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Proporcionar segu-
rança aos foliões foi a 
maior preocupação das 
prefeituras de Colina e 
Jaborandi, que mudaram 
o carnaval popular de 
local para que a festa 
transcorresse de forma 
tranquila, porém com 

Carnaval em novo local garantiu segurança aos foliões
muita diversão e alegria. 

O Recinto Municipal 
foi o palco do Colina 
Folia que teve 4 noites e 
duas matinês. Adultos e 
crianças se esbaldaram 
ao som de várias bandas 
e DJs. 

O Jaba Folia também 

trocou a praça central pelo 
Parque de Exposições. Os 
DJs agitaram os foliões 
por 5 noites e duas 
matinês. O concurso 
de blocos movimentou 
a festa madrugada afora. 
Nesta edição mais deta-
lhes sobre o Carnaval. 

Foliões se esbaldaram no Recinto Municipal durante o Colina Folia.              Aislan Augusto
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Casos de HIV triplicam em Colina 

Golpista se passa por médico e extorque 
dinheiro de idoso

Envolvidos em tiroteio no lago são presos

Começou ontem a 
Campanha da Fraterni-
dade deste ano que tem 
como tema “Fraternidade 
e Fome”. 

A quaresma é tem-
po de jejum, oração e 
caridade, disse o padre 
Santana que convida 
os cristãos a participa-
rem das reflexões  às 
terças-feiras na igreja 
matriz. 
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“Fraternidade e Fome” é o 
tema da CF 2023 

Padre Santana com o manual da Campanha da Fra-
ternidade 2023. 

Ao som do axé, funk, pagode e muito mais os DJs agitaram o Jaba Folia. Ender Látaro
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Notícias da Paróquia
Dia 23 – Quinta-feira
09h – Reunião do Conselho Diocesano de Presbíteros - Barretos

Dia 25 – Sábado – 1º DOMINGO DA QUARESMA
19h – Missa na Matriz 

Dia 26 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as Crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 28 – Terça-feira
19h30 – Via-sacra na Matriz

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

“AS TENTAÇÕES”

A liturgia desta primeira semana da quaresma nos coloca diante 
das tentações de Jesus. Jesus foi realmente tentado, Ele precisa 
tomar uma posição clara em relação à forma concreta de realizar 
a sua missão. As tentações foram uma luta interior que se concen-
trou no tempo em que Jesus passou no deserto, mas se estendeu 
por toda a sua vida. Jesus sai desse conflito com duas certezas: o 
Reino de Deus chegou; o serviço a Deus e aos irmãos é o caminho 
da salvação. Nós também somos constantemente tentados: seguir 
Jesus ou seguir as ilusões do mundo? Amar a Deus e aos irmãos 
ou viver egoisticamente?

Se, para Israel, as tentações foram espaço de perdição, para 
Jesus as mesmas tentações tornam-se promessa de salvação 
graças àquele que as venceu. O domínio de satanás sobre os ho-
mens e as mulheres foi vencido por Jesus. Em Jesus, a pessoa de 
fé passa como que através de uma porta estreita e entra no “aqui 
e agora” da salvação.

Ele não venceu só no passado, pela força do Espírito, ele 
vence ainda hoje, na fé dos discípulos e da discípula que o ouvem 
para serem salvos. As tentações são o tecido do dia-a-dia da vida 
cristã: são a luta necessária contra o mal e os custos que o bem 
acarreta. Ruins em si, têm, porém, um lado positivo: são um sinal 
de “estamos” no mundo, mas não “somos” do mundo, pois perten-
cemos ao Senhor Jesus.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 
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Controle suas despesas domésticas. No amor, está na hora de você Controle suas despesas domésticas. No amor, está na hora de você 
enxergar as coisas sem lentes cor de rosas. Haja no sentido de inibir enxergar as coisas sem lentes cor de rosas. Haja no sentido de inibir 
as intransigências da pessoa amada.as intransigências da pessoa amada.

Horóscopo da semana de 23/02 a 01/03

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Se agir corretamente Se agir corretamente 
terá grande expansão em todos os sentidos quer terá grande expansão em todos os sentidos quer 
nos negócios, quer na vida social e profissional. nos negócios, quer na vida social e profissional. 

Bom às investigações e as novas descobertas. Notícias negativas. Bom às investigações e as novas descobertas. Notícias negativas. 
Prenúncios de lucros reais em negócios que digam respeito ao luxo Prenúncios de lucros reais em negócios que digam respeito ao luxo 
ou a algo que esteja ligado a sua própria vaidade.ou a algo que esteja ligado a sua própria vaidade.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Influência astral muito Influência astral muito 
benéfica e renovação profissional e para solucionar benéfica e renovação profissional e para solucionar 
seus problemas financeiros e pessoais. Fará boas seus problemas financeiros e pessoais. Fará boas 

amizades e receberá o apoio de pessoas que exercem muita amizades e receberá o apoio de pessoas que exercem muita 
influência em nosso meio.influência em nosso meio.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Novas e propícias Novas e propícias 
amizades, prosperidade profissional, financeira e amizades, prosperidade profissional, financeira e 
social e muito otimismo quanto a uma vida tranquila social e muito otimismo quanto a uma vida tranquila 
e feliz em um futuro próximo, e o que lhe indica o fluxo e feliz em um futuro próximo, e o que lhe indica o fluxo 

astral deste período. Evite iniciar qualquer tipo de discussão, fuja de astral deste período. Evite iniciar qualquer tipo de discussão, fuja de 
disputas e não se envolva em qualquer tipo de brigas verbais inúteis.disputas e não se envolva em qualquer tipo de brigas verbais inúteis.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 A influência não A influência não 
será das melhores. Terá algumas dificuldades será das melhores. Terá algumas dificuldades 
financeiras, profissionais e familiares. Portanto, financeiras, profissionais e familiares. Portanto, 

tenha a cabeça no lugar procurando a mais fácil solução e não tenha a cabeça no lugar procurando a mais fácil solução e não 
conturbando tudo como é de seu costume. Mantenha a serenidade conturbando tudo como é de seu costume. Mantenha a serenidade 
e se possível, procure isolar-se para reabastecer as suas energias.e se possível, procure isolar-se para reabastecer as suas energias.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Propício para ir Propício para ir 
a festividades, reuniões sociais e para obter conselhos a festividades, reuniões sociais e para obter conselhos 
de pessoas dotadas de grande conhecimentos. Boas de pessoas dotadas de grande conhecimentos. Boas 
chances no setor amoroso e da amizade. Excelente chances no setor amoroso e da amizade. Excelente 

intuição e disposição. Sucesso profissional. Loteria favorecida.intuição e disposição. Sucesso profissional. Loteria favorecida.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Período feliz com Período feliz com 
muitas novidades e atrações, principalmente nos muitas novidades e atrações, principalmente nos 
assuntos sentimentais e pessoais. O seu trabalho assuntos sentimentais e pessoais. O seu trabalho 
trará bons resultados bem como os negócios e trará bons resultados bem como os negócios e 

novas amizades. Todavia, não descuide da saúde.novas amizades. Todavia, não descuide da saúde.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Não seja imprevidente. Não seja imprevidente. 
Poderá estragar suas possibilidades de ser bem Poderá estragar suas possibilidades de ser bem 
sucedido neste dia. A lua em bom aspecto vai influir sucedido neste dia. A lua em bom aspecto vai influir 
nos seus sentimentos. Não descuide da aparência. nos seus sentimentos. Não descuide da aparência. 

Período de inspiração literária e musical, mas será preciso ter muito Período de inspiração literária e musical, mas será preciso ter muito 
cuidado com os impulsos momentâneos que poderão levá-lo a cuidado com os impulsos momentâneos que poderão levá-lo a 
cometer alguns excessos de repercussão desfavorável.cometer alguns excessos de repercussão desfavorável.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Muito bom dia para Muito bom dia para 
tratar de assuntos e negócios relacionados com tratar de assuntos e negócios relacionados com 
escritas, setores artístico e social. Lucros pelo escritas, setores artístico e social. Lucros pelo 
esforço profissional e êxito social, também se esforço profissional e êxito social, também se 

apresentarão. Os resultados que você atingir serão conseguidos, apresentarão. Os resultados que você atingir serão conseguidos, 
se você parar de pensar somente neles.se você parar de pensar somente neles.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Momento dos mais Momento dos mais 
favoráveis para realizar, com muito sucesso, grandes favoráveis para realizar, com muito sucesso, grandes 
negócios, empreendimentos e tudo aquilo que possa negócios, empreendimentos e tudo aquilo que possa 
elevá-lo materialmente. Bom período para a vida social. elevá-lo materialmente. Bom período para a vida social. 

Sucesso para os artistas, funcionários, e viajantes deste signo. Controle Sucesso para os artistas, funcionários, e viajantes deste signo. Controle 
contudo, a sua rebeldia, e não se exponha aos seus inimigos declarados.contudo, a sua rebeldia, e não se exponha aos seus inimigos declarados.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 No período No período 
há indícios de êxito nas questões que demandem há indícios de êxito nas questões que demandem 
sigilo, loteria, jogos, esportes e casamento. Momento sigilo, loteria, jogos, esportes e casamento. Momento 
muito bom para resolver problemas financeiros. Os muito bom para resolver problemas financeiros. Os 

seus sonhos se tornam mais práticos, sempre em conformidade com seus sonhos se tornam mais práticos, sempre em conformidade com 
os seus projetos, e sobretudo em relação ao seu potencial financeiro.os seus projetos, e sobretudo em relação ao seu potencial financeiro.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Mantenha cautela Mantenha cautela 
diante das notícias que ouvir, falsas ou favoráveis. diante das notícias que ouvir, falsas ou favoráveis. 
Período excepcional para a vida amorosa e conjugal. Período excepcional para a vida amorosa e conjugal. 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Excelente Excelente 
período aos novos empreendimentos e bons lucros período aos novos empreendimentos e bons lucros 
na compra e venda de bens móveis e imóveis. na compra e venda de bens móveis e imóveis. 
Novas amizades poderão alertá-lo em algum Novas amizades poderão alertá-lo em algum 

sentido. Sucesso em diversões e na vida romântica. Indicações de sentido. Sucesso em diversões e na vida romântica. Indicações de 
muita atividade e inconstância neste dia.muita atividade e inconstância neste dia.

VENDE-SE 
Chácara em Jaborandi, 

localizada na Rua 18 de 
Março,  663 (cruzamento 
com a Rua Inácio M. 
D. Junqueira, entrada 
da cidade, próxima ao 
lago), constituída de 
uma casa de alvenaria 
c/ 3 quartos sendo uma 
suíte, com banheira e 
closet,  sala de visita,  
banheiro social, sala de 
TV, escritório integrados, 
cozinha  tradicional com 
armários embutidos  c/ 
bancadas de granito e 
área gourmet conexa. 
Área de serviço com 
lavanderia e despen-
sa, área de lazer com 
churrasqueira, piscina 
aquecida e banheiros. 
Playground com uma casa 
de boneca de alvenaria 
e um campo de futebol 
society, sendo toda está 
área iluminada e cercada 
por alambrado. Garagem 
para 4 carros, área toda 
murada, com grande es-
paço pra cultivo de frutas 
e hortaliças abastecidas 
de dois 2 poços de água 
e vários pés de frutas 
já em produção. Ótima 
oportunidade de mora-

dia ou para negócios. 
Contato pelo WhatsApp: 
(17) 99133-7521 ou (17) 
99103-2852. 

VENDE-SE 
Casa no bairro Jardim 

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

VENDO 
Dois terrenos na Rua 

F – Jardim Califórnia. 
Tratar fone 99709-9585, 
c/ Adilson (Gledan). 

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso 

da cidade c/ muitas delí-
cias para você. Aceitamos 

encomendas de bolos p/ 
aniversários, pão de mel, 
pães, roscas e salgados 
para festas pelo fone 
3341-3230 ou à Av. Luiz 
Lemos de Toledo, 417. 

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

e manutenção, podas 
de árvores, plantio de 
grama, comércio de va-
sos e plantas em geral. 
Contato (17) 3341-1604 
/ 99135-3501 / 98189-
4149, c/ Gabriel Paro. 

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

seus pés c/ a podóloga 
Daniela – unhas encra-
vadas, calosidades, olho 
de peixe, etc. Contato 
Av. Rui Barbosa nº 572 
- Centro - 99156-1535 e 
98201-5722. 

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves 
em geral, simples e 

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 esto-

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

EMPREGO
Vagas de emprego 

para diversas funções e 
muitos benefícios, como 
assistência médica e 
odontológica. Requisit:o 
ensino médio completo e 
disponibilidade de horá-
rio. Enviar currículo para  
atendimento@tomeleve.
com.br  ou entregar na 
loja da Av. Luiz Lemos 
de Toledo nº 386.
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Nos dois últimos 
anos os casos HIV/Aids 
praticamente triplicaram 
em Colina, que registrou 
17 em 2022 contra 6 do 
ano anterior. O maior 
número de casos está 
na faixa etária de 20 a 
49 anos. 

Este é um dado 
alarmante que reflete a 
falta de conscientização 
da população sexual-
mente ativa. “Hoje é 
possível compreender 
melhor como o vírus 
age no organismo. 
Apesar disso, ainda é 
expressivo o número de 

Casos de HIV triplicam nos dois últimos anos 
Dado alarmante pode se repetir se população sexualmente ativa não se conscientizar 

novas infeções por ano, 
especialmente entre a 
população mais jovem. 
Através do teste é pos-
sível saber o diagnóstico 
preciso, ficar na dúvida 
e não realizá-lo pode 
agravar a doença, que 
pode contaminar mais 
pessoas”, explicou Ma-
ria Thereza Rodrigues, 
enfermeira da Vigilância 
Epidemiológica.

A forma mais comum 
de contágio é a falta de 
uso de preservativos 
nas relações sexuais. 
“A prevenção é a única 
arma contra o vírus e as 

pessoas sexualmente 
ativas precisam se 
proteger. Preservativos 

masculinos, femininos 
e gel lubrificante estão 
constantemente à dis-

posição da população 
em todas as Unidades 
Municipais de Saúde 
e no PAM”, informou a 
enfermeira. 

STATUS 
SOROLÓGICO
A Secretaria de Saúde 

realizou em dezembro 
a Campanha “Fique 
Sabendo” com oferta 
de testes rápidos para 
HIV, Sífilis, Hepatites 
B e C. “O objetivo é a 
conscientização para a 
importância do diagnós-
tico precoce, sobretudo 
entre os jovens, para 
que as pessoas tenham 

conhecimento do seu 
status sorológico. O 
resultado é obtido em 
alguns minutos com 
algumas gotas de 
sangue coletadas do 
dedo. O teste rápido, 
confiável e seguro, 
fica à disposição da 
população durante o 
ano todo em cada uma 
das unidades de saúde”, 
esclareceu Maria The-
reza. O paciente que é 
reagente é referenciado 
para Casa Rosa em 
Barretos que fornece 
atendimento médico 
gratuito pelo SUS. 

Por meio de con-
vênio com o Estado, 
vinculado ao programa 
“Cidade Acessível”, 
a prefeitura ganhou 
uma van especial para 
transporte de pacientes 
com deficiência física 
ou mobilidade reduzida. 

O prefeito Dieb fez 
a entrega aos secre-
tários Sadia Ferreira 
(Saúde) e João Dias 
Filho (Transportes) no 
último dia 15. 

O veículo possui nove 
lugares para passagei-

Colina ganha veículo especial para pacientes
ros, sendo três lugares 
exclusivos para cadeiras 
de rodas e conta com 
sistema de elevador 
para acesso da cadeira 
de rodas, além de ar 
condicionado. 

“Esse veículo possibilita 
que os cadeirantes se 
locomovam com mais 
conforto e autonomia. 
O sistema é prático e 
não necessita da ajuda 
de outras pessoas para 
embarque e desembarque. 
Agradeço ao governo 
estadual por mais esta 

parceria que representa 
melhoria na qualidade 
de vida das pessoas 

com necessidades 
especiais”, destacou 
o prefeito. A folia não tirou o 

foco dos atletas da 
Secretaria de Esportes 
que no domingo, 19, 
correram os 5km da 
prova que celebrou os 
64 anos de Colômbia. 

No feminino o re-
sultado foi o seguinte:  
Jéssica Genovez (1º 
26-35), Maria Cristina 
Almeida (1º 46-55) e 
Cláudia Trivelato (2º 
56-65). No masculino a 
classificação ficou assim: 
Paulo Libório (3º 46-55), 

Atletas estiveram em 
Colômbia

Enelton Tychoniuk (5º 
36-45), Jesus Oliveira (6º 
56-65), Anselmo Modolo 
(8º 56-65 anos), Leandro 
Lenhaverde (13º 36-45) 
Walter Nascimento (13º 
46-55), Juliano Souza 
(14º 36-45). Os atletas 
Higor Bizio (1º 26-35 
anos) e Sebastião Leite 
(2º acima de 65 anos) 
competiram por conta 
própria. A prefeitura 
custeou as despesas 
com a participação dos 
atletas na prova. 

Dieb entrega van aos secretários Sadia e João.

Casos de HIV triplicam em Colina.
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Hoje 
Luzia Aparecida Maia 
Marco A. dos Santos 

Fogaça 
Amanhã 

Jamile O. Rossini Brait 
Andrea Correia Pereira 

Fernanda M.Ikuma 
Luiz Gustavo R. Pezzin

Dia 25 
Liliane Cristina Simão 
Marcelo M. Malheiro 
Rodolfo Henrique de 

Souza 
Valter de Carvalho 

Henrique P. Maganhato 
Dia 26 

Pedro Ardengui 
Márcio José A. Pinto
Simone J. Santana 

Ana Júlia Pinto Neto 

Dia 27 
Igor Spechoto Morgado 
Mário H. B. Pinto Neto 

Dia 28 
Alex Aqueu Postigo 

Marcus Vinícius Falcão 
Cássia B. Pinto Neto 

Benedito José de Lima 
Sabino V. Esteves 

Ana Lúcia T. Duarte 
Maria Regina Moraes 

Dia 1º 
Luiz Ricardo da Silva 
Ana Lúcia M. Girardi 

Diego Silva Piai da Silva 
Ana Alice F. Pontes 

Cleber Caosim 
Aniversário de casamento 

Dia 28 
Luiz Carlos Zanqueta/

Neuza

A Banda Reprise comandou as matinês e as noites de 
festa no domingo e terça-feira.

A criançada se encantou  com os canhões de espuma 
durante a matinê no Recinto. 

As descoladas DJs do OnFire, Bárbara e Taty, sacudiram 
a galera na noite de sábado do Carnaval no Recinto. 
Antes, porém, elas foram clicadas dando aquela olhada 
em O COLINENSE. 

O secretário Marcelo Pinto Neto “Barba” fez questão 
daquele registro emoldurado pelas meninas do OnFire. 

Vicentina Ferreira Tarallo que completou um século de 
vida no dia 15. A comemoração de 100 anos aconteceu 
no sábado, junto da família. A aniversariante centenária, 
mãe de duas filhas adotivas já falecidas, tem 8 netos, 
10 bisnetos e 4 tataranetos. 

O 1º dia de março já começa animado para Luiz Ricardo, 
que comemora o aniversário com a esposa Fabiana e 
os filhos Anthony e Henrico. 

O batizado da Manuella no domingo encheu de alegria 
os pais Caio/Joyce e os padrinhos Jéssica  e Regis. 
O tio Regis veio da Austrália especialmente para o 
acontecimento. CL Produções

Conhecer o Rio de Janeiro ao lado da esposa Aline 
foi uma das melhores viagens do Mário, que completa 
idade nova dia 27. 

Fernando Felici “Paçoca” celebrou seus sessenta 
anos no sábado e reuniu amigos e familiares para a 
comemoração, que aconteceu no Sítio Basso. O carinho 
especial ficou por conta da esposa Geni e dos filhos 
Caio e Regis. 

A felicidade de Carlão/Joys e filho Miguel com os persona-
gens do show Patati e Patatá, uma das atrações do Império 
Cirkus, em Barretos, que a família prestigiou no sábado 
para comemorar o aniversário da Joys, ocorrido ontem. 

A Diretoria Gremista resgatou o Carnaval de salão e levou para o clube adultos e crianças que se esbaldaram 
nas duas noites e duas matinês.
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P A N O R A M A

LIMPE SEU TERRENO 
REGULARMENTE!

LEI COMPLEMENTAR 298/04/2022. 

IMPORTANTE QUE TODOS COLABOREM, 
COM O PERÍODO CHUVOSO, O MATO 

CRESCE CONSTANTEMENTE.
COLABORE COM A LIMPEZA URBANA E EVITE A PROLIFERAÇÃO 

DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E MOSQUITO DA DENGUE, 
NOCIVOS À SAÚDE PUBLICA.

A LIMPEZA DO TERRENO É OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.

O NÃO CUMPRIMENTO IMPLICARÁ
 NA COBRANÇA DE PENALIDADES.

TAXA DA LIMPEZA - R$ 0,34 POR M² + MULTA - R$ 260,38.

LOCAL:
Ganha Tempo / Junta Militar de Colina Av. Ângelo Martins Tristão, nº 125.
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O vereador Muniz prestigiou no último dia 10 a 
primeira visita oficial do governador Tarcísio de 
Freitas a Barretos. Ele entregou obras executadas 
pela Defesa Civil do Estado em 11 municípios da 
região afetados pelas intensas chuvas. 

Muniz disse que a visita foi uma oportunidade 
para se aproximar do governador, que se mostrou 
bastante receptivo. “Tenho certeza que Colina e 
região vão prosperar na administração do Tarcísio. 
O Estado tem um novo governador, no entanto o 
meu compromisso com o povo colinense conti-
nua”, declarou o vereador. 

Muniz prestigiou visita do 
governador a Barretos 

Muniz com o governador Tarcísio na sua primeira visita oficial 
à região.  

 Bom salário e o melhor, 
você não precisa saber costurar.

Curso grátis e contratação imediata se 
atingir a aprovação técnica.

Inscrições abertas para o curso de 
COSTURA no GANHA TEMPO 

(para ambos os sexos)  

Precisa-se de
Costureira...

Secretaria de 
Indústria, Comércio 

e AgriculturaM
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O período que impede 
a pesca predatória para 
garantir a preservação 
das espécies está che-
gando ao fim. A partir 
da próxima quarta-feira, 
dia 1º, os rios estarão 
abertos com o término 
da piracema no final 
deste mês.  

O fenômeno em que 
os peixes sobem as 
cabeceiras dos rios para 
reprodução foi criado 
em 1967 com o Código 
de Pesca. No período 

Rios abertos para pesca  
de defeso os cardumes 
estão mais vulneráveis 
e são protegidos pela lei 

para que as espécies, 
nativas de cada bacia, 
sejam preservadas. 

Os pescadores amadores ou profissionais já podem 
retornar ao Rio Pardo a partir do dia 1º. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 

DA  COOPERATIVA DE TRABALHO DE 
COSTURA  – COSTURANDO UM SONHO

A Comissão Provisória da Cooperativa de 
Trabalho de Costura – Costurando um Sonho, 
convoca a quem possa interessar a participar 
da ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO, 
a se realizar no dia 04 de março de 2023, às 
14:00 horas, na Avenida Luiz Lemos de Toledo, 
246 – Centro – CEP 14.770-000 - Colina/SP, 
com a seguinte ordem do dia:

1) Leitura e aprovação do Estatuto Social
2) Eleição e posse do Conselho de Admi-

nistração e do Conselho Fiscal;
3) Subscrição e Integralização do Capital;
4) Assuntos gerais.

Colina, 16 de fevereiro de 2023
EVA DE ALMEIDA MACHADO ANTONIO

Coordenadora  da Comissão

Um idoso, de 61 anos, recebeu uma ligação na 
manhã do dia 13 de um golpista se passando pelo 
médico responsável da UTI do hospital, dizendo 
que a mãe, que realmente está internada, pre-
cisava ser submetida a uma tomografia no valor 
de R$ 1.650,00. A vítima fez a transferência nos 
dados repassados e só depois descobriu tratar-se 
de um golpe. 

Outro golpe causou um prejuízo maior a um 
homem, de 27 anos, que no dia 14 comprou um 
Gol, ano 2004, pelas redes sociais no valor de 
R$ 12.800,00, sendo uma entrada de R$ 8 mil 
e 24 vezes de R$ 225,00. A vítima transferiu os 
R$ 8 mil, mas o carro nunca chegou em sua 
residência. Ele tentou várias vezes fazer contato 
com os golpistas, que sumiram das redes sociais. 

PANORAMA
GOLPISTA SE PASSA POR MÉDICO

Dois indivíduos, de 18 
e 22 anos, investigados 
pela participação no tiroteio 
no lago foram presos em 
Barretos no último dia 16. 
Um adolescente também 
foi detido na operação 
denominada de  “Virada” 
pela delegacia de Colina, 
que continua a investigar 
o caso. 

Os dois mandados de 
prisão temporária de 30 
dias e cinco de busca e 
apreensão foram cumpridos 
em Barretos. A operação 
contou com apoio do efetivo 
das unidades subordinadas 
à Delegacia Seccional. 

Segundo apurado, os 
primeiros disparos começa-
ram entre dois envolvidos, 
de Colina e Barretos, que 
já possuíam rixa anterior. 
Depois mais indivíduos que 
também estavam armados 
passaram a atirar. 

As munições de três 
calibres diferentes, re-
colhidas no lago e que 
fazem parte do inquérito 
policial, atingiram ao todo 
sete pessoas. O tiroteio 
também provocou pânico 
e uma grande confusão no 
público, que saiu correndo 

Envolvidos em tiroteio no lago são 
presos em Barretos

e acabou se machucando 
na tentativa de se proteger. 

“Identificamos dois sus-
peitos que teriam iniciado 
o tiroteio. Os dois foram 
presos temporariamente 
na operação que começou 
com a concessão dos man-
datos pelo Poder Judiciário 
de Colina, que tiveram 
deferimento favorável no 
Ministério Público”, desta-
cou o delegado Gustavo 
Coelho. 

Em uma das residências, 
onde foi cumprido o man-
dado de prisão temporária, 
os policias apreenderam 

a quantia de R$ 900,00 
e uma pedra grande de 
crack. O indivíduo também 
foi autuado em flagrante 
por tráfico. 

No endereço  de um menor 
ferido no tiroteio, no bairro 
Luís Spina, em Barretos, 
foi cumprido mandado de 
busca e apreendido 115 
pinos de cocaína, 200g 
de maconha, R$ 350,00 
em dinheiro e uma TV que 
provavelmente é produto 
de furto que resultou na 
detenção do adolescente. 

EM COLINA 
Outro mandado de busca 

e apreensão foi cumprido 
na manhã do dia 17 no 
Jardim Andorinha, mas 
o alvo das investigações 
não estava em casa. Além 
de desacatar os policiais, 
o genitor do indivíduo 
procurado fez ameaças 
aos policiais e resistiu a 
prisão sendo necessário 
o uso de força física para 
imobilizá-lo. A PM também 
foi acionada na prisão do 
indivíduo, de 37 anos. A 
Polícia Civil prossegue 
com as investigações para 
identificação de outros 
envolvidos.

No cumprimento das ordens judiciais, em Barretos, os policiais apreenderam dro-
gas, dinheiro, celulares e uma TV produto de furto. 

Univesp abre inscrições para cursos gratuitos
Estão abertas as ins-

crições para os cursos 
superiores, na modalidade 
de ensino a distância, da 
Univesp. O Polo Colina, 
que funciona na Escola 
Venâncio, oferece 30 vagas. 

A taxa custa R$ 51,75 
e para se inscrever o 
candidato deve aces-
sar o site: vestibular.
univesp.br. Os cursos, 
totalmente gratuitos, 

são de Administração, 
Engenharia de Produção 
e Processos Gerenciais, 
Licenciatura em Letras, 
Matemática e Pedago-
gia e também Ciência 
de Dados, Engenharia 
da Computação e Tec-
nologia da Informação.  
As inscrições vão até o 
dia 30 de março. Mais 
informações pelo fone 
3341-1355. 

Golpista se passou por médico e extorquiu dinheiro 
de idoso.

O Polo da Univesp em Colina funciona na Escola 
Venâncio.
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A Campanha da 
Fraternidade, iniciada 
ontem com a celebração 
da missa de abertura 
na igreja matriz, é um 
tempo de jejum, ora-
ção e caridade para 
os cristãos que farão 
reflexões sobre o tema 
“Fraternidade e Fome” 
e o lema “Dai-lhes vós 
mesmos de comer!”, 
trecho do evangelho 
de Mateus 14:16. 

“O jejum, oração e 
caridade são os três 
pilares do tempo da 
quaresma, um período 
de conversão para nos 
compadecer do próximo, 
tendo como base os 

Compaixão é se colocar no lugar de quem sofre e tem fome 
ensinamentos de Jesus, 
que sempre se compa-
decia da multidão que o 
cercava. Compaixão não 
é ter dó, é sofrer junto e 
se colocar no lugar de 
quem tem fome”, expli-
cou padre Santana que 
ressaltou: “Que o jejum 
abra nosso coração para 
todos que sofrem. Não 
sejamos indiferentes à 
realidade que vemos. 
O exemplo de caridade 
praticado durante a pan-
demia não pode acabar. 
Todos se envolveram 
para matar a fome de 
quem necessitava. Onde 
todos se sentem irmãos 
não há fome”. 

O pároco também 
salientou que cada um 
deve começar a praticar 
o bem sem atribuir a 

responsabilidade para 
o Poder Público e as-
sociações. “Eu mesmo 
devo começar a praticar 

a solidariedade para 
viver este momento de 
conversão, de mudança 
do coração porque só o 
contato com Deus é ca-
paz de nos transformar”. 

A conversão não é 
só de alimento material, 
mas também espiritual. 
“Não é só dar algo para 
o próximo. Temos fome 
de paz, carinho e aten-
ção que só adquirimos 
à medida que nos do-
amos, fazendo o outro 
feliz. Não podemos nos 
isolar, precisamos ir ao 
encontro das pessoas”. 

O pároco convida 
todos os cristãos a 
viverem a fraternida-

de nas reflexões que 
serão realizadas nas 
terças-feiras, às 19h30, 
na igreja matriz. “Não 
preciso pertencer a 
uma comunidade para 
participar dos encontros 
semanais nas casas. 
Posso me reunir com 
meu grupo de trabalho 
e de amigos para re-
fletir e rezar”, concluiu 
Santana. 
FESTA PRESENCIAL 

O padre anunciou 
que após três anos 
a Festa de São José 
volta a ser presencial. 
O evento será realizado 
no período de 11 de 
março a 2 de abril. 

Colina e Jaborandi 
aderiram ao projeto de 
educação ambiental 
“Acqua Titãs – Os 
Guardiões das Águas”, 
iniciativa do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do 
Baixo Pardo/Grande 
(CBH-BPG) formado 
por 13 municípios da 

“Acqua Titãs” tem adesão de Colina e Jaborandi 
região. A maioria já 
confirmou a partici-
pação. 

A adesão de Colina 
aconteceu no último dia 
14 quando a secretá-
ria executiva Luciana 
Cunha e relator Luís 
Vergilio Locci Júnior, 
integrantes das Câmaras 

Técnicas do Comitê, 
foram recebidos pelas 
equipes da Educação 
e Planejamento/Meio 
Ambiente. 

A professora Elizabe-
te Neme, responsável 
pela pasta educacional, 
reforçou a responsabi-
lidade do município na 
preservação ambiental 
e no uso racional dos 
recursos hídricos. 
“O projeto se soma 
às inúmeras ações 
desenvolvidas pelas 
equipes escolares junto 
aos alunos quanto a 
preservação e cons-
cientização em especial 
da água, este recurso 
natural tão precioso e 
fundamental para a 
manutenção da vida 
no planeta”, disse ela. 

CONCURSO 
CULTURAL 

 A previsão é que 

o projeto atinja 42 
mil alunos nos 13 
municípios que for-
mam o Comitê. “A 
primeira atividade do 
projeto, direcionada 
aos estudantes do 
Ensino Fundamental 
I, é a realização do 
concurso cultural de 
desenho para escolha 

dos super-heróis que 
irão representar cada 
cidade e assim formar 
o grupo Acqua Titãs”, 
explicaram os coorde-
nadores do Comitê. 

A reunião, realizada 
no Núcleo de Coorde-
nação Pedagógica (ao 
lado da Secretaria de 
Educação), teve tam-

bém a participação da 
engenheira Débora Pinto 
Neto, que na ocasião 
estava respondendo 
pela Secretaria de 
Planejamento e Meio 
Ambiente; engenheiro 
Júlio César F. Colete 
e coordenadoras da 
Secretaria de Edu-
cação.  

O projeto foi tema de encontro das secretarias municipais com os representantes 
do Comitê. 

Padre Santana com o manual da campanha promovida 
pela CNBB.

Coordenadores Luciana e Luís Vergílio que apresen-
taram o projeto na reunião.
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Foram 5 noites e duas 
matinês de muita diversão 
e alegria. Os foliões que 
antes estavam um pou-
co inconformados com 
a mudança do local do 
carnaval, da praça para 
o Parque de Exposições, 
não se abateram e caíram 
na folia. 

Os DJs apresentaram 
uma grande variedade 
de estilos musicais que 
agradou a todos os gostos. 
Adultos e crianças caíram 
na folia e o destaque es-
pecial ficou por conta da 
irreverência dos blocos, 
que promoveram uma 
disputa saudável com 
muita criatividade. 

O prefeito Silvinho 
acompanhou a festa de 
perto e agradeceu a com-
preensão e participação 
dos jaborandienses, que 
promoveram uma linda 
festa com respeito, har-
monia e acima de tudo 
segurança. 

Confira alguns flashes 
do Jaba Folia pelas lentes 
do fotógrafo Ender Látaro. 

Alegria e diversão marcaram o “Jaba Folia” 


