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A Unimed inaugurou 
no último dia 12 seu 
novo escritório na cida-
de juntamente com um 
Ambulatório de Atenção 
Primária à Saúde. A 
solenidade inaugural 
contou com as presenças 

Unimed inaugura novo 
escritório e ambulatório 

do diretor/presidente da 
Unimed Barretos, dr. José 
Eberle Martins, médicos 
da diretoria, médicos 
colinenses, prefeito 
municipal e convidados. 

O novo escritório/am-
bulatório fica na Av. Rui 

Barbosa, 886 e segundo 
o presidente o local vai 
prestar um atendimento 
de forma preventiva, 
criando facilidades aos 
mais de 4,5 mil usuários 
de Colina. 

Pág. 8

Dr. José Eberle ao lado do prefeito Dieb e dos médicos diretores e cooperados de 
Colina durante a inauguração. Encontra-se na Câ-

mara Municipal para 
ser votado o orçamento 
do município para o 
próximo ano elaborado 
pelo Executivo, que 
estima a receita em R$ 
116.621.000,00 (Cento 
e dezesseis milhões, 
seiscentos e vinte e um 
mil reais). 

Com esta previsão 
de receita os cofres pú-
blicos terão disponíveis 
para 2022 cerca de 10 
milhões de reais por 
mês. A Secretaria de 
Educação tem a maior 

Orçamento para 2022 é de 
R$ 116 milhões

despesa, cerca de R$ 
35 milhões/ano, o que 

equivale a 25% da receita 
total.                     Pág. 5 

Os vereadores Rafael 
Rodrigues “Maringá” e  
José Afonso de Salvi 
são autores de oficio que 
pede providências contra 
o alto índice de furtos 
ocorridos na cidade. O 
pedido, que conta com 
apoio dos demais cole-
gas, será encaminhado à 
Secretaria de Segurança 
Pública para as devidas 
providências. 

“Não podemos aceitar 
que uma cidade como 
a nossa tenha tantos 
furtos. É preciso tomar 

Vereadores pedem providências 
contra aumento de furtos

providências concretas. 
Somos porta-vozes da 
população que tem re-

clamado insistentemente 
da falta de segurança”, 
ressaltou Rafael. Pág. 3

Município tem previsão de orçamento de R$ 116 milhões 
para o próximo ano.

O presidente da Câmara, Rafael Rodrigues e os demais 
vereadores pedem providências contra o aumento de 
furtos na cidade.
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Notícias da Paróquia
Dia 18 – Quinta-feira 
19h30 – Missa com primeira Eucaristia na Matriz

Dia 19 – Sexta-feira
19h30 – Missa com primeira Eucaristia na Matriz 

Dia 20 – Sábado 
19h – Missa na Matriz 

Dia 21 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 24 – Quarta-feira – Dia de Santa Izabel 
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião dos coordenadores das comunidades na 
Igreja Matriz

“O REINO DA COMPAIXÃO”

No último domingo do ano litúrgico, celebramos a so-
lenidade de Cristo Rei. O texto do Evangelho de Jo 18,33-
37 – apresenta-nos dois diálogos, situados no contexto do 
julgamento de Jesus. Pilatos, enquanto autoridade política, 
interroga Jesus acerca da acusação, tramada pelas autori-
dades judaicas, de que Ele havia se declarado rei de Israel.

No Evangelho segundo João, o relato da paixão de 
Jesus destaca a figura política de Pôncio Pilatos de forma 
particular. O processo de julgamento e condenação de 
Jesus na corte romana foi de ordem política. Enquanto 
procurador romano, Pilatos exerce o poder de dialogar com 
as autoridades locais, isto é, com os chefes dos sacerdotes 
e membros do sinédrio, e de emitir a sentença de morte. 
Como representante de César, era de sua competência 
emitir um juízo sobre a acusação e declarar a sentença 
condenatória de flagelar e crucificar Jesus, conforme a 
lei do império.

Em sua resposta a Pilatos, Jesus faz clara distinção 
entre a natureza de seu Reino e do reino político que Pilatos 
representa. Jesus se refere a um Reino que não pertence 
a este mundo, pois o Reinado de Deus é universal, funda-
mentado no amor, na justiça, na misericórdia. Enquanto 
os reinos deste mundo são pautados por lutas de poder 
dominação, corrupção, jogos de interesses, o Reino de 
Deus tem como fim a salvação, o cuidado com a vida, a 
paz para os povos e a construção da fraternidade universal.

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

ALUGA-SE 
Salão comercial, em 

ótima localização, na Rua 
7 de Setembro, no Centro 
de Colina. Rua comercial 
de alto fluxo FACE SOM-
BRA - preço: 800 reais.  
Maiores informações: 
(17) 9.9772-8286, com a 
corretora Luciméris. 

VENDE-SE 
Dois terrenos, 10x25m 

cada, um ao lado do ou-
tro, totalizando 500m2, 
localizados na Rua C 
do Desmembramento 
Park, ótima localização. 
Contato pelo fone (13) 
99194-4797, c/ Emerson. 

UBATUBA 
Alugo apartamento em 

Ubatuba com 2 quartos 
e 2 banheiros na praia 
de Perequê Açu, a 300m 
do mar. Instalado em 
condomínio c/ 4 piscinas, 
playground, campo de 
futebol, churrasqueira na 
sacada, TV por assinatura 
e wifi. Tratar 99789-3958, 
c/ Tcharlim. 

VENDE-SE 
Terreno com aproxima-

damente 700 m2, em frente 
à horta da Dona Otávia. 
Tratar (17) 99103-4170. 

VENDE-SE 
Três terrenos mura-

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

VENDE-SE 
Dois terrenos no Jardim 

do Lago (300m2) e Jardim 
Universal (210m2) à vista 
ou com transferência da 
dívida. Vendo também uma 
casa na Av. Rui Barbosa, 
próxima a sede de campo 
do Grêmio. Tratar 99727-
2993, c/ Maria Dalila.

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

DELÍCIAS 
CASEIRAS

O lugar mais gostoso da 
cidade c/ muitas delícias 
para você. Aceitamos 
encomendas de bolos p/ 
aniversários, pão de mel, 
pães, roscas e salgados 
para festas pelo fone 
3341-3230 ou à Av. Luiz 
Lemos de Toledo, 417. 

PARO VERDE 
Jardinagem, execução 

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

LAVAGEM A SECO
Limpeza especializada 

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

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde dos 

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

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e codifi-
cadas. Confecção de 
carimbos – Av. Luiz Lemos 
de Toledo, 384 – 3341-
3359 ou 99148-8664. 

MÓVEIS 
PLANEJADOS 
MARCENARIA 

Fabricação de closets, 
cozinhas, banheiros, 
armários de quartos, 
painéis e serviços de 
marcenaria em geral. 
Orçamento sem compro-
misso. Contato Sérgio 
Simões: (17) 3341-2048 
/ 99726-4047 (n) ou 
sergiosimoes0512@
hotmail.com 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

MOTO EXPRESSO 
ADRIANO  

Viagens diárias para 
Barretos e região, busco 
e entrego suas enco-
mendas, pagamentos 
bancários e comerciais 
- mototáxi. Ligue: (17) 
99137-6683 (n). 

VENDE-SE 
Mesas de MDF, to-

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

LT CLEAN 
H ig ien ização de 

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

ENDER LATARO 
Estrutura para eventos: 

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

DOAÇÃO 
Doa-se filhotes de 

cães (machos e fêmeas) 
com 40 dias. Contato 
99247-8942, c/ Pintado. 

VENDE-SE 
Vendo  t í t u l o  do 

Grêmio Cultural  de 
Colina. Tratar pelo fone 
99222-5078. 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

Instalação e manu-
tenção de sistema solar, 
instalação de poste padrão 
CPFL, vendas de materiais 
elétricos e ferramentas em 
geral na Av. Luiz Lemos 
de Toledo nº 761 - fones: 
99249-7133 / 98123-6410 
/ 3341-3905, c/ Tirica ou 
eletrocolsolar@gmail.com
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A promoção de final 
de ano da ACIC – As-
sociação Comercial e 
Industrial de Colina vai 
entregar mais de 450 
prêmios aos consumi-
dores que prestigiarem 
o comércio colinense 
a partir deste sábado, 

Natal da ACIC vai entregar mais de 450 prêmios
Prêmios serão sorteados pelo sistema “raspadinha” e ao final duas bicicletas elétricas por meio de cupons

20 de novembro, até o 
dia 27 de dezembro, 
período de duração da 
campanha que recebeu 
o nome de “Aqui já é 
Natal”. 

Os ganhadores não 
precisarão esperar 
o sorteio no final da 

promoção para retirar 
o prêmio já que a enti-
dade adotou o sistema 
de raspadinhas, que o 
consumidor recebe no 
momento da compra 
em uma das 35 lojas 
participantes, de Colina 
e Jaborandi, para ser 
retirado na Associação 
Comercial. 

 “Todos os consu-
midores, ganhadores 
ou não da raspadinha, 
devem preencher o 
verso e depositá-la nas 
urnas espalhadas no 
comércio e na ACIC 
para concorrer ao sor-
teio de duas bicicletas 

elétricas no dia 28 de 
janeiro”, explicou o 
comerciante Toninho 
Piai, presidente da 
ACIC, que está otimista 
com a campanha. “Au-
mentamos os prêmios, 

as chances de ganhar 
dos consumidores e 
o valor investido na 
campanha natalina para 
estimular as vendas no 
comércio neste período 
de compras”. 

A ACIC investiu 
cerca de R$ 30 mil na 
promoção, que conta 
com os seguintes prê-
mios: forno elétrico, 
smartwatch (relógio 
de pulso para foto), 
fone de ouvido sem 
fio, caixas de som, 
fritadeira elétrica, seca-
dor de cabelo, panela 
elétrica, sanduicheira, 
kit churrasco, alexa 
(espécie de caixa de 
som inteligente), vale-
compras nos valores de 
R$ 150,00, R$ 100,00, 
R$ 50,00 e mais de 
300 cachorros-quentes 
com refrigerante. 

Neste sábado, dia 
20, comemora-se o Dia 
da Consciência Negra 
e, apesar de ser feriado 
municipal, o comércio 
estará aberto das 8h30 
às 13 horas. O funcio-
namento foi autorizado 

Comércio aberto no feriado
pela prefeitura que 
atendeu pedido feito 
pela ACIC – Associação 
Comercial e Industrial 
de Colina que, por 
sua vez, solicitou a 
abertura a pedido dos 
comerciantes. 

Os ganhadores do 
sorteio do último dia 
10 são: 056 – Alípio 
Foresto (R$ 25 mil); 
376 – Maria A. Oliveira 
Prado (R$ 1,7 mil); 047 

Apae entregou prêmios 
– Inês Maria J. Franco 
Daher (R$ 1,3 mil); 
647 – Andreia Regina 
Santos (R$ 1.100,00) e 
572 – Mauro Roccato 
(R$ 1 mil). 
QUARTA TEM MAIS 

SORTEIOS 
O Asilo São José 

e Col ina At lé t ico/
Associação Dragão 
Branco realizam na 
próxima quarta-fei-
ra, dia 24, o sorteio 
dos vale-compras. A 
campanha “Adote um 
Idoso” entregará R$ 
13.600,00 em prêmios 
e “Amigo do Esporte” 
R$ 2.850,00. Mantenha 
os carnês em dia e 
boa sorte! 

Na reunião ordinária 
da Câmara realizada na 
terça-feira, 16, por conta 
do feriado da Procla-
mação da República, 
o 1º suplente do PSDB, 
Celso Roberto Lima “Beto 
Lima”, assumiu a vaga 
do vereador tucano José 
Afonso de Salvi que está 
de licença saúde devido 
à cirurgia na coluna. O 
período do afastamento 
é de 30 dias a partir do 
dia 10 de novembro. 

Esta é a 2ª vez que 

Beto Lima assume 
na Câmara

Beto Lima ocupa cadeira 
no Legislativo. A primeira 
foi no mês de junho em 
substituição ao presidente 
Rafael Maringá (PSDB), 
que também fez cirurgia 
e precisou se afastar do 
cargo. 

“Estou aproveitando 
estas oportunidades para 
ganhar experiência e dar 
minha contribuição ao povo 
colinense, que sempre foi 
foco do trabalho que realizo 
independente de cargo”, 
destacou o suplente.

O vereador e pre-
sidente da Câmara, 
Rafael Rodrigues 
“Maringá”, é autor de 
ofício pedindo provi-
dências mais efetivas 
no combate à crimina-
lidade, principalmente 
contra os altos índices 
de furtos registrados 
nos últimos tempos. 

Rafael disse que ele e 
o vereador José Afonso 
conversaram sobre o 
assunto e decidiram 
fazer o documento em 
comum acordo, que 
também está sendo 
assinado pelos demais 

Vereadores pedem providências contra aumento de furtos
vereadores para dar 
ênfase à solicitação. 
Segundo ele, o ofício 
será encaminhado o 
mais rápido possível 
ao secretário estadual 
de Segurança Pública, 
General João Camilo 
Pires de Campos, 
diretor do Deinter em 
Ribeirão Preto, João 
Osinski Júnior e ao 
delegado Seccional 
de Barretos, José Luiz 
Ramos Cavalcanti. 

“Não dá para aceitar 
que numa cidade do 
tamanho de Colina 
haja tantos furtos. 

Somos porta-vozes 
da população que tem 
reclamado insisten-
temente da falta de 

segurança. Precisamos 
fazer alguma coisa 
concreta para amenizar 
o medo e os prejuízos 

que os colinenses têm 
sofrido”, destacou 
Maringá que também 
estuda a possibilidade 
da Câmara promover 
audiência entre os 
vereadores com os 
representantes das 
polícias e Conseg – 
Conselho Comunitário 
de Segurança para 
analisar mecanismos 
que ajudem no com-
bate. 

O vereador também 
disse que em encontro 
com o Secretário de 
Segurança Pública do 
Estado no 1º semes-

tre, solicitou o apoio 
da Rocam – Ronda 
Ostensiva com Apoio 
de Motocicletas e 
da Força Tática nos 
finais de semana e 
feriados, o que tem 
acontecido de forma 
parcial. Ele também 
falou que o projeto 
da Atividade Delega-
da, que aumentará o 
número de policiais 
e viaturas nas ruas, 
aguarda somente as-
sinatura da Secretaria 
de Segurança Pública 
para ser iniciado em 
Colina. 

Os vereadores Rafael “Maringa” e Zé Afonso são autores  
do oficio que pede mais segurança pra Colina.

Banner da campanha da ACIC.
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ROCK FEST – Para comemorar o aniversário de 12 anos 
o Motoclube “Cavaleiros Sobre Rodas” realiza neste sábado, 
dia 20, o “Rock Fest” com participação de várias bandas. A 
entrada para sócios custa R$ 10,00 e não sócios R$ 20,00. 
Haverá caldo da madrugada, café da manhã e área de 
camping com chuveiros. É neste sábado, a partir das 14h, 
na sede de campo do Grêmio Cultural. 

O ciclismo é uma 
das paixões de 

Adilson Barbosa 
que neste sábado 

recebe uma avalanche 
de cumprimentos 

de familiares e amigos 
pela passagem 
do aniversário. 

As sócias Mariani e Laila têm a solução para você co-
locar em dia suas contas. Procure a Ideal Crédito que 
oferece vários tipos de empréstimos, facilita o pagamento 
de contas e outras vantagens para você respirar mais 
aliviado. O atendimento sem complicação é feito pelas 
sócias e funcionária Brenda. A Ideal Crédito funciona na 
Av. Cel. Antenor J. Franco, 456. Informe-se pelos fones: 
99144-7867 ou 99231-4086. 

Domingo é o aniversário da Nana que recebe carinho 
redobrado da família, amigos e do marido Paulo Fainask. 

ANIVERSÁRIO E PRÊMIOS - O Shopping North Barretos 
completa 11 anos de história em dezembro e para comemorar 
os clientes estarão concorrendo, a partir de amanhã, dia 19, 
ao sorteio de 11 motos Honda Bis 0km durante a realização 
da campanha de Natal, que já começou. 

Pais Fabrício/Lilian com as filhas Maria Clara e Sofia, 
que completou 5 aninhos no domingo. O pique-pique da 
“Branca de Neve” foi cantado por familiares e amigos na 
chácara do vovô Pessim. 

CL Produções

Mais alegria que os noivos sentiram os pais Marcelo e 
Hacan/Estela.                                          Fotos: Danilo Borges

Marcelo Felício/Jinan celebrou o casamento como sempre 
desejou: com muita festa e a participação de familiares e 
amigos. O enlace aconteceu dia 12 no Villa Flamboyant, 
em Bebedouro. O casal está desfrutando a 2ª lua de mel 
no Rio de Janeiro.

Hoje é dia de 
alegria para 

Daniel Nascimento 
que celebra mais 
um ano de vida 

com os amigos no 
Arena Beach, 
em Olímpia. 

O diretor-presidente da Unimed/Barretos, dr. José Eberle 
Martins e sua esposa Érica recepcionaram médicos, au-
toridades e convidados durante  a inauguração do novo 
escritório e ambulatório da Unimed em Colina. 

O Delegado de Polícia aposentado, Fernando Lopes 
Nogueira, foi nomeado como diretor da Faculdade de 
Direito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul. O delegado é Ouvidor Geral da Universidade há 
cinco anos e também é professor do curso de Direito, 
desde o ano 2008, quando passou em primeiro lugar 
no concurso. Fernando trabalhou como escrivão em 
Colina e com muita dedicação tem construído a carreira 
de sucesso. A conquista também foi comemorada pelos 
familiares colinenses. 
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P A N O R A M A

com tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos 
ocultos. Faça questão de ser alegre e otimista.

Horóscopo da semana de 18 a 24/11

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Excelente aos 
novos empreendimentos e bom lucros na compra e 
venda de bens móveis e imóveis. Novas amizades 

poderão alertá-lo em algum sentido. Sucesso em viagens, 
diversões e na vida romântica.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Dia dos mais 
propícios para investigações, pesquisas, medicina e 
tudo que está relacionado com ocultismo. Todavia, 

terá aborrecimentos, proporcionados pelos familiares. Não dê ouvidos 
a determinadas pessoas, principalmente aquelas incoerentes.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Não se torne 
insistente demais em suas pretensões, junto 
aos seus superiores. O dia de hoje é favorável 
somente a relações familiares e com a pessoa 

amada. Procure viver com equilíbrio, mesmo dentro da agitação 
da vida diária. Tenha dinamismo em sua vida.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Notícias e novidades 
com maior interesse poderão surgir. Ao tratar de 
negócios com outras pessoas, saiba avaliar suas 

possibilidades e a dos outros. Até amanhã, algo poderá dar algum 
lucro. O dia pode ser bom para quem deseja mudar de emprego 
ou arriscar um novo projeto.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 As ações 
corretivas, discussões demoradas, demandas e toda 
e qualquer questão que se ligue aos seus direitos, 
devem ser tratadas com cautela e coragem. Conte 

com os amigos, principalmente se estes forem da sua convivência.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Cultive a 
verdade em todos os momentos de sua vida, Há 
boas e negativas influências. Mas para que tudo 
saia a seu gosto deverá usar sua inteligência e 

perícia, principalmente ao tratar de negócios. Êxito romântico. 
Não fique se preocupando com mesquinharias.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Ótima saúde e 
bastante capacidade criativa para hoje. Pode fazer 
negócios, colocar em prática suas novas ideias e 
solicitar favores, que será bem sucedido. Hoje, o 

período será ideal para você expressar as suas fantasias e desejos.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Nas primeiras horas 
do dia poderá trazer conhecimentos que ajudarão 
você a superar qualquer obstáculo que possam surgir. 
Estará predisposto, alegre e otimista. É tempo de 

colocar todos seus pensamentos em ordem. A sua vida anda sem 
sentido devido à falta de organização do que é prioritário se fazer.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Você está 
predisposto a ter um episódio amoroso neste dia, 
que lhe dará no futuro muitos aborrecimentos. 
Evite, portanto, qualquer coisa neste sentido. 

Cuide da saúde, da sua reputação e não faça novos negócios. 
Você renovará e fortalecerá os seus sentimentos.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Seja menos 
indulgente e cuidado com as extravagâncias. As 
oposições e críticas frequentes deverão ser 
evitadas, juntamente com as ações violentas. Terá 

sucesso financeiro, profissional e social e bastante felicidade, na 
vida sentimental e amorosa.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Deverá tomar muito 
cuidado ao dirigir veículos em estradas, ao entrar 
em contato com máquinas, fogo e eletricidade e 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Dia pouco 
propício para tratar de assuntos jurídicos e 
financeiros e para impor ideias em seu campo 
profissional. Igualmente, tudo que se diz ser novo 

(negócios, empresa, etc.) deve ser posto de lado. Você deverá 
receber ajuda proveniente de seu par amoroso

Um dos jogos da 6ª 
rodada da Copa Regio-
nal de Futebol Amador, 
promovida pela Aper, 
de Monte Azul, será 
realizada no Colina 
Atlético neste domingo, 
dia 21. O confronto entre 
o Tigre  e o Real Tubi, 
de Pitangueiras, está 
marcado para às 9h45. 

A direção do C.A. 
espera um bom público, 
como aconteceu na 

Domingo tem 
rodada do Amador

rodada do último dia 7 
realizada no estádio da 
Av. Rui Barbosa entre 
o Colina Atlético e os 
Muleks da Dirce, que 
venceu por 2 a 1. 

Os Muleks da Dirce, 
que estão no mesmo 
grupo do Colina Atléti-
co, também entram em 
campo neste domingo, às 
9h45. O jogo acontece 
em Terra Roxa, cidade 
no adversário.

A quantidade de 
correspondências en-
tregues pelos Correios 
(foto) de uma só vez, 
inclusive com faturas 
vencidas, tem causado 
revolta em muitas pes-
soas que procuraram 
este semanário para 
manifestar sua indig-
nação com os serviços 
da empresa, que já foi 
considerada uma das 
melhores do país. 

As pessoas reclamam 

Munícipes reclamam de atraso dos Correios 
que as correspondências 
não têm chegado com 
a mesma frequência de 
antes e que quando são 
entregues o número 
de cartas, impressos, 
faturas, etc impressiona 
pela quantidade que 
chega de uma vez 
nas residências, que 
nem cabe nas caixas 
de correios que ficam 
entupidas. 

“A impressão que se tem 
é que a correspondência 

é acumulada antes de 
chegar ao destinatário 

para reduzir as entregas 
feitas diariamente. Isso 
é inadmissível porque 
sempre há correspon-
dências que precisam 
de mais atenção. O 
atraso na entrega tem 
atrapalhado até o paga-
mento das faturas que 
chegam meses após o 
vencimento”, destacou 
um dos reclamantes que 
não quis se identificar. 

Faleceu na última 
terça-feira, 16, um dos 
maiores nomes na músi-
ca de Colina e região, o 
maestro Jefferson Joel de 
Carvalho que sempre foi 
apaixonado por partituras, 
instrumentos musicais, 
letras e melodias. 

Ele prestou um enorme 
serviço à cultura colinense 
à frente da Corporação 
Musical “Dr. Oscar de 
Góes Conrado” criada 
na administração do 
ex-prefeito Assad Antônio 

Maestro Joel formou vários músicos
Daher “Tô”. Por mais de 
20 anos conduziu a cor-
poração musical como 

maestro e professor de 
música. Muitos músicos 
e artistas colinenses e 
jaborandienses foram 
alunos do maestro Joel, 
como ficou conhecido. O 
seu nome também é citado 
no livro “Capital Nacional 
do Cavalo”, da saudosa 
escritora Syria Drubi. Ele 
nasceu em Itaporanga e 
também era considerado 
colinense já que recebeu o 
título de cidadão concedido 
pela Câmara. Na sessão 
da Câmara do dia 16 o 

vereador Luiz Gustavo 
“Montanha” fez saudosa 
referência ao maestro e 
prestou condolências à 
família. 

Segundo familiares, ele 
precisou ser submetido a 
uma cirurgia de emergência 
e teve complicações, que 
causaram sua morte. O 
maestro Joel tinha 85 anos 
e morava em Jaborandi 
há mais de 60 anos, onde 
foi sepultado. Ele deixa 
a esposa Romilda, nove 
filhos e 15 netos. 

O orçamento de 2022 
foi alvo de audiência 
pública realizada pela 
Câmara no final de ou-
tubro. O projeto de lei, 
que estima a receita e 
fixa a despesa em R$ 
116.621.000,00 (Cento 
e dezesseis milhões, 
seiscentos e vinte um mil 
reais), foi encaminhado 
pela prefeitura ao Poder 
Legislativo no mês de 
setembro. O orçamen-
to deste ano foi fixado 
em R$ 90.850.000,00. 
Se considerado o va-
lor original deste ano 
houve um aumento de 
receita acima de 28%. 

Orçamento para 2022 é de R$ 116,6 milhões 
O orçamento para 2022 
representa uma arre-
cadação mensal bem 
próxima de 10 milhões 
de reais. 

Na exposição de 
motivos o prefeito Dieb 
explica que o aumento 
de receita tomou como 
base a arrecadação até 
agosto de 2021 com 
projeção até dezembro. 

“O Executivo destinou 
suas maiores dotações 
para atender seu Pro-
grama de Governo já 
estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentá-
rias, ressaltando que de 
acordo com a legislação 

o município deve aplicar 
no desenvolvimento do 
Ensino 25% sobre os 
impostos arrecadados 
mais transferências do 
Estado e União. Também 
é obrigatoriedade o 
cumprimento da Emenda 
Constitucional nº 29, 
que disciplina os gastos 
mínimos de 15% com 
os serviços de saúde”, 
explicou o prefeito. 

As secretarias com 
maior despesa são a 
Educação com total de 
R$ 35.727.800,00, Saú-
de (R$ 27.380.200,00), 
Serviços Urbanos (R$ 
16.518.000,00) e Secre-

taria de Administração 
com R$ 8.778.000,00. 
Os gastos do SAAEC 
estão estimados em 
R$ 5.572.000,00 e do 
Poder Legislativo em 
R$ 2.650.000,00. 

Vale ressaltar que o 
valor do orçamento é 
uma estimativa já que 
no curso da execução 
orçamentária podem ser 
abertos créditos adicionais 
suplementares, conforme 
estabelecido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 
A aprovação do orçamento 
pelo Legislativo, com ou 
sem emendas, deve acon-
tecer até o final do ano. 

A contribuição do maestro 
à musica foi imprescindível.
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POLÍCIA CIVIL RECUPERA 

COMPUTADORES FURTADOS EM ESCOLA 

Dois dos três com-
putadores furtados 
no último dia 5 da 
EMEF “Prof.ª Suzel 
Polizelli Milani”, na 
Nova Colina, foram 
recuperados pelo SIG 
– Setor de Investiga-
ções Gerais da Polícia 
Civil de Colina. Após 
análise das câmeras 
de monitoramento da 
unidade escolar e di-
ligências pela cidade, 
o investigador Thalles 
e agente Leonardo 
identificaram um dos 
autores, de 15 anos, 
que compareceu à 
delegacia no dia 12 
acompanhada pela 
genitora. Os policiais 
informaram que du-
rante o interrogatório 
o menor negou a 
autoria, porém após 
ser confrontado com 
as imagens gravadas 
pelas câmeras de 

Computadores furtados de escola da Nova Colina estavam 
escondidos em mata. 

monitoramento da 
escola confessou o 
delito, informando 
também o paradeiro 
dos equipamentos que 
estavam escondidos 
numa mata próximo 
à residência do ado-
lescente, embaixo 
de alguns arbustos. 
Os dois monitores, 2 
teclados, CPU, mouse 
e cabos foram apre-
endidos. Os policiais 
informaram que todos 
os três do autores  do 
furto foram identifica-
dos e liberados, bem 
como o receptador que 
também foi autuado 
por trafico.
DANO E FURTOS 

Os prédios públicos 
têm sido alvo de furtos 
e danos. No final de 
outubro a tela do portão 
da unidade do Saaec 
na Rua E do Jardim 
Tropical foi danificada. 

As aulas de Kung 
Fu, Tai Chi Chuan e 
Dança do Leão Chinês 
paralisadas desde o 
início da pandemia 
foram retomadas no 
último dia 8 na sede 
do projeto municipal 
que funciona na Rua 
7 de Setembro, 1.041 
– Pedreira (antiga As-
sociação Antialcoólica). 

O projeto tem ca-
pacidade para atender 
cerca de 200 alunos 
nas três modalidades e 
o retorno tem ocorrido 
gradualmente. As ins-
crições estão abertas 
para crianças, a partir 
de 6 anos, na sede 
do projeto mediante 
apresentação da cópia 
do RG e comprovante 
de endereço, explicou 
o professor Gilberto 
Gonçalves, responsável 
pelo projeto. Ele informou 
que o uso de máscara 
está sendo exigida até 
quando a legislação 
assim determinar. 

Para o professor a 
paralisação prejudicou 
muito o desempenho dos 
participantes. “Quando 
estamos treinando e 

Projeto retoma atividades

competindo o corpo 
se adapta a este ritmo. 
Ficar parado todo este 
tempo é o mesmo que 
descer ladeira abaixo e 
para recuperar o con-
dicionamento físico vai 
demorar um tempo”. 

“Os treinos vão pre-
parar os alunos não só 
para as competições 
regionais, estaduais e 
até outras modalidades 
no sistema de luta sanda 
(boxe chinês)”, disse 
Gilberto que acrescentou: 
“Com relação à Dança 
do Leão Chinês somos 
a segunda maior equipe 
do Estado e coorgani-
zadora do Ano Novo 
Chinês que acontece 
no bairro da Liberdade 
em São Paulo”. 

DIAS E HORÁRIOS 
DAS AULAS 

As aulas do projeto 
acontecem nos seguintes 
dias e horários: Kung Fu 
– segunda e quarta-feira 
às 18h; Tai Chi Chuan - 
início dia 23/11 as terças 
e quintas às 18h; Dança 
do Leão Chinês - sábado 
às 9h. Em breve serão 
abertos novos horários com 
aulas em todos períodos 
durante a semana. Gilberto 
informou que já passaram 
pelo projeto mais de 4.000 
crianças e adolescentes. 
O projeto também tem 
como professor Renato 
Rodrigues e conta com 
apoio dos instrutores 
Rafael Prado, Gustavo 
Junqueira, Ryquelme 
Santos e Marcelo Silva.  

Professor Gilberto com uma das turmas que retornaram 
após o período de paralisação.

Acontece na manhã 
deste domingo, dia 21, 
o vestibulinho da ETAM 
“São Francisco de Assis” 
que será realizado nas 
cinco escolas de Ensino 
Fundamental do município 
onde os alunos fizeram 
a inscrição. 

O exame para ingres-
so no 6º ano da Escola 
Agrícola em 2022 recebeu 
233 inscrições para as 70 
vagas oferecidas, o que 
representa uma disputa de 
3,3 candidatos por vaga. 

Vestibulinho da ETAM é domingo
A diretora Silvania 

Peguin informou que a 
prova será realizada das 
8h às 9h30 e que o uso 
de máscara é obrigató-

rio. Os inscritos devem 
chegar aos locais de 
prova com antecedência 
de 15 minutos antes do 
fechamento dos portões. 

No dia 5 foram furta-
dos do reservatório da 
autarquia, na Av. Enge-
nheiro Luís Sebastião 
Piai – Jardim Moleiro, 
40 metros de cabo de 
cobre do para-raios e 
100m do comando da 
bomba do poço. 

Dois indivíduos 
também furtaram a 
placa afixada na praça 
matriz na noite do dia 
9. O vigia avistou os 
dois ladrões fugindo 
com a placa na mão 
e acionou a PM que 
efetuou patrulhamento, 
mas sem êxito. 

APREENSÃO DE 
CRACK 

Na noite do dia 
8 ,  a  PM abordou 
um pedestre, de 36 
anos, na Rua José 
Marques de Oliveira 
apreendendo em seu 
poder 4 microtubos 
de crack (2g) que ele 
alegou ter comprado 
em bairro próximo à 
rodovia Faria Lima 
por R$ 40,00. Após o 
registro da ocorrência 
o autor foi liberado. 

Vestibulinho da ETAM será realizado em cinco escolas 
municipais onde os inscritos estudam.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021

Aberto em 10/11/2021; Encerramento: Até às 10:00 ho-
ras do dia 24/11/2021; Resumo do objeto: Aquisição de 1 
(um) ônibus para transporte de alunos. O edital está disponí-
vel, podendo ser retirado no Setor de Compras e Licitações 
da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; In-
formações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 10 de Novembro de 2021 

SÌLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021

Aberto em 12/11/2021; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 26/11/2021; Resumo do objeto: Aquisição 
de mobiliário para os Espaços Maker e Fab Lap no pa-
drão exigido pelo Serviço Social da Indústria (SESI), de 
acordo com o termo de referência, memorial descritivo, 
e quantitativos do presente ofício, e demais exigências 
previstas no edital. O mobiliário deverá ser instalado 
no Centro Integrado de Educação Básica (CIEB), sito a 
Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, n° 527 – Centro de 
Jaborandi – SP. O edital está disponível, podendo ser reti-
rado no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura, sito 
na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; Informações pelo 
telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 12 de Novembro de 2021

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

 FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

O curso superior 
é uma realidade em 
Jaborandi que terá 
30 vagas para o curso 
de graduação na área 
de programação. O 
curso de educação à 
distância funcionará 
no polo da UNIVESP - 
Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo 
que será implantado 
no CIEB – Centro In-
tegrado de Educação 
Básica. 

Os alunos, devida-
mente matriculados, 
terão ao seu dispor total 
infraestrutura com 30 
modernos computadores 
de última geração, salas 
climatizadas e projeto-
res de alta definição. O 
polo também abrigará 
um espaço maker com 
a instalação do pri-
meiro Fablab, dotado 
de impressoras 3D e 
demais equipamentos 
sob a supervisão do 
SESI - Serviço Social 
da Indústria.

“Este será o primei-
ro Fablab do estado 
de São Paulo, ligado 
à rede municipal de 
educação. A cultura 
maker é um capítulo 
dentro da Educação 

Jaborandi terá primeiro 
curso superior

4.0, através de um 
processo de busca de 
soluções educacionais 
para o futuro, diante do 
movimento internacional 
das rápidas mudan-
ças nos empregos e 
funções”, destacou 
o prefeito Si lvinho 
que reiterou: “Estudo 

recente, apresentado 
no Fórum Mundial, in-
dica que até 65% das 
funções e profissões 
atuais desaparecerão 
ou serão trocadas por 
outras no período de 
formação dos alunos 
que ingressam no ensino 
infantil”. 

A estrutura do Cieb abrigará o polo da Univesp em 
Jaborandi. 

Após um longo pe-
ríodo de isolamento, 
Jaborandi se prepara 
para um dezembro in-
tenso com entrega de 
obras e festividades com 
as devidas restrições 
sanitárias. 

O prefeito anunciou 
que a programação co-
meça com a inauguração 
do Centro Integrado de 
Assistência Farmacêutica 
(CIAF) instalado anexo 
ao Hospital Dr. Amadeu 
Pagliuso, que foi total-
mente remodelado para 
receber o novo serviço 
que facilitará a vida da 
população já que o local 
concentrará a distribuição 
de medicamentos. 

MAIOR 
INVESTIMENTO 
HABITACIONAL
A prefeitura também 

fará a entrega de duas 
novas unidades habi-
tacionais de aproxima-
damente 55 m2 cada 
construídas com recursos 
municipais, beneficiando 
famílias carentes. O 1º 
Censo Municipal, reali-
zado no início da atual 
administração, detectou 
19 famílias residindo em 
habitações precárias e 
em situação de vulne-

Prefeitura prepara decoração 
de Natal e festividades

rabilidade social. 
“Em breve terá início a 

construção de 71 novas 
moradias pela CDHU 
em área doada pelo 
município, totalizando 
90 unidades. Este será o 
maior investimento rea-
lizado em Jaborandi em 
décadas. Além disso, o 
projeto está capacitando 
jovens aprendizes nas 
funções de pedreiro que 
recebem auxílio financeiro 
e cesta básica”, destacou 
o prefeito. 

SHOWS E 
DECORAÇÃO 

O entretenimento 
também faz parte da 
programação com a 

realização da I Virada 
Cultural no Parque de 
Exposições “Gino Henrique 
Brunozzi” nos dias 10, 
11 e 12 de dezembro. 
O evento inédito terá 
diversos shows, feira de 
artesanato com exposi-
tores de Embu das Artes, 
gastronomia nacional 
e até internacional. A 
primeira-dama Heloísa 
Vaz de Almeida está à 
frente da decoração na-
talina na praça central, 
que será inaugurada na 
segunda quinzena de 
dezembro e promete 
atrair visitantes da re-
gião pelo ineditismo do 
projeto. 

Unidades habitacionais que serão entregues à famílias 
carentes em dezembro. 
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A Unimed Barretos inaugurou  
na última sexta-feira, 12, em 
Colina, seu novo  escritório e 
também o Ambulatório de Aten-
ção Primária à Saúde  (APS) que 
fica em um amplo  prédio na Ave-
nida Rui Barbosa,  886 (próximo 
ao Colina Atlético). 

A solenidade inaugural aconte-
ceu por volta das 14h30 e contou 
com as presenças do diretor-pre-
sidente da Unimed Barretos, dr. 
José Eberle Martins Filho e dos 
diretores: dr. Marco Antônio 
Correa, dr. Gilberto Colli, do geren-
te administrativo Marco Aurélio 
Mariano, dos médicos colinenses 
dr. Adilson Sturaro, dr. Pedro 
Otávio e esposa dra. Sadia, prefei-
to Dieb, provedor do Hospital, 
Osny Paro, colaboradores de Bar-
retos/Colina e convidados. 

Dr. José Eberle, presidente da 
atual diretoria, destacou que o 
novo escritório e o ambulatório 
são investimentos para melhorar 
a prestação de serviços aos mais 
de 4,5 mil usuários de Colina. 
“Este Ambulatório de Atenção 
Primária à Saúde irá funcionar 
como um Médico de Família. 
Vamos trabalhar de forma 
preventiva, oferecendo uma nova 
filosofia de atendimento. Esta é a 
função social do cooperativismo, 
esta é a nossa Unimed”, destacou 
dr. José Eberle. Ele também agra-
deceu a receptividade do prefeito 
Dieb e ressaltou os trabalhos dos 
médicos colinenses que muito 
contribuíram para que estes 
investimentos fossem viabiliza-
dos. Dr. Pedro Ferreira, médico 
cooperado, agradeceu os investi-
mentos em Colina e afirmou que 
os usuários serão os grandes 
beneficiados e que o novo ambu-
latório vai facilitar a vida dos 
colinenses, que não mais precisa-
rão se deslocar até Barretos com 
tanta frequência. “Parabéns à 
diretoria da Unimed, os usuários 
colinenses agradecem esta 
importante conquista”. 

“Esta é uma aspiração antiga e 
é com grande orgulho que assisti-
mos a sua concretização”, frisou 
dr. Adilson. O prefeito Dieb Taha 
parabenizou toda diretoria pelos 
investimentos e ressaltou que a 
Prefeitura, por meio do Sindicato 
dos Servidores Municipais que 
mantém convênio com a Unimed, 
está satisfeita com a parceria que 
a cada dia se torna mais sólida. A 
seguir flashes da inauguração. 

O novo telefone da Unimed 
Colina é 3612-1580.

Unimed inaugura Novo Escritório e Ambulatório 
de Atenção Primária à Saúde 

Diretoria, autoridades e convidados durante a solenidade 
inaugural. 

Dr. José Eberle, diretor-pre-
sidente da Unimed/Barre-
tos frisou: “esta é uma nova 
filosofia de atendimento”.

Dr. Adilson: “é a concretiza-
ção de um sonho”. 

“Os colinenses são os gran-
des beneficiados”, desta-
cou Dr. Pedro. 

Prefeito Dieb parabenizou a 
Unimed pelos investimen-
tos em Colina.

Membros da diretoria executiva da Unimed/Barretos, médicos cooperados de Colina, prefeito colinense, colaboradores 
e convidados em frente ao novo escritório e ambulatório recém-inaugurado da Unimed. 

Dr. José Eberle, dr. Marco Antônio e dr. Gilberto Colli 
durante a inauguração. 

Luciana Passatuti, diretora do Sindicado dos Servidores 
Públicos de Colina, junto à equipe da Unimed. 


