, em 21/12/22, o prefeito Dieb e vereador Muniz mostram o 
termo de uso assinado pelo governador Rodrigo, secretário Francisco Maturro e que 
contou com o apoio do chefe de gabinete Ricardo Bastos e deputado Itamar Borges.

O delegado Gustavo 
Coelho informou que 
as investigações sobre 
o tiroteio no lago, na 
virada do ano, estão 
avançadas e que o caso 
deve ser concluído em 
breve. Ele não quis dar 
maiores detalhes, mas 
disse que muitas pes-
soas já foram ouvidas 
e novos depoimentos 
estão sendo realizados. 

Pág. 3  

Delegado diz que prossegue 
investigação sobre tiroteio

Polícia investiga tiroteio ocorrido durante o show de 
final de ano no lago quando 8 pessoas foram atingidas. 

No encerramento da gestão do governador Rodrigo Garcia, Colina foi contemplada 
com três novos veículos: ônibus, van e trator. O quarto veículo, um caminhão com-
pactador de lixo, foi conquistado junto à Funasa.                                               Pág. 3

Colina ganha novos veículos

Manoella é a 1ª bebê do ano
Pág. 4
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Notícias da Paróquia
Dia 13 – Sexta-Feira
20h – Missa na comunidade S. João Batista – Jardim Simões

Dia 14 – Sábado
19h – Missa na Matriz

Dia 15 – Domingo 
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as Crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 18 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz

“ELE TIRA O PECADO DO MUNDO”

O tema da vocação, liga as três leituras deste próximo final 
de semana. Na leitura de Is 49,3-6 – o servo é chamado, desde o 
ventre materno, a unir Israel e ser luz para todas as nações. Como 
servo, Deus o prepara para levar a salvação a todos os povos.

Na leitura de 1Cor 1,1-3 – Paulo fala da vocação primeira 
à qual Deus nos predestina; a vocação à santidade. Somos 
chamados a ser Santos! Quem nos santifica é o Filho de Deus!

No evangelho Jo 1,29-34 – João nos fala da vocação de 
João Batista para ser o precursor do Messias. Também revela, 
por meio do testemunho de Batista, quem Jesus é aquele que 
nos mergulha no Espírito de Deus. Pelo batismo no Espírito 
somos chamados a nos conformar a Cristo Jesus.

Como respondo ao chamado de Deus à santidade? Deixo-
me conduzir pelo seu Espírito?

Jesus não só oferece o perdão dos pecados, mas também 
tira (leva embora) o pecado do mundo. Como vivemos a expe-
riência do perdão? Quando recebo o perdão ou perdoo a meu 
irmão, faço-o com o propósito expirar o pecado do mundo?

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

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

C O N S E L H O 
T U T E L A R

Medida: 1 colunas x 8,5 cm | 
Valor: R$ 59,07

VENDO OU TROCO 
POR VEÍCULO 

Casa no centro, com 180 
m2 de construção, de laje com 
3 quartos, sendo uma suíte 
e mais um banheiro social, 
3 salas, 1 cozinha, garagem 
coberta para 3 carros – valor: 
R$ 290.000,00. Tratar 17-
99132-7777. 

VENDO OU TROCO 
POR VEÍCULO 

Terreno no Jd do lago 2, 
de 12 x 30m, lado sombra, 
não tem aterro – valor: R$ 
95.000,00. Tratar 99132-7777.

VENDE-SE 
Dois terrenos com 10 x 

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

VENDE-SE
Terreno 10 x 20m na Rua 

França, quadra F lote 37 
no Jardim Universal. Tratar 
(16) 99362-9399.

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

em piscinas residenciais. 
Contato 99171-2420 (Stanley) 
ou 99120-1948 (Dil).

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Limpeza caixa d’água, 
manutenção válvula Hydra, 
dedetização, desentupimento 
e detecção de vazamento. 
Tratar 99708-1300 (Genésio) 
ou 99177-5157 (Otacílio). 

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso da 

cidade c/ muitas delícias para 
você. Aceitamos encomen-
das 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 encravadas, calo-
sidades, 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 al-

pendre. Tratar 3341-4552 
e 99271-2262, c/ Noel. 

CAMINHAS PETS 
Fabricamos caminhas 

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

NW SISTEMAS 
Sistemas para automação 

comercial. Lojas, açougues, 
padaria petshop, mini-mer-
cados, conveniência, etc. 
Tratar (17) 99135-3068 (n)

VAGA DE EMPREGO 
Para  Agente de Prevenção 

de Perda com os seguintes 
requisitos: ensino médio 
completo e disponibilidade 
de horário. Vários benefícios, 
inclusive assistência médica 
e odontológica. Interessados 
enviar currículo para  aten-
dimento@tomeleve.com.
br  ou entregar nas lojas 
da Rua 7 de Setembro e 
Av. Luiz Lemos de Toledo.
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Após os confrontos 
eliminatórios, a dupla 
Alex/Alex (Fino) sa-
grou-se campeã do 
Campeonato Municipal 
de Truco realizado em 
dezembro no Colina 
Atlético. Em segundo 
lugar ficou a dupla 
Jonas/Isaque e em 
terceiro Juninho/Rodolfo 

Truco premiou vencedores
Toga. Os campeões 
ganharam R$ 1.200,00. 
O 2º lugar faturou R$ 
800,00 e R$ 400,00 
para a dupla que ficou 
em 3º. O vice Cam-
panholi e secretário 
Barba prestigiaram as 
finais e participaram 
da entrega de prêmios 
(foto).

O período chuvoso 
de verão é propício 
para a proliferação do 
mosquito Aedes Aegypti, 
transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus. 
Diante disso, a Secretaria 
de Saúde alerta sobre a 
importância de redobrar 
a prevenção. 

O combate ao mos-
quito deve ser feito o ano 
todo, no entanto, agora 
com o verão e as chuvas 
volumosas a atenção 
deve ser redobrada, 
pois qualquer recipiente 
pode acumular água e 
se tornar um local de 
proliferação do mosqui-
to. As pessoas devem 
verificar seus quintais 
pelo menos uma vez 

Dengue: é preciso 
reforçar os cuidados

por semana, o que  é 
suficiente para quebrar 
o ciclo de proliferação 
do Aedes”, alertou Dra. 
Sadia Daher Ferreira, 
secretária de Saúde. 

O coordenador de Fis-
calização Antonio Figueira 
ressalta que nesta época 
o mato cresce rápido, 
e é imperativo que os 
munícipes mantenham 
os quintais, bem como 
terrenos vazios,  limpos 
e livres de criadouros. 
Lembrando que a res-
ponsabilidade da limpeza 
é do proprietário. 

Colina registrou no 
ano de 2022,  164 casos 
de dengue, sendo 156 
casos autóctones e 8 
importados. 
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Através de trabalho 
junto ao então Secretário 
de Estado de Agricultura, 
hoje Deputado Estadual 
Itamar Borges, o pre-
feito Dieb conseguiu a 
permissão de uso, por 
tempo indeterminado, de 
uma área de um milhão, 
novecentos e oitenta e um 
mil, seiscentos e trinta e 
sete metros quadrados 
(81,884 alqueires), per-
tencente à Fazenda do 
Estado. 

No local estão instala-
dos o Recinto Municipal “9 

Prefeito consegue Permissão de Uso do Recinto e 
Escola Agrícola por tempo indeterminado

de Julho”, a Estação de 
Tratamento de Esgoto, 
que atende os bairros 
Nosso Teto, Vila Guarnieri 
e Colina D, bem como a 
Escola Técnica Agropecuária 
Municipal “São Francisco 
de Assis” e sua área de 
produção agropecuária, 
pesquisa e treinamento.

A assinatura do Termo 
de Permissão foi assinada 
pelo Secretário de Agri-
cultura e Abastecimento, 
Francisco Maturro e pelo  
Governador  Rodrigo Garcia 
durante evento realizado 

em Ribeirão Preto no dia 
21 de dezembro.

O prefeito Dieb informou 
que a permissão inicial 
de uso da área data de 
1987, quando da gestão 
de Assad Antonio Daher, 
tendo expirado em 2012. 
Como não foi solicitada 
a renovação, o município 
perdeu a concessão. Em 
2017, com seu retorno à 
prefeitura, Dieb solicitou a 
renovação da concessão 
de uso  ou a  doação da 
área, uma vez que a falta do 
documento impossibilitava  

firmar convênios com os 
governos estadual e federal 
e colocava o município como 
inadimplente perante os 
órgãos fiscalizadores por 
não ter a posse da área.

Para viabilizar a permissão 
de uso, a Prefeitura realizou 
o  georreferenciamento 
de toda a Fazenda do 
Estado para delimitação 
da área a ser incluída no 
termo de permissão que, 
inclusive, foi acrescida 
em aproximadamente 20 
alqueires.

“Esta área em ques-

tão vem recebendo 
investimentos desde 
1987. A Escola Agrícola, 
exemplo no ensino pro-
fissionalizante, tem uma  
infraestrutura completa e 
constantemente recebe 
reformas e ampliações, 
além de investimentos 
na área de cultivo. No 
Recinto Municipal foram 
construídas baias, pista de 
hipismo e toda estrutura 
para receber e promover 
eventos esportivos e artís-
ticos e a nossa Festa do 
Cavalo. Na área  também 
foi construída uma Es-
tação de Tratamento de 
Esgoto que, juntamente 
com a ETE 2, coloca o 
município como um dos 
pioneiros em tratar 100% 

do seu esgoto”, declarou 
Dieb. Ele agradeceu ao 
Deputado Itamar, quando 
Secretário, por viabilizar 
a regularização da área,  
ao Governador Rodrigo 
Garcia por autorizar a 
permissão, bem como ao 
Secretário de Agricultura, 
Francisco Maturro e ao 
chefe de gabinete da 
pasta, Ricardo Bastos e 
equipe por finalizarem o 
processo.

O prefeito  informou 
ainda que, embora tenha 
obtido a Permissão de Uso,  
por tempo indeterminado, 
o processo solicitando a 
doação definitiva da área 
para o município continua 
tramitando na Secretaria 
de Agricultura. 

Além de um caminhão 
compactador de lixo, rece-
bido em 20 de dezembro 
e entregue pelo Governo 
Federal, por meio da Fu-
nasa, a  frota  municipal 
passou a contar com mais 
três veículos entregues 
pelo Governo do Estado. 

O município foi con-
templado no âmbito do 
programa Nova Frota SP  
com um trator e uma van 
adaptada para transporte 
de pacientes.

A solenidade de entrega, 
realizada dia 21 de dezembro 
em Ribeirão Preto, contou 
com a presença do  go-
vernador Rodrigo Garcia, 
secretário de Agricultura 
Francisco Matturro e do 
deputado estadual Itamar 
Borges, além de outras 
autoridades regionais. 
Na oportunidade foram 
entregues  565 veículos 

Colina ganha 
novos veículos

e maquinários pesados 
para 289 municípios. 

O prefeito Dieb acompa-
nhou a solenidade ao lado  
do secretário Municipal de 
Trânsito João Dias da Silva 
Filho e dos vereadores 
Muniz e Evonei.

Ainda em dezembro, no 
dia 27, o transporte escolar 
ganhou mais um ônibus. Dieb 
esteve em Jundiaí onde o 
governador Rodrigo Garcia 
e o secretário de Educação, 
Hubert Alquéres fizeram 
a entrega do novo ônibus 
com capacidade para 44 
pessoas. 

“Agradeço ao Gover-
nador Rodrigo Garcia 
pela parceria e apoio 
constante a nossa cidade, 
destinando investimentos 
em todos os setores para 
o progresso e bem estar 
de todos os colinenses”, 
destacou Dieb. 

Outra importante con-
quista junto ao Governo 
do Estado foi a doação 
definitiva da área onde 
está localizada a Central 
Municipal de Alimentação 
“Engenheira Katia Tornelli” 
(Cozinha Piloto). 

O local com 1.800 
metros quadrados, até 
então de propriedade 
do Governo Estadual, 
passou a ser proprieda-
de do município, sendo 
a escritura de doação 
lavrada no dia 20 de 
dezembro de 2022.

“Apresentamos toda a 
documentação necessária  
para a regularização e 

Cozinha Piloto agora é legalmente do município
doação do terreno e mais 
uma vez, com presteza 
e rapidez, o Governador 
Rodrigo Garcia,  diante da 
importância da questão, 
nos atendeu com a do-
ação definitiva da área. 

Agradeço o empenho 
do Governador que foi 
fundamental nessa e em 
muitas outras conquistas 
do nosso município”, 
enfatizou Dieb. 

A Central de Alimenta-

ção  produz diariamente 
cerca de 9 mil refeições, 
entre café da manhã, 
almoço e lanche para os 
estudantes das escolas 
municipais, estaduais e 
entidades locais. 

A área de 1.800 m² onde está a Cozinha Piloto foi doada em definitivo ao município. 
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inimigos declarados e rivais. Por outro lado, o dia promete êxito 
em novas associações e no trabalho.

Horóscopo da semana de 12 a 18/01

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Pessoas nascidas 
conhecidas poderão auxiliá-lo neste dia. A influência 
astral é a melhor para contatos públicos, pois estará 

com ânimo para falar e influenciar favoravelmente os outros. Não 
deixe que a opinião dos outros interfira nos seus negócios.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Bom ganho de 
dinheiro proporcionado pelo esforço em seu 
trabalho, negócios iniciados há mais tempo. Todavia, 

tome cuidado com perigos de acidentes provocados por produtos 
inflamáveis e corrosivos. Seja sereno ao resolver problemas neste dia.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Bons prenúncios. 
Este dia lhe trará êxito. Não perca tempo 
com minúcias. Arrisque-se em projetos mais 
audaciosos, mesmo que os outros não acreditem. 

Com senso e objetividade atingirá sucesso. Confie mais em si 
mesmo e só terá a ganhar.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Período que 
enfrentará alguma oposição e dificuldades 
impostas por parentes, familiares e vizinhos. Não 

se preocupe, pois com autoconfiança e inteligência sairá vencedor. 
Não misture a sua vida profissional com a sua vida pessoal.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Momento 
que deverá tomar muito cuidado com escritos 
ou assumir compromissos. Verifique antes suas 
condições. A saúde, nesta fase, necessita de 

maior atenção, bem como o campo profissional. Mantenha a 
sua insegurança longe dos assuntos profissionais.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Tudo indica 
que você alcançará sucesso em tudo que 
empreender ou imaginar. Dê continuidade 
ao que tem que fazer. Faça-o com o máximo 

de entusiasmo e otimismo. Deixe de lado a melancolia e o 
pessimismo. Cuide de sua aparência.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Neste momento, 
você será beneficiado em questões comerciais e na 
solução que deseja para um problema profissional. 
Por outro lado, procure não perder de vista seus 

principais objetivos financeiros. Controle certa ironia, causada pelo 
mau aspecto que o seu planeta regente, indica para você.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 A influência dos astros 
promete bons ganhos e lucros em negócios rápidos 
e especulações razoáveis. Especial atenção aos 
assuntos domésticos, familiares, profissionais e 

tudo o que lhe dê elevação e estabilidade. Aproveite os bons 
momentos que o dia pode lhe oferecer.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Fase 
que lhe propicia alguns resultados satisfatórios, 
principalmente se tratando de planos para o futuro. 
Todavia, você deverá desconfiar em quem quer que 

seja, cuide da saúde e evite desordens que possam afetar sua moral.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Muita 
atividade profissional e êxito nos negócios e 
novos empreendimentos sociais, estão previstos 
para você. Ótimo estado mental o que lhe dará 

mais rapidez ao ter que tomar decisões. Os planos futuros terão 
o apoio de pessoas influentes.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Você deverá evitar 
discussão, atritos e disputas com autoridades, 
com pessoas de boa disposição e com seus 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Os amigos 
leais o ajudarão em qualquer dificuldade e 
conseguirá realizar boa parte de seus anseios e 
desejos. Ótimo ao amor e ao trabalho. Os astros 

desaconselham qualquer decisão definitiva, pois os riscos de 
separações amorosas são grandes.

Hoje 
Rafaela Camargo Moreira
Dorcelina M. C. de São José 

Dia 14 
Firaz Drubi Taha 

Mheid Chead Neto 
Tereza Cardoso Balbino 

de Souza 
Maria Darc M. Felici 

Dia 15 
Cláudia O. Campagnon e Silva 

Dia 16 
Lucas B. S. G. Bach 

Lucas Rodrigues Freire 
Dia 17 

Luciano Martins Oliveira 
Dia 18 

Valdir Alvez Pereira 

Celso F. Trotta Filho 
Aniversários de 

casamento 
Dia 14 

Bazilio Gonçalves/Sonia 
Dia 15 

Pedro Geraldo Spechoto/
Maria Antônia 

Dia 16 
Fábio Luiz de Souza Lima/

Edinalva 
Altair Ferreira de Mello/

Ângela 
Dia 17 

Fernando Tapia/Débora 
Dia 18 

Francisco Batista Maia/
Maria 

O prefeito Dieb e sua esposa Liliana prestigiaram a 
concorrida cerimônia de posse do governador de São 
Paulo, Tarcísio de Freitas e da primeira-dama Cristiane, 
que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, em São 
Paulo, no dia 1º de janeiro. 

A conquista do tricampeonato mundial na Copa do 
Mundo no Catar foi muito celebrada pelos argentinos. 
O casal Rafael/Letícia, que estava de férias em Buenos 
Aires, comemorou junto com os hermanos. 

Alegria e descontração tomaram conta dos alunos/
equipe da Hill School na confraternização de final de 
ano da escola de inglês. 

A CTL Net percorreu as ruas da cidade antes do Natal 
transportando crianças, pais, alunos, idosos do Asilo 
São José e também adultos no seu charmoso trenó, 
que ficou  famoso na cidade e também na região. Filas 
se formaram em frente à empresa para os passeios.

O primeiro nascimento de 2023 em Colina aconteceu 
no 2º dia do novo ano, no Hospital José Venâncio, 
quando chegou ao mundo à Manoella Braga de Souza, 
pesando 3,385kg e medindo 48,5cm. A bebê é a 2ª filha 
do casal Samuel de Souza/Fernanda e fará companhia 
ao irmão Heitor. “Desejo que a Manoella cresça forte, 
saudável e que tenha um futuro repleto de bênçãos e 
felicidade”, declarou a mamãe Fernanda. A família, foi 
presenteada com uma assinatura semestral do jornal 
“O COLINENSE”. 

Vários atletas colinenses, inclusive da Secretaria de 
Esportes, participaram da São Silvestre, a corrida mais 
famosa do Brasil que todos os anos reúne milhares de 
atletas em São Paulo. 

O clima festivo de dezembro foi ainda maior para Este-
ves e a esposa Marta celebraram 35 anos de casamento 
(bodas de coral) no dia 19. 

MANOELLA NASCEU DIA 2 
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P A N O R A M A

No dia 1º de Janeiro, às 10 horas, a Câmara 
Municipal de Jaborandi realizou, na Sala de 
Sessões Luiz Ferreira, sessão extraordinária para 
eleição dos vereadores que ocuparão a Mesa 
Diretora da Casa para o biênio  2023/2024.

Por votação secreta a maioria dos verea-
dores elegeu o vereador Júlio Carlos Car-
doso (PSDB) como novo Presidente da 
Câmara Municipal de Jaborandi. O verea-
dor Douglas da Silva Souza (PSDB) foi eleito 
Vice-presidente e os vereadores Sargento 
Marcelo Fernando Colosi (PTB) e Professor 
Dione Eduardo da Silva Fernandes (Solida-
riedade) foram eleitos 1º e 2º Secretários, 
respectivamente. 

Após a divulgação do resultado os eleitos, 
que obtiveram 5 votos cada, foram empossados 
em seus cargos e deram prosseguimento à 
sessão com a formação da nova composição 
das Comissões Permanentes. Na sequência os 
eleitos fizeram uso da palavra.

O 2º secretário eleito, Professor Dione, agra-
deceu os votos recebidos e a indicação para as 
comissões permanentes da Câmara.

O 1º secretário, Sargento Marcelo Colosi, 
agradeceu os votos recebidos, observou que o 
presidente foi eleito pela sua capacidade e 
reafirmou seu compromisso com a população.

O vice presidente Douglas agradeceu os 
votos recebidos, parabenizou a nova Mesa Dire-
tora e desejou um mandato produtivo.

Em seu discurso o Presidente eleito Júlio 
Cardoso agradeceu os vereadores que confia-
ram a ele seus votos para ocupar o cargo, à 
sua família e amigos pelo apoio à sua candi-
datura, parabenizou o ex-presidente André 
Junqueira e a Mesa Diretora anterior pela con-
dução da casa. Destacou que sua eleição para 
Presidente da Casa era um sonho e homena-
geou seu avô Marciano Egydio Branco (in 
memorian) que foi vereador na primeira legis-
latura de Jaborandi, seu tio Edson Branco e 
seu primo Ronan Sales Cardozo (in memo-

rian) que também foram presidentes da 
Câmara de Jaborandi. Finalizou desejando 
um Feliz e Próspero ano de 2023 a todos.

A cerimônia contou com a presença de vere-
adores, autoridades, imprensa, familiares, 
amigos e pessoas da comunidade, além de uma 
boa audiência pelo canal TV Câmara de Jabo-
randi, no You Tube.

Acompanhe    as    sessões    da    Câmara    
Municipal de Jaborandi pelo youtube no 
endereço: 
www.youtube.com/@tvcamaramunicipaldejaboran4566

CÂMARA MUNICIPAL DE JABORANDI ELEGEU 
NOVA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2023/2024

Vereadores eleitos para a Nova Mesa Diretora da Câmara: Sgto. Colosi (1º secretário), Professor Dione (2º secretário), 
Júlio (presidente) e Douglas (vice-presidente).

O vereador Antônio Muniz está à frente de uma campa-
nha para que o Carnaval Popular deste ano seja realizado 
no Recinto Municipal. A iniciativa tem o apoio dos colegas 
vereadores Evonei, Montanha e Limão. 

“Diante dos incidentes ocorridos no Show da Virada, 
no lago, entendemos que o Carnaval Municipal deve ser 
realizado no Recinto Municipal, pois o local é menos vul-
nerável que a Avenida das Cohabs  onde vem ocorrendo 
o evento. Essa proposta conta com o apoio da Polícia 
Militar, pois no Recinto é possível oferecer mais seguran-
ça aos participantes, além de evitar transtornos aos mo-
radores e comerciantes da Avenida”, declarou Muniz. 

Ele também informou que está prevista para esta 
semana uma reunião do grupo de vereadores com o pre-
feito Dieb e secretário de Esportes e Turismo Barba para 
tratar do assunto.

Vereadores Muniz, Montanha e Evonei estiveram reunidos com o Sgto. 
Hespanhol e Capitão Vilela.

Vereadores gostariam que 
Carnaval fosse no Recinto 

O vereador barretense Luiz Anastácio “Paçoca”, presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Colina, esteve 
em Brasília no primeiro dia de 2023 acompanhando a posse do 
presidente Lula. 

O sindicalista esteve reunido com Luiz Marinho, empossado 
como Ministro do Trabalho e Emprego e o deputado federal Luiz 
Carlos Motta (PL/Ribeirão Preto), que preside a Federação dos 
Trabalhadores do Comércio do Estado de São Paulo. Um novo 
encontro com os políticos está previsto para esta semana. 

“Estamos otimistas que a categoria ganhará força no mandato 
do presidente Lula. A nossa meta é trazer mais benefícios para 
os associados de Colina e região”, destacou Paçoca. 

“Paçoca” prestigiou posse do presidente Lula 
Sindicalista mantém contato político para 

fortalecimento da categoria

Sindicalista Luiz “Paçoca” (à dir.) ao lado do ministro Luiz Marinho (Emprego) 
e deputado federal Luiz Motta. 
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FURTO DE FIOS 
Uma empresa de engenharia, de 

Taquaritinga, que realiza obras no 
município teve um grande prejuízo em 
obra da Rua Venezuela, no bairro Jardim 
Tropical, no dia 4, quando o encarre-
gado constatou o furto de 5.400m de 
fio de cobre das instalações e de uma 
serra elétrica. 

Mais de 30 metros de fio de cobre 
foram furtados de um prédio às margens 
da Rodovia Faria Lima, que no passado 
pertenceu à empresa de látex. O furto 
foi praticado na noite do dia 4. 

FURTOS EM COMÉRCIO
Indivíduos encapuzados quebraram 

o vidro da porta de entrada de um es-
tabelecimento na Av. José Francisco 
Azedo na madrugada do dia 22, furtando 
garrafas de bebidas e mais produtos. No 
dia 26 o comércio novamente foi invadido 
por dois bandidos que arremessaram 
uma pedra na porta de vidro, desta 
vez levando 13 garrafas de bebidas. 
No dia 1º a mesma empresa foi alvo 
de um novo furto na unidade da Rua 7 
de Setembro, que teve a fechadura da 
porta arrombada. Além dos danos, os 
ladrões também arrombaram a gaveta 
de uma das caixas registradoras. No 
dia 3 também foi constatado dano na 
porta de entrada do comércio. 

A porta de uma farmácia da Rua  de 
7 de Setembro foi arrombada durante a 
madrugada do dia 30 e os meliantes furta-
ram vários produtos do estabelecimento. 

Bandidos arrancaram uma das janelas 
de exposição de um estabelecimento 
na Av. Luiz Lemos de Toledo e furtaram 
a quantia de R$ 500,00 e um celular. O 
fato só foi constatado no dia 28, quando 
os funcionários chegaram ao trabalho. 
LADRÕES “LIMPAM” RESIDÊNCIA 

Aproveitando a ausência dos mora-
dores, bandidos arrombaram o portão 
e as portas de uma residência da Rua 
Ernesto Henrique Paro – Vila Grêmio  
e fizeram um “limpa” no local, furtando 
até uma Saveiro branca, ano 2013. Além 
disso, foram furtadas duas TV 40’ e 32’, 
micro-ondas, 2 sanduicheiras, grill, 2 
ventiladores, forno elétrico, crepeira, 
notebook, cafeteira, panela elétrica, 

P A N O R A M A
multiprocessador, purificador de água e 
bebidas. O fato foi constatado no dia 18. 

VENTILADORES FURTADOS 
DE CRECHE 

Um morador em situação de rua, de 33 
anos, foi preso após furtar 3 ventiladores 
de teto da creche do Jardim Santa Lúcia. 
O ato criminoso, flagrado pelas câmeras 
de segurança da unidade escolar, foi 
cometido na noite do dia 4. O autor foi 
preso na manhã do dia seguinte com 
dois dos ventiladores furtados. 

TRAFICANTES PRESOS 
Para se livrar da droga que carre-

gava um homem, de 19 anos, jogou o 
entorpecente na casa vizinha, sendo 
perseguido pelos PMs Antunes e Moura 
pela Rua 6 da Vila Guarnieri na manhã 
do dia 3. O traficante confessou que 
havia adquirido o entorpecente em 
Bebedouro. Foram apreendidas 75 
pedras de crack (25g), 37 invólucros 
de maconha (59g), 14 cápsulas de 
cocaína (24g) e R$ 39,00. 

Além de apreender 11 papelotes 
de maconha (15,5g), 35 cápsulas de 
cocaína (49g), R$ 250,00 em dinheiro 
e um celular, os PMs Thiago e Moura 
prenderam um jovem, de 19 anos, na 
Rua 1 do bairro Colina F no dia 6. O 
autor disse que abriu a biqueira às 6h 
e que ganhava R$ 50,00 de comissão 
a cada R$ 100,00 vendido. O preço da 
maconha era de R$ 5,00 e da cocaína 
R$ 10,00. 

APREEENSÃO DE DROGA 
Um adolescente, de 16 anos, com 

diversas denúncias de venda de drogas 
em escolas e na virada do ano no lago, foi  
abordado pelos PMs Urias e Gonçalves 
no interior da sua residência na tarde 
do dia 6. No local foram apreendidas 
11 trouxas de maconha (12g), 19 cáp-
sulas de cocaína (24g), uma pedra de 
crack (5g) e celular. A autoridade policial 
liberou o adolescente já que não possui 
passagens anteriores por tráfico.  

NOTAS FALSAS 
Na noite do dia 31, três notas falsas 

de R$ 50,00 foram apreendidas com 
um indivíduo abordado na Rua 13 de 
Maio. Ele disse que recebeu o dinheiro 
de troco em um estabelecimento.

Investigações con-
tinuam para identificar 
autores dos disparos 

As primeiras horas de 
2023 registraram cenas 
de pânico e desespero 
para centenas de pesso-
as que acompanhavam 
a passagem de ano no 
Parque Débora, palco 
de show que acabou 
em tiroteio, o que fez o 
público correr em todas 
as direções. Algumas 
pessoas se machucaram 
ao tentar fugir do tumulto. 

Era por volta das 03h10 
da madrugada quando a 
confusão começou com 
uma briga generalizada 
no quiosque culminando 
com diversos disparos de 
arma de fogo de vários 
calibres, que atingiram 8 
pessoas: 5 colinenses, 2 
barretenses e um morador 
de Severínia que acom-
panhavam o réveillon no 
lago. Duas vítimas de 14 
e 15 anos são as mais 
jovens, também foram 
baleados adolescente 
de 17 anos e pessoas 
com idade entre 19 e 
25 anos. 

Um adolescente de 15 
anos, de Colina continuava 
internado em Barretos. 
O tiro embaixo do olho 
deixou o menor em estado 
grave, sendo necessária 
a sua transferência para 
a Santa Casa. Um jovem 
de 19 anos, também de 
Colina, baleado no tórax, 

Adolescente, vítima mais grave de 
tiroteio no lago, segue internado

abdômen e ombro ficou 
hospitalizado.  Os outros 
feridos foram liberados 
após atendimento médico. 

Após o incidente a 
Polícia Militar e a Força 
Tática compareceram no 
lago e no Pronto Socorro, 
onde deram entrada às 
vitimas socorridas pelo 
Samu e ambulâncias, 
sendo que somente 
uma delas é mulher. As 
vítimas apresentavam 
perfurações na perna, 
braço, mão, costas e 
ferimentos causados de 
raspão pelos disparos. 

INVESTIGAÇÃO 
O delegado Gustavo 

Coelho disse que, até o 
momento, nenhuma arma 
foi apreendida, mas no 
local foram encontradas 
diversas cartuchos cali-
bres 9mm, 22, .38 e .40. 
“Já ouvimos diversas 

pessoas na delegacia 
e os interrogatórios 
continuam para sabemos 
o que motivou essas 
pessoas a atirarem no 
meio da multidão, o que 
poderia ter causado uma 
verdadeira tragédia. As 
investigações prosse-
guem em várias frentes 
e, em breve, teremos 
novidades deste caso 
que teve repercussão 
em toda região devido 
ao número de vítimas 
e a gravidade do que 
ocorreu”, destacou o 
representante da Polícia 
Civil. 

O secretário de Esportes 
e Turismo, Marcelo Pinto 
Neto “Barba”, disse que 
lamenta pelo ocorrido e 
informou que o evento 
contava com equipe de 
seguranças contratada 
pelo município. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde realiza neste 
sábado, dia 14, uma ação 
de vacinação antirrábica 
em cães e gatos. A va-
cinação, somente para 
animais agendados,  vai 
ocorrer das 8 às 13h 
no Sus Cão – Unidade 
de Atendimento Básico 
Municipal, localizada na 
Rua 13 de Maio, 891 - 
Pedreira.

O agendamento dos 
animais deve ser feito 
através do telefone 3341- 
8604 ou pessoalmente 
no Sus Cão.

A Secretaria de 
Saúde informou que, 
conforme deliberação 

Saúde realiza vacinação antirrábica
estadual, não há mais 
campanhas de vacinação 
de animais. A vacinação 
passou a ser contínua e 
de rotina, dependendo 

do número de doses 
disponibilizadas pela 
Regional de Saúde. 
Assim, as doses são 
limitadas.

Tiroteio causou pânico e desespero no público que 
prestigiava show no lago. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL

A Prefeitura Municipal de Jaborandi, Estado de São 
Paulo, para os fins dispostos no Parágrafo 6º do Artigo 39 
da Emenda Constitucional nº. 19, de 04 de junho de 1.998 
e no artigo 1º, XXXV, das Instruções 2/98 do Tribunal de 
Contas do Estado, torna público a relação dos valores men-
sais dos subsídios dos Agentes Políticos e salários dos car-
gos e empregos do pessoal lotado no quadro de Pessoal da 
Prefeitura, vigentes em 1º de dezembro de 2022:

AGENTES POLÍTICOS

QUADRO 1
QUADRO DE ENQUADRAMENTO DOS 
CARGOS EFETIVOS – MENSALISTAS

QUADRO 02
QUADRO DE ENQUADRAMENTO CARGOS 

EFETIVOS – HORISTAS

QUADRO 03
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO DE 

LIVRE NOMEAÇÃO AD NUTUM MENSALISTAS

QUADRO 04
QUADRO DE CARGOS DOS PROFISSIONAIS 

DO ENSINOEFETIVOS E CONTRATADOS POR 
PRAZO DETERMINADO LEI 1.123/2003 E 

ALTERAÇÕES POSTERIORES 
HORISTAS – HORA AULA

QUADRO 05
QUADRO DE CARGOS DOS PROFISSIONAIS 

DO ENSINO CARGOS DE NOMEAÇÃO EM 
COMISSÃO LEI 1.123/2003 E ALTERAÇÕE 
POSTERIORES HORISTAS – HORA AULA

Os Valores indicados para os cargos e empregos 
representam o vencimento ou salário mensal básico, fi-
xado por Lei e poderão ser acrescidos de adicionais e 
outras vantagens previstas em Lei.

Jaborandi, 29 de dezembro de 2022 

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

Logo após a sua 
inauguração em 20 de 
dezembro, a Areninha 
passou a ser disputada 
pelos esportistas da 
cidade. Próximo ao 
lago, o novo espaço 
com grama sintética 
pode ser usado para 
futebol society e bas-
quete de rua. 

Durante a inau-
guração o prefeito 

Areninha atrai 
esportistas

Silvinho agradeceu o 
governador Rodrigo 
Garcia pela importante 
conquista e reafirmou 
que a parte esportiva 
do município está 
recebendo grandes 
investimentos, inclusive 
com capacitação pro-
fissional para promover 
a atividade física e 
revelar talentos nas 
modalidades. 

Areninha atrai crianças e adolescentes todos os dias 
para as práticas esportivas.  

Todo esforço e 
dedicação nos treinos 
valeram a pena para 
Már io Constat ino 
Júnior, de 39 anos, 
que fechou 2022 com 
o título de Campeão 
Brasileiro Field Brasil 
de arco e flecha. A 
conquista veio depois 
da somatór ia das 
maiores pontuações 
nas 16 provas do 
circuito, ocorrido de 
janeiro a novembro 
do ano passado. 

Além da fivela de 
campeão brasileiro, 
o arqueiro jaboran-
diense, professor 
de educação física, 
também faturou 15 
medalhas de ouro e 
1 de prata nas provas 
que disputou, sendo 
a última em Curitiba, 
no Paraná. O atleta 
também conquistou 
o sul-americano em 
Campinas e  do is 

Jaborandiense é campeão 
brasileiro de arco e flecha

recordes, também 
sul-americanos da 
modalidade. 

“Agradeço a minha 
família e amigos que 
sempre me apoiaram 
no esporte, que pratico 
há 11 anos. Neste ano 
o maior desafio será 
conquistar o circuito 
brasileiro novamente, 
desta vez em outra 
categoria”, destacou 
o atleta. 

Juninho com a fivela de 
campeão brasileiro da 
modalidade. 



O COLINENSEPágina 8   Colina, 12 de Janeiro de 2023

 Centenas de prêmios e ganhadores fizeram do “Natal de Prê-
mios” da Associação Comercial e Industrial de Colina (ACIC) um 
grande sucesso. A promoção terminou na véspera de Natal após 
mais de um mês de duração. 

O presidente André Ferreira disse que o sistema de raspadi-
nha, sem a necessidade de sorteio, tornou a campanha mais 
rápida e prática.  “A premiação chamou a atenção dos colinen-
ses, que prestigiaram as 32 lojas participantes que distribuíram 
milhares de raspadinhas, dentre as quais mais de 370 premia-
das. Pedimos para os consumidores que ainda não retiraram os 
prêmios para procurar a sede da Associação Comercial o mais 
rápido possível”, explicou André que ressaltou: “A campanha 
atingiu todos os objetivos e movimentou o comércio com o aque-
cimento das vendas, principalmente nos dias que antecederam o 

ACIC entregou mais de 370 prêmios aos ganhadores 
das raspadinhas “Natal de Prêmios”

Siomar Spagnol, ganhador da TV 50’, 
recebeu a raspadinha premiada na 
Biocampo. 

O consumidor Mauro dos Santos com o 
celular na sede da ACIC. 

Anderson Nascimento começou 2023 
com uma geladeira nova em casa. 

A TV 43’ teve como ganhador Antônio 
Cândido Gonçalves. 

Natal, uma das datas mais importantes para os comerciantes”. 
Os ganhadores dos prêmios principais foram: TV 50’ – Siomar 

Spagnol (Biocampo); TV 43’ – Antônio Cândido Gonçalves 
(Simões Materiais de Construção); geladeira – Anderson Nasci-
mento (Sinatra Botas) e celular – Mauro dos Santos (Donna 
Óptica). A ACIC entregou ainda eletrodomésticos, vale-compras 
e cachorros-quente com refrigerante. 

AS MAIS ENFEITADAS
A ACIC anunciou que as lojas Cris Moda, Sett Calçados, Nova 

Moda, Pé Brasil e Ótica Colina foram às ganhadoras do concurso, 
que escolheu os estabelecimentos com a decoração natalina mais 
bonita. Cada uma ganhou como prêmio um jantar com acompa-
nhante que será desfrutado em breve, em data a ser agendada 
pela entidade. 


