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SUBSÍDIO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR-ANO LETIVO 2023

 CADASTRAMENTO NO PERÍODO DE 30/01 A 17/02
MEDIANTE AGENDAMENTO NO SITE DA PREFEITURA 

· CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO · RG E CPF 
· COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM COLINA, 
ATUALIZADO, QUE DEMONSTRE O VÍNCULO FAMILIAR 
(ÁGUA, LUZ, TELEFONE FIXO OU CONTRATO DE ALUGUEL);
. CONTRATO OU COMPROVANTE DE MATRÍCULA - ATUALIZADO
· CARTÃO DA CONTA BANCÁRIA EM NOME DO ALUNO.

O ATENDIMENTO PRESENCIAL SERÁ NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME 
DATA E HORÁRIO PRÉ-AGENDADOS PELO ALUNO, 

COM A APRESENTAÇÃO DA SEGUINTE
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O Colina Atlético 
estreia neste domingo, 
dia 29, às 9h30, no 
Campeonato Amador 
e recebe na “Toca do 
Tigre” o Manchester, 
de Bebedouro. 

Colina Atlético estreia 
no Amador

O presidente do 
clube alvianil, André 
Michilini, também é o 
técnico do time que 
conta com jogadores 
colinenses na grande 
maioria e alguns re-

forços. 
Michilini convida a 

população a prestigiar 
e apoiar o time que leva 
o nome da cidade por 
toda região. A entrada 
é gratuita. 

Gramado do Colina Atlético está preparado para estreia do time que pega o Man-
chester neste domingo. 

O coordenador de Fiscalização 
Epidemiológica, Antonio Figueira, 
está intensificando a divulgação 
do programa municipal de coleta 
e destinação de pneus em desuso. 

O programa existe faz tempo, 
mas muitas pessoas ainda insistem 
em descartá-los de forma errada 
prejudicando o meio ambiente e 
causando risco à saúde, já que 
os pneus expostos à chuva são 
potenciais criadouros do mosquito 
da dengue.                           Pág.  6

Descarte correto de pneus 
é fundamental

Colina mantém programa de coleta e des-
tinação adequada para pneus em desuso. 

O coordenador do IBGE/Barretos, 
Júlio César Mora, tem usado os veícu-
los de comunicação para implorar que 
as pessoas, ainda não entrevistadas 
pelo Censo, entrem em contato com 
o órgão. 

O Censo em Colina já foi prorroga-
da por duas vezes, por conta da falta 
e evasão de funcionários. Além do 
número reduzido de recenseadores, 
outra dificuldade são os moradores 
que não são encontrados em suas 
residências e também daqueles que se 
recusam em dar informações. Pág. 3

IBGE faz apelo para 
conclusão do Censo

Moradores ausentes e recusa em dar 
informações atrasa conclusão do Censo. 

CRAS alerta: quem não fizer recadastramento 
pode perder o “Bolsa Família” Pág. 3
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Notícias da Paróquia
Dia 27 – Sexta-Feira
20h – Missa na comunidade N. Sra. Perpétuo Socorro – Faz. 
Brejo Limpo

Dia 28 – Sábado
19h – Missa na Matriz

Dia 29 – Domingo 
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as Crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 01 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz

“AS BEM-AVENTURANÇAS: ILUSTRAÇÕES DE 
COMO VIVER CENTRADO EM DEUS”

As Leituras de Sf 2,3; 3; 12-13 – e 1Cor 1,26-31 – nos falam da 
eleição de Deus. Deus escolhe os pequeninos (fracos) para confundir 
os poderosos deste mundo.

O Evangelho de Mt 5,1-12 – na mesma direção, apresenta o 
programa do discipulado de Jesus. Somente os pobres em espírito 
(pequeninos fracos) poderão trilhar os caminhos do Senhor. As bem-a-
venturanças são o itinerário de que seguem Jesus de Nazaré. Felizes 
são aqueles que encontram apoio somente no Pai. Eles são felizes 
porque buscam o bem para todos. Sua felicidade está na prática do bem 
(amor). Na contramão da cultura atual, em que a felicidade se reduz ao 
“bem-estar” individual, a felicidade de que nos fala Jesus encontra-se 
somente em Deus, e, portanto, só seremos verdadeiramente felizes 
quando construírmos um mundo humano para todos! 

Quando, imitando a felicidade da Trindade, construímos comunhão! 
O desejo da felicidade caracteriza o ser humano. Assim como é próprio 
da razão a busca do conhecimento, é próprio da vontade a busca da 
felicidade. Nenhum ser humano pode deixar de buscá-la. A procura 
por ela é sempre individual. Somente a mim cabe a tarefa de buscar 
a minha felicidade. Os caminhos que persigo para buscá-la são meus 
caminhos. Não obstante, embora a busca pela felicidade seja sempre 
individual, jamais posso ser feliz sozinho. Sou feliz se os outros também 
o forem. Somente o bem pode nos fazer felizes.

O mal jamais pode propiciar felicidade. 

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

O COLINENSE
Fundado em 18/08/1918

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

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

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

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

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

Jornalista Responsável: João Roberto Felici - MTb - 22.733
Impressão: Editora J. G. Rio Preto Eireli

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

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

VENDE-SE 
Casa no bairro Jardim 

Hípico, em Colina, na Rua 
José Marques de Oliveira. 
Contato (17) 99184-4606. 

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 car-
ros – 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. 

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Limpeza caixa d’água, 

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. 

VAGA DE EMPREGO 
Para Agente de Prevenção 

de Perda com os seguintes 
requisitos: ensino médio 
completo e disponibilidade 
de horário. Vários benefícios, 

VENDO 
Moto Honda/CG 150 Fan 

ESDI, ano 12/13, flex, IPVA 
2023 pago, cor amarelo. 
Tratar Tio Carlos Antenas: 
99101-0733 ou Rua 5 nº 
570 – Cohab 2. 

poderão lhe ser altamente proveitosos. Fase excepcionalmente 
benéfica, para solucionar problemas familiares.

Horóscopo da semana de 26/01 a 01/02

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Muito sucesso 
está previsto para você, neste período. Terá êxito 
em escritos, nos grandes negócios comerciais, e 

industriais e nos estudos que requeiram grande empenho mental. 
Durante o período você se sentirá mais consciente dos seus atos, 
favorecendo, portanto, todos os seus afazeres.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Neste dia, as pessoas 
ao seu redor estarão impulsivas e teimosas 
procurando soluções precipitadas para um assunto 

qualquer. Não se deixe influenciar. Previna-se contra riscos de 
perder dinheiro, amizade ou qualquer outra coisa.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Sua energia atual, 
aliada a sua persistência, poderá lhe proporcionar 
vantagens reais. Evite depender dos demais 
tomando suas próprias iniciativas. Tente, inclusive, 

os jogos, a loteria e os esportes. Na área amorosa, sentindo-se você, 
dotado de mais razão e menos sentimentos, tudo estará a seu favor.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Depois do meio-
dia, você terá ótimas influências para cuidar de 
questões financeiras, contábeis, bancárias. Obterá 

lucros através de publicidade, rádio, jornal, cinema, televisão. 
Fluxos positivos.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Notáveis 
probabilidades de sucesso em questões 
relacionadas com a vocação, ciência, concurso, 
empregos, aumento de vencimento e rendimento. 

O contato com amigos e conhecidos lhe será útil.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Novos planos 
para a sua elevação de cargo, de conhecimentos 
profissionais deverão ser estudados agora. De 
resto, a influência será ótima para a vida amorosa 

e familiar e para tratar com amigos. Benefícios inesperados, se por 
hora, encontrar-se em dificuldades econômicas.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Aumento de 
vitalidade, da influência pessoal e das chances no 
amor. No trabalho, devido a um aspecto do planeta 
Júpiter, poderá surpreender-se com uma possível 

gratificação em dinheiro, proveniente da sua atividade profissional.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Faça de tudo hoje, 
para melhorar suas condições sociais, amorosas 
profissionais e financeiras. Mas tudo dentro de um 
sentido honesto e inteligente. Os contatos pessoais 

estão favorecidos. Boas Notícias.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Dia indicado 
de êxito e sucesso em todas as coisas que 
empreender, principalmente, no trabalho. O amor 
estará bastante beneficiado, juntamente com a 

saúde e as relações sociais e pessoais.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Seus 
desejos poderão ser concretizados neste dia, 
principalmente se manter-se otimista e mais 
confiante. Sucesso amoroso e profissional. Hoje é 

um dia para você fazer um balanço geral do seu comportamento 
dos últimos tempos.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Examine com atenção 
suas possibilidades de se realizar profissionalmente 
e descobrirá contatos pessoais e amizades, que 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 A influência astral 
lhe propicia feliz contatos com parentes e com 
pessoas da sua alta estima. Procure também, levar 
uma palavra amiga aos mais necessitados. Bom 

para tentar na loteria. Divirta-se e passeie que será bem sucedido.

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA 
BRASILEIRA - PSDB

EDITAL 

Nos termos da legislação em vigor, ficam convocadas, por 
este Edital, todos os eleitores filiados ao Partido da Social De-
mocracia Brasileira – PSDB, neste município, para a Convenção 
Municipal que será realizada no dia 11/02/2023, com início às 
09:00 horas e encerramento às 12:00 horas, à Alameda A nº 
55 – Bairro Vila Hípica, nesta cidade, com a seguinte

ORDEM DO DIA 
a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Mu-

nicipal, que será constituído de 15 (quinze) membros e de 05 
(cinco) suplentes; 

b) Eleição, por voto direto e secreto, de 01 (um) Delegado 
e igual número de suplentes à Convenção Estadual; 

c) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído 
de 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. 

Na mesma data serão eleitos, por voto direto e secreto, a Co-
missão Executiva Municipal e seus suplentes, e os membros efetivos 
e suplentes do Conselho Fiscal, em reunião do Diretório Municipal 
eleito, convocada por este Edital para às 12:30 horas, sendo o início 
do credenciamento dos suplentes às 12:45 horas, no mesmo local. 

Informamos que no dia 30/01/2023, das 09:00 às 18:00 
horas, a Comissão Executiva manterá plantão na Rua Aparecido 
Casagrande, nº 605 – Bairro Antônio Daher – Colina/SP para 
protocolar o requerimento para registro de chapas completas, 
obedecendo ao art. 25  § 7º do Estatuto do PSDB. 

Município de Colina, em 24 de Janeiro de 2023

Amilton Mestriner - Presidente da Comissão Executiva Municipal 

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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A DIGITAL SECURITY 
NET, que presta serviço de 
vigilância monitorada com 
câmeras e alarme, agora 
está funcionando em novo 
endereço: na Av. Rui Barbosa 
nº 936  - fone: 3341-3520

Teve início no último 
dia 18 o pagamento da 
parcela de janeiro do 
Bolsa Família (antigo 
Auxílio Brasil), no valor 
de R$ 600,00. Colina 
possui 938 beneficiários 
do programa social do 
governo federal. 

A coordenadora do 
CRAS, Priscila Dionísio, 
explicou que como o 
cadastro é familiar todos 
que moram na mesma 
casa precisam ser cadas-
trados, independente de 
laços sanguíneos. 

“O pagamento é 
efetuado sempre depois 
do dia 15, respeitando 
o final de NIS do titular. 
Este mês as famílias vão 
receber a parcela de R$ 

CRAS alerta: quem não fizer recadastramento pode 
perder “Bolsa Família” 

Governo realiza “pente-fino” no CadÚnico para eliminar fraudes 
600,00. O acréscimo de 
R$ 150,00, por crianças 
de até 6 anos, está 
previsto para começar 
em março”, ressaltou a 
coordenadora. 

O valor extra começará 
a ser pago após o governo 
fazer um pente-fino no 
CadÚnico para eliminar 
fraudes. “O governo está 
cruzando informações para 
averiguar os cadastros 

de pessoas que moram 
sozinhas. Em Colina, 
188 famílias estão nesta 
situação e correm o risco 
de perder e até devolver 
o dinheiro recebido se 
não atualizarem o seu 
cadastro”, esclareceu 
Priscila. 

Todos os beneficiários 
do CadÚnico devem 
comparecer a sede do 
CRAS, até o final de fe-

vereiro, para atualização 
das informações que 
devem ser prestadas 
de forma correta. 

O CRAS também é 
responsável pelo cadas-
tramento das famílias no 
CadÚnico para inclusão 
no Bolsa Família. Para 
isso é preciso o forneci-
mento dos documentos 
de todos os moradores 
da família. 

O Censo Demográfico, 
que foi prorrogado devido 
à falta de recenseadores, 
tem enfrentado problemas 
para a conclusão dos 
trabalhos. 

IBGE faz apelo para conclusão do Censo
Moradores ausentes e que se recusam a dar informações prejudicam coleta de dados 

O coordenador Júlio 
César Mora, do IBGE/
Barretos, disse que a 
pesquisa em Colina 
está na reta final, mas 
os recenseadores estão 
encontrando dificuldades 
com moradores não 
encontrados nas resi-
dências e na recusa de 
pessoas em responder o 
questionário. O Censo em 
Jaborandi está perto do 
encerramento com 6.163 
pessoas recenseadas. 

“Estamos fazendo 
uma varredura em cerca 
de 157 domicílios em 
que os moradores, até 
o momento, não foram 
encontrados e em 266 
residências em que as 
pessoas se recusam a 
prestar as informações”, 
ressaltou Mora que 
acrescentou: “Os recense-
adores estão retornando 
constantemente nestes 
domicílios em horários 
alternativos e finais de 
semana. Essa é uma 

população expressiva que 
precisa ser somada aos 
residentes do município”.

APELO PARA 
TÉRMINO DE 

PESQUISA 
Em Colina, 17.132 

pessoas já foram recen-
seadas, o que representa 
cerca de 95% dos domi-
cílios. “Estamos fazendo 
um apelo para que os 

Presidente da ACIC, André Ferreira, com os comerciantes e representantes da 
Cris Moda, Sett Calçados, Nova Moda, Pé Brasil e Ótica Colina durante jantar 
no Restaurante da Elvira. Este foi o prêmio do concurso natalino da ACIC que 
escolheu os cinco estabelecimentos mais enfeitados. O animado e delicioso 
jantar, com direito acompanhante, aconteceu dia 17. 

faltosos recebam os re-
censeadores e prestem 
as informações porque 
precisamos concluir os 
trabalhos. A previsão de 
término era outubro do ano 
passado e até o momento 
não foi concluída”. 

FACILIDADES 
Para facilitar a coleta 

de dados o morador pode 
ligar no 137, na central 

do Disque Censo, para 
agendar a entrevista 
presencialmente ou por 
telefone 

A população contada 
no Censo 2010 em Colina 
foi de 17.371 e a previsão 
atual é de 18.411. Em 
Jaborandi o número é de 
6.592 (2010) e estimativa 
de 6.223 para o Censo 
2022. 

Comerciantes premiados pela 
ACIC participam de jantar

Beneficiários do programa social precisam fazer o re-
cadastramento para continuarem recebendo  o auxilio 
do governo federal. 
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
DIAS: 31/01 E 01/02 

 
MENINGO C: 
PARA ADOLESCENTES DE 15 A 19 ANOS QUE NÃO FORAM 
VACINADOS ANTERIORMENTE, PARA TRABALHADORES 
E PROFISSIONAIS DA SAÚDE.

POPULAÇÃO GERAL 6 MESES OU MAIS QUE NÃO 
FORAM IMUNIZADOS NO ANO DE 2022.

COVID-19 / PFIZER: 
POPULAÇÃO GERAL 3ª DOSE 12 ANOS 
OU MAIS, E 4ª DOSE 18 ANOS OU MAIS.

LOCAL DE VACINAÇÃO: 
UBS DO BAIRRO VILA FABRI , ESF DO BAIRRO NOSSO TETO
HORÁRIO ESTENDIDO: DAS 17 ÀS 21H.

GRIPE: 

Hoje
Dalton Donizete Beline 

Alex Peguim 
Flaviane Felici 

Camila Ferreira de 
Camargo 

Rosana Garcia Paro Silva 
Amanhã 

Ângelo Mário Petri 
Marcelo Brunozi 

Dia 28 
Camila Pupolini

Carla Nogueira Torneli
Dia 29 

Reges Fernando Felici 
Dia 30

Dalva Foleto Matarelli 
Otávio Augusto Corrêa de 

Oliveira 
George Lucas Furini 

Dia 31 
Persival Brait 

Laura Helena H.da Silva 
Eder Ferreira de Araújo 

Dia 1º 
Maria Helena Borges 
Andréia Pires Paro 

Luiz Roberto Zanqueta 
Aniversários de casamento 

Hoje 
Willes Camolesi/Bernadete 

Dia 30 
Valdeci de Souza/Deise 

Dia 31 
Pedro José Spechoto/

Maria Madalena 

Ângelo Spechoto/Maria Luiza fez questão de prestigiar 
a formatura do neto Gabriel Spechoto Moreira, que se 
graudou em Medicina pelo Centro Universitário de Mi-
neiros. O culto ecumênico, colação e baile, realizados 
em Goiânia nos dias 19, 20 e 21, foram emocionantes 
tanto para os avós como os pais Antônio/Sílvia.

53 ANOS - A história conjugal de Pedro José Spe-
choto/Maria Madalena completa 53 anos no próximo 
dia 31, data desta união sólida e duradoura. 

Aconteceu na manhã de sábado a grande inauguração da Drogaria Avenida, instalada na 
Av. Luiz Lemos de Toledo nº 290 que oferece a linha completa de medicamentos e que 
tem como diferencial o atendimento da equipe, que está pronta para servir os colinenses! 

Sábado aconteceu a formatura de Frederico Lopes 
Hespanhol, o mais novo graduado em Odontologia pelo 
Unifeb. A festa no Berrantão, compartilhada com fami-
liares e amigos, foi um momento especial para os pais 
Edson/Romaleide. O formando já está de malas prontas 
para Aracaju, onde dará início à jornada profissional. 

Hoje o dia é de alegria para Alex Peguim que celebra mais 
um ano de vida juntinho da filha Heloísa e esposa Mariani. 

Para Ângelo Mário Petri, 
que celebra 63 anos 

amanhã, não tem nada 
mais prazeroso que a 

companhia da família e 
da esposa Lígia. 

A pesca é um dos seus 
passatempos prediletos.  

A família é uma dádiva para Willes Camolesi/Bernadete, que tem a receita da convi-
vência harmoniosa e feliz. O casal completa 60 anos (bodas diamante) no dia de hoje. 

Quando essa turminha está reunida faz a alegria de 
Rubinho/Rosana.  A vovó comemora o aniversário hoje 
juntinho dos netos que são seus amores. 

Barretos e região ganharam na última quinta-feira, 19, um 
moderno espaço de saúde, estética e bem estar. A Clínica 
Unique está em novas e modernas instalações, oferecen-
do alta tecnologia e inovação em tratamentos estéticos 
corporais e faciais, inclusive com centro cirúrgico e spa 
capilar. O empreendimento é fruto da convergência de 
ideias inovadoras entre os sócios-proprietários dr. Jorge 
Rezeck e Carlos Meinberg Neto. A nova Unique fica na 
Rua 22, com a 35x37, nº 061 – fone 98225-8347. Na foto 
acima, descerramento da fita inaugural pelo dr. Jorge 
Rezeck  com o filho Lorenzo, a nutricionista Ludmila 
Leonel e Tuana Meinberg com o filhinho Zaiden.
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COFRE FURTADO É RECUPERADO 

Na madrugada do dia 19, bandidos quebraram o 
vidro da fachada de uma empresa da Av. José Fran-
cisco Azedo e furtaram um cofre contendo a quantia 
aproximada de R$ 1.500,00. Suspeitando de um indi-
víduo, de 24 anos, conhecido por praticar furtos desta 
natureza, a PM foi até a sua residência, na Nova Colina 
e avistou o bandido e o comparsa tentando arrombar 
o cofre  usando várias ferramentas. Os policiais, que 
solicitaram apoio de mais viaturas, invadiram a casa, 
mas os bandidos fugiram pelos fundos deixando para 
trás o cofre e o Gol usado no crime. A ocorrência foi 

apresentada no plantão policial, onde a companheira 
do autor foi ouvida pela autoridade policial. 

FURTO DE MOTO 
Uma moto CG 125 Fan, cinza, ano 2008, foi furtada 

na manhã do dia 17 na Av. José Francisco Azedo. O 
veículo ficou estacionado poucos minutos enquanto 
o condutor, de 41 anos, fazia uma entrega, sendo que 
o mesmo viu a moto sendo levada por um indivíduo 
que fugiu sentido rodovia. 

PNEUS FURTADOS NO JD. CALIFÓRNIA
Além de furtar os pneus de uma Strada os ban-

didos deixaram o veículo sobre o macaco. O crime 
aconteceu durante a madrugada do dia 22 na Rua F 
do Jardim Califórnia. Também na Rua F do bairro, na 
mesma data, foram furtados 12 pneus instalados em 
uma carreta que estava estacionada em um terreno. 
O veículo de carga foi encontrado apoiado em tocos 
de madeira. 

MAIS FURTOS 
Um  morador da Rua 2 da Cohab 3 saiu para traba-

lhar na manhã do dia 17 e quando retornou encontrou 
a porta dos fundos arrombada, constatando o furto de 
notebook, relógio de pulso, semijoias e celular. 

Outra residência da Av. Cel. Antenor Junqueira 
Franco também foi alvo de furto no dia 10. Aprovei-

tando a ausência da moradora, ladrões arrombaram 
o portão e a porta de entrada e furtaram TV 40’, joias, 
semijoias e garrafas de bebidas. 

PRESO CAPTURADO 
Um condenado, de 26 anos, que não retornou da 

“saidinha” de final de ano, foi capturado pela PM na 
Rua 6 da Vila Guarnieri na manhã do dia 23. O conde-
nado foi transferido para Bauru, onde cumpre a pena. 

TRAFICANTE PRESO NO NOSSO TETO 
Ao avistar a viatura que patrulhava a Rua 3 do Nos-

so Teto no dia 19, no horário do almoço, um morador, 
de 18 anos, correu para o interior de sua residência 
sendo acompanhado pelos PMs Silva e Moura, que 
apreenderam no imóvel 40 cápsulas de cocaína (50g), 
23 papelotes de maconha (32g), balança de precisão, 
caderneta com a contabilidade do tráfico e a quantia 
de R$ 193,10. O indiciado, apresentado na delegacia, 
permaneceu recolhido na cadeia local aguardando 
decisão judicial. 

MACONHA APREENDIDA COM IRMÃOS 
A quantia de 25g de maconha foi apreendida com 

dois irmãos, de 14 e 15 anos, abordados pela PM na 
manhã do dia 22, na praça que margeia a Av. José 
Francisco Azedo. O mais velho disse que comprou 
a droga por R$ 25,00 numa biqueira do Nosso Teto. 

Cofre e carro usados no furto cometido em estabe-
lecimento da Av. José Francisco Azedo durante a 
madrugada do dia 19. 

P A N O R A M A

Preocupada com a 
saúde da população e 
com o meio ambiente, as 
Secretarias Municipais de 
Serviços Urbanos e Saúde, 
por meio do Departamento 
de Controle de Vetores, 
mantém um programa 
de coleta e destinação de 
pneus em desuso.

A coleta é realizada 
todas às quartas-feiras junto 
às oficinas, borracharias e 
bicicletarias do município.

O Coordenador de 

Colina mantém programa de coleta e destinação de pneus
Fiscalização, Antonio 
Figueira, explicou que 
após a coleta os pneus 
são acondicionados e 
protegidos da chuva até 
que a empresa Reciclanip, 
entidade sem fins lucrativos, 
ligada a   Anip (Associação 
Nacional da Indústria de 
Pneumáticos) os recolha, 
dando a destinação cor-
reta e ambientalmente 
adequada.

“O pneu inservível é 
um objeto que pode reter 

água se guardado inade-
quadamente ou exposto à 
chuva. Portanto, torna-se 
criadouro do mosquito da 
dengue, gerando risco à 
saúde pública”, explicou 
Figueira que acrescentou:  
“Cada um deve assumir 
a sua responsabilidade 
nesse processo. As 
pessoas, quando troca-
rem os pneus dos seus 
carros, devem deixá-los 
no local da troca e as 
borracharias e oficinas 

devem cadastrar-se junto 
às secretarias para que 
entrem na rota de coleta”. 

O cadastro deve ser 
realizado nas Secretarias 
de Saúde/Serviços Urbanos 
pelos telefones 3341-9430 
ou 3341-2263 em horário 
comercial. 

No ano de 2022, 
o programa coletou e 
enviou para reciclagem 
750 pneus de caminhões/
tratores e 2.841 pneus 
de carros/caminhonetes. 

Pneus recolhidos são destinados à empresa de reci-
clagem ligada à Associação Pneumática.
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A Administração Municipal vem renovando,  
constantemente, a frota de veículos e maquinários 
com o objetivo de melhor servir a população. Como 
vereador tenho participado dos pedidos de novos 
veículos e máquinas junto aos Governos Estadual e 
Federal.

No final do mês passado acompanhei o prefeito 
Dieb nos últimos eventos do governador Rodrigo 
Garcia, quando foram entregues os novos veículos: 
um trator, uma van e um ônibus.

Também estive com o prefeito quando o governador 
entregou o termo de permissão de uso, por tempo 
indeterminado, do Recinto Municipal e Escola Agrícola.

É uma satisfação fazer parte destas importantes 
conquistas, que marcam a história da nossa cidade.

Vereador Muniz acompanhou o prefeito Dieb na entrega de novos 
veículos para frota municipal.  

Muniz prestigiou entrega de veículos 
Dez equipes de 5 

municípios participam do 
Campeonato de Futsal que 
teve início no último dia 16 
com a primeira rodada da 
competição, que termina 
no dia 3 de fevereiro com 
a final entre as equipes 
melhores colocadas. 

O Departamento 
Municipal de Esportes 

Campeonato Regional de 
Futsal movimenta a cidade

informou que as partidas 
são realizadas todas as 
noites, de segunda a sexta-
feira, com início às 19h30, 
no Ginásio de Esportes. 

As equipes de Jaborandi 
que disputam o campe-
onato são: LZ, Geração 
X, 03 FC, Segundona 
e Bárbaros. Terra Roxa 
tem dois times inscritos: 

Game Over e Sub-Óbito. 
Colina participa com o 
Real Madruga, Barretos 
com o Dental Art’s Futsal 
e Santo Inácio. O prefeito 
Silvinho tem acompanhado 
as rodadas, que estão 
cada vez mais disputa-
das já que as semifinais 
começam na próxima 
terça-feira, dia 31. 

Prefeito Silvinho, vereador André Junqueira, diretor de esportes Mário Constantino 
Júnior, juízes e jogadores na abertura da competição. 

A quadra da Rua Assad 
Calil Chabrour recebeu 
melhorias para manter 
o espaço em excelentes 
condições de uso pela 
população. Além da pin-
tura completa do piso e 
arquibancadas, o entorno 
também foi revitalizado pela 

Quadra recebe melhorias
prefeitura com a reforma 
dos banheiros, vestiários, 
conserto dos refletores, 
entre outros serviços. 

A quadra também recebe 
torneios esportivos, como 
o campeonato de futsal 
realizado durante este 
mês que terá algumas 

rodadas no local em dias 
sem chuvas. 

“A quadra é uma das 
mais movimentadas e 
frequentadas da cidade e a 
sua revitalização estimula a 
prática esportiva”, destacou 
Mário Constantino Júnior, 
diretor de esportes. 


