
EM BELÉM, UM MENINO MANIFESTA AO MUNDO O 
AMOR INCONDICIONAL DE DEUS PELA HUMANIDADE.

 
ESTA É UMA NOTÍCIA MARAVILHOSA: 

DEUS ESTÁ CONOSCO, ELE FEZ-SE UM DE NÓS! 

Fundado em 18 de Agosto de 1918 - Propriedade de Felici & Felici S/C Ltda.                   Diretor João Roberto Felici

Ano CII - nº 2.038 Colina, 23 Dezembro de 2021 R$ 3,80

Feliz Natal  e  Próspero 2022 !
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C L A S S I F I C A D O S

O COLINENSE
Fundado em 18/08/1918

Propriedade: Felici & Felici S/C 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: Stander Artes Gráficas - Adalberto Guilherme - ME

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.

Notícias da Paróquia
Dia 24 – Sexta-feira
20h – Missa do Natal na Igreja Matriz

Dia 25 – Sábado 
19h – Missa na Matriz – Natal do Senhor

Dia 26 – Domingo – DIA DA FAMÍLIA
08h – Missa da Família na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa da Família na Matriz

Dia 29 – Quarta-feira
19h30 – Missa com novena na Matriz

Dia 31 – Sexta-feira
20h – Missa de Passagem de Ano na Matriz

Dia 01 – Sábado 
19h – Missa de Ano Novo na Matriz 

Dia 02 – Domingo
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 05 – Quarta-feira
19h30 – Missa com novena na Matriz

  A REALIZAÇÃO PLENA DAS PROMESSAS DE DEUS

A noite de Natal, segundo a lona tradição de nossas 
famílias, é noite de encontro com as pessoas queridas, de 
surpresas, de alegria e abraços. Como comunidade de fé 
que se reúne para celebrar a natividade do Senhor, também 
queremos estender nossas mãos para acolher e abraçar o 
menino Jesus, mais uma vez, em nosso coração. Queremos 
receber Jesus com tudo aquilo que ele nos oferece nesta 
noite: um amor incondicional, o olhar terno de um Deus feito 
carne, que vem armar sua tenda no meio de nós.

Infelizmente, muitas pessoas não conseguem contem-
plar no Natal o sorriso e o olhar terno do menino Jesus. 
Talvez marcados pelo sofrimento por grandes perdas em 
sua vida – sejam de ordem humana, afetiva, emocional 
ou maternal – muitos não conseguem, nesta noite solene, 
encontrar-se com Jesus. Contudo, há outros tantos que, 
não obstante às circunstâncias desfavoráveis, conseguem 
– em virtude de sua profunda fé cristã – acolher e abraçar 
o recém-nascido que se apresenta na manjedoura.

A todos vocês meus QUERIDOS E AMADOS IRMÃOS 
UM FELIZ E UM SANTO NATAL! 

Que o Menino Jesus derrame copiosas bênçãos sobre 
todos VOCÊS!

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

UBATUBA 
Alugo apartamento 

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

VENDE-SE 
Três terrenos mura-

dos com portão grande 
e calçada no bairro 
Patrimônio, próximo 
à horta do Zé Verdu-
reiro. 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).

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

ELETROCOL 
SOLAR 

Instalação e ma-
nutenção 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

DELÍCIAS 
CASEIRAS

O lugar mais gos-
toso da c idade c/ 
muitas delícias para 
você. Aceitamos en-
comendas 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 plantas em 
geral. Contato (17) 
3341-1604 / 99135-
3501 / 98189-4149, 
c/ Gabriel Paro. 

LAVAGEM A SECO
Limpeza especiali-

zada de estofados re-
sidenciais/automotivos, 
colchões, cadeiras, etc. 
Faça seu orçamento 
na Tapeçaria do Mar-
quinho – 3341-3836. 

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde 

dos seus pés c/ a 
podóloga Daniela – 
unhas encravadas, 
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. Confec-
ção 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 ca-
deiras de alpendre. 
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, toa-

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

LT CLEAN 
Higienização de 

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

ENDER LATARO 
Es t ru tu ra  pa ra 

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

RECESSO 
O Jornal “O COLINENSE” comunica que 

não circulará nas duas próximas semanas 
em virtude do recesso. Retorna as atividades 
normais no dia 10 de janeiro de 2022. 

Boas Festas! 
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Feliz 
Ano Novo

Até aqui Deus nos 
abençoou, nos protegeu 
e nos livrou de todo mal.

Desejamos um Natal brilhante 
de alegria, iluminado de 

amor, harmonia e felicidades! 

Av. Rui Barbosa  Nº 420
@romeu_semijoias

Após 10 anos retornei a Colina 
e assumi novamente a direção da 
Drogaria Santa Terezinha, que 

está sendo remodelada para 
melhor atender você e sua família.

Uma nova fase, repleta de 
realizações, nos espera em 2022. 

O OLIVEIRA ESTÁ DE VOLTA

Boas Festas 
Colinenses! 

A Família Drogaria 
Santa Terezinha deseja

Av. Dr. Manoel P. Fernandes, 896
Fone: 99251-8368

O sucesso só é alcançado 
com muito trabalho e luta. 

Desejamos um Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo a todos 
que partilharam conosco neste 

ano de lutas e vitórias. 

Av. Dr. Manoel Palomino Fernandes
838 - Centro | Fone: 3341-1061

 servindo a 
você com 
qualidade

Que as nossas escolhas para 
2022 sejam como sementes 

que darão bons frutos. 
Um NATAL e ANO NOVO 
de amor e paz aos nossos 

amigos e clientes.

av. josé francisco azedo, 546
Fones: 3341-2046 | 99250-3625

Rua João Silveira, 354 - Centro | Fones: 3341-1039 | 4981 (resid.) 

Feliz Natal e ótimo Ano Novo
é o que desejamos a todos os 
nossos clientes e amigos. 

Feliz 2022

av. josé francisco azedo, 181
Fone: 3341-4080

Para alcançar nossos 
sonhos jamais 

devemos desistir.
Que em 2022 você 
alcance todos os 

seus sonhos e 
objetivos.

Isso é o que desejamos 
aos nossos amigos 

e clientes.

Boas  Festas

Rua 7 de Setembro n° 559 | Fone: 3341- 4718

Este é o momento de 
agradecermos a Deus por 

nossas vidas e por 
tudo que conquistamos. 

É momento para agradecer 
a cada amigo que esteve 
ao nosso lado, buscando 

fortalecer os laços 
que nos unem.

Feliz Natal e
Feliz Ano Novo
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O ano de 2021 foi repleto de desafios, dificuldades e 
superações. 

A pandemia alertou ainda mais a todos que é preci-
so valorizar a vida e as pessoas. Reiterou que o egoís-
mo e o individualismo não levam a lugar nenhum. E 
que a solidariedade e a caridade devem estar muito 
mais presentes em nossas vidas. 

Contraí a temida Covid e passei por momentos difí-
ceis. Isolado em uma UTI com todos os recursos pos-
síveis, aí então a gente percebe que precisa de algo 
mais do que equipamentos e bons médicos. Precisa-
mos da solidariedade da família, amigos e até de des-
conhecidos que fizeram uma corrente de oração. Ora-
ções poderosas e salvadoras. Obrigado a todos. 

A VIDA E SUAS LIÇÕES 

Também neste ano de 2021 iniciei meu primeiro mandato como vereador. Desde a campanha, um 
ano antes, firmei o compromisso do “Vereador Sem Salário”. Pois, com a graça de Deus, consegui 
fazer minha vida empresarial aqui em Colina e para retribuir a estas conquistas achei que deveria 
trabalhar por Colina sem a necessidade de ter um salário. Salário este que, mensalmente, vem sendo 
doado para entidades e famílias carentes para suprir as necessidades de remédios e alimentos. 

Entendo que a política é uma ferramenta de transformação social, da busca por mais igualda-
de, equilíbrio e solidariedade. E a VIDA nos prega LIÇÕES para que possamos refletir e encarar 
cada dificuldade como uma oportunidade para sermos pessoas melhores. 

FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO NOVO 

ANTÔNIO MUNIZ 
VEREADOR “Sem Salário” 

A você desejamos um Natal 
maravilhoso e que 2022 

seja próspero e muito especial !

Cab elei rei ra

Se alcançamos sucesso é porque 
nossa busca por mudanças é 

constante. Ver você feliz, através 
de nosso trabalho, nos dá força 

para prosseguir em cada manhã.

Av. Dr. Manoel P. Fernandes, 670 | 3 3 4 1 - 1 2 9 5

 Agradecemos a sua preferência.

Aos nossos amigos e clientes 
desejamos um Natal de 

muita Paz, Alegria e Amor. 
Que 2022 seja repleto de 
sonhos e realizações e que 

todos seus objetivos 
sejam alcançados. Boas Festas!

R. 13 de Maio nº 86
fone: 99126-7429

O sentimento é de gratidão 
a todos que reconhecem o 
nosso trabalho, feito com 

carinho e esmero.
Desejamos a vocês Feliz 
Natal, que 2022 seja 
repleto de sabores, 
aromas e temperos.

Boas  Festas
Av. José Francisco Azedo, 287

FONE: 99217-4378

Av. Dr. Manoel Palomino Fernandes, 478
Fone: 3341-0408

Queremos agradecer e reverenciar 
a todos vocês que nos 

prestigiaram durante todo 
o ano de 2021, desejando um 

Feliz Natal e Próspero 
Ano de 2022.
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Chegar aos 84 anos 
de vida foi uma 

felicidade imensa para 
Izaura Fonzar Paro 

e também para 
a família, que celebrou 

o seu aniversário 
no sábado, dia 18. 

Arthur Cury/Mariana no chá de bebê do João que acon-
teceu sábado na Fazenda São Joaquim. O casal aguarda 
com muita expectativa o nascimento do herdeiro.  

CL Produções

Amizade e boas recordações marcaram o encontro da atual equipe do Jornal “O COLINENSE” e alguns dos ex-
colaboradores e respectivas famílias.

O final de ano tem um significado a mais para Leopoldo 
Barcelos/Maria porque é no dia 29 que o casal completa 
31 anos de união. 

Os pais Danilo Spagnol e Michele radiantes de felicida-
de no pique-pique de 2 aninhos do filho João Arthur. 
A festinha, que reuniu familiares e amigos, aconteceu 
sábado.                                                              Foto Zezinho

Sábado foi uma data mais que especial para Aline Pereira 
e Rodrigo Nahime que se casaram no salão de eventos 
Dubai, onde aconteceu a cerimônia e a recepção aos 
familiares e amigos.                                        CL Produções

O público que movimentou a praça matriz na última se-
mana para prestigiar as apresentações também saboreou 
as delícias típicas do Festival Gastronômico, que reuniu 
barracas dos povos que formam a etnia colinense. 

Foto Zezinho

O show do Vyd Bulla na noite de sábado encerrou a pro-
gramação do “Natal Iluminado”. A banda colinense, que 
existe há muito tempo, é sinônimo de sucesso.
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Colina

jaborandi
Fones: (17) 3347-1565 | 99236-9318

 FONES: (17) 3395-3687 | 99264-2040 

Fones: (17) 3341-4758 | 99206-3479

Terra Roxa

 FONE: (17) 99201-2875 
viradouro

Desejamos a todos um 
Feliz Natal e no caminhar de 
cada dia do ANO NOVO que 

a paz e a esperança sejam suas 
melhores companhias.

Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo

São os sinceros votos de quem está 
sempre com vocês 

Vereadora - Fátima Piai Ramadan 
e Família 

É tempo de agradecer a 
confiança, a força que nos 

fez lutar e as conquistas 
alcançadas. 

É hora de renovar as 
esperanças para que 2022 

seja um ano de 
continuidade ao trabalho 
em prol dos colinenses.

Sua família merece os produtos de 
qualidade da Naturell Citrus.

Natal e Ano Novo são momentos 
de confraternização onde não 

podem faltar na sua mesa 
nossos sucos deliciosos.

II

e bom, e saudavel
II

I

I

Boas Festas !

DISK SUCO: 3341-1175 / 99145-5858
Av. Dr. Manoel P. Fernandes, 809

´
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Rua Schimidt Ivamoto n° 28
Fone: 3341-3872

A vida se transforma 
quando renovamos nossa 

esperança. É tempo de 
acreditar, de sonhar, 

reunir a família e
 compartilhar alegria. 

Desejamos a todos 
um Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo.

Aos nossos amigos e 
clientes desejamos que 
seu Natal seja repleto 

de luz, paz, saúde e 
sobretudo muito amor.

Boas Festas
            Feliz 2022Rua 7 de setembro nº 607

Fone: 3341-8200

Desejo que você e sua 
família sintam a 

verdadeira Paz do Natal. 
Que em 2022 o Amor prevaleça 
sobre todas as coisas. Que você 
tenha um Ano muito Feliz e de 

grandes Realizações. 

• • • ••• • ••• •

Rua 7 de Setembro, 70
Fone: 99174-6121

Boas Festas!

Que a paz e a compreensão 
reinem em nossos 

corações neste NATAL e 
no ANO NOVO que se 
aproxima. Obrigado a 

todos que nos 
prestigiaram em 2021. 

SAPATARIA 
FERA 

                                 Do Paçoca 

Rua 7 de Setembro, 458 
Fone: 99214-6467 

Agradecemos a parceria 
dos clientes e amigos por 

mais um ano de lutas.
Que 2022 seja de muita 

paz, saúde e prosperidade 
para todos nós!

ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTABILIDADE MERCANTIL E RURAL
Av. Luiz Lemos de Toledo, 14 | Fone: 3341-1002

e-mail: napoleao.bonapart@yahoo.com.br

NAPOLEÃO JORGENAPOLEÃO JORGE

Um ótimo final de ano!

Rua Tiradentes, 32 | Fones: 3341-2220 / 99104-8888

Nosso agradecimento maior 
é a todos nossos amigos e 

clientes pelo ano de 2021, quando 
completamos 35 anos de prestação 

de serviços com qualidade 
a nossa comunidade e região.

Obrigado a todos vocês, que 
Deus nos abençoe com um 
Natal repleto de paz e um 

Ano Novo próspero em realizações!
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA
A Autarquia Municipal denominada Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina 

– SAAEC, inscrita no CNPJ sob o nº 49.148.802/0001-32, por intermédio de seu repre-
sentante legal infra-assinado, torna pública a Relação Anual de valores das remunerações 
e subsídios dos Cargos e/ou Empregos Públicos integrantes do quadro de pessoal do ano 
– exercício de 2.021, de acordo com as Leis Municipais vigentes.

A Administração Indireta COMUNICA que a presente relação anual será divulgada de 
acordo com o que dispõe o § 6.º, Art. 39, da Constituição da Republica Federativa do Bra-
sil de 1.988, c.c. os termos contidos nas Instruções nº 01/2020 (TC-A-011476/026/16)-
SEI nº 7766/2020-77, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme relacio-
nado a seguir:

Classificação dos Cargos e Empregos Públicos
I - ( Cargos/Empregos Públicos de Provimento Efetivo ):

Padrão A - Operacional 

Padrão B – Técnico Operacional

Padrão C – Técnico Administrativo

Padrão D - Superior

II - ( Cargos de Provimento em Comissão: Agente Político):

III - (Cargos de provimento em comissão: Direção, Chefia, Coordenação e Assessoramento):

IV - (Funções de Confiança ou Funções Gratificadas, exclusivamente preenchidas por 
funcionários ocupantes de cargos/empregos de provimento efetivo):

A Autarquia Municipal de Colina ressalta, publicamente, de que todos os Cargos e 
Empregos públicos relacionados nos quadros anteriormente elencados, são constituídos 
de vagas previstas em Lei e/ou de normas específicas, se for o caso.

A remuneração dos servidores públicos e o subsídio do agente político somente pode-
rão ser fixados ou alterados por Lei específica, observada a iniciativa privativa em cada 
caso, assegurada revisão geral anual nos termos constitucionais previstos.

A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remunerató-
rio observará: I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos compo-
nentes de cada carreira; II - os requisitos para a investidura; III - as peculiaridades dos cargos.

Registrada na Diretoria desta Autarquia Municipal de Colina, publicada por afixação no 
quadro de avisos desta Administração Indireta, no jornal de circulação local e divulgada no 
site oficial do município de Colina e da própria Autarquia Municipal (Administração Indireta).

Prefeitura Municipal de Colina, 20 de Dezembro de 2021

RICARDO APARECIDO CASAGRANDE - DIRETOR DO SAAEC 
Registro Geral nº 20.298.351 SSP/SP

Medidas: 6 colunas x 20 cm | Valor:  R$1.101,60

O Natal chegou mais 
cedo para as crianças 
que se divertiram nas 
festas promovidas pela 
Cogeb e MTB no final de 
semana. O clima ajudou 
e milhares de pessoas 
prestigiaram os dois 
eventos. 

Com o valor arreca-
dado nas inscrições do 
passeio beneficente, o 
grupo MTB realizou a 
festa no sábado, 18, 
na praça que margeia 

Festas antecipam Natal das crianças

a Avenida das Cohabs. 
Além dos brinquedos, 
teve distribuição de mui-
tas guloseimas e Papai 
Noel entregou balas e 
bolas para a criançada. 

A festa da Comissão 
Organizadora de Gincana 
Escolar e Bairros (Cogeb) 
também foi prestigiada 
por um grande público 
na tarde de domingo, dia 
19, na praça da Cohab 
2. Os três papais noéis 
chegaram de trenó 

cedido pela CTL Net. 
A criançada se esbal-
dou nos brinquedos e 
saboreou muitas gulo-
seimas. Também teve 
distribuição de sacolinhas 
surpresas e o sorteio 
de vale-compras entre 
os colaboradores que 
adquiriram cupons. Os 
ganhadores dos cinco 
prêmios de R$ 100,00 
são: Marcelo Silva, 
Ângela Foresto, Wilian 
Longo, Maria Eduarda 

Barbosa e Carlos. Os 
cinco vales-compras de 
R$ 200,00 premiaram 
Rosângela Rajab, Isabel 
Dassiê, Maria Aparecida 
Ribeiro, Adão Trivelato 
e Eliana Talaço. 

O MTB e a Cogeb 
agradeceram todos 
que colaboraram para 
a realização dos dois 
eventos, que alegraram 
e proporcionaram um 
Natal mais feliz para 
centenas de crianças. 

Os Papais Nóeis da Cogeb chegaram à praça da Cohab 
2 de trenó. 

Uma multidão prestigiou a festa do MTB realizada na 
praça da Cohab 3.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
LEI Nº 3.652, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE COLINA, ESTADO 
DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO DE 2.022.

DIAB TAHA, Prefeito Municipal da Comarca de Colina, Estado de São Paulo, no uso das 
suas atribuições legais; 

Faz saber que a Câmara Municipal da Comarca de Colina, Estado de São Paulo, aprovou, e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Colina para o exercício 
financeiro de 2.022, nos termos do art. 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4.320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I - O Orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração municipal direta e indireta.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.
Artigo 2º- A receita total estimada nos orçamentos fiscal, seguridade social e de investimen-

tos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 116.621.000,00 (Cento e 
Dezesseis Milhões, Seiscentos e Vinte e Um Mil de Reais).

Parágrafo Único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo au-
ferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de 
capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo 02 – Receita Segun-
do as Categorias Econômicas.

RECEITAS CORRENTES.....................................................                  R$  130.913.000,00
Receita de Impostos,Taxas e Contrib.Melhoria....................                       R$    12.480.000,00
Receita de Contribuições...........................                              R$          960.000,00
Receita Patrimonial...................................                               R$          340.000,00
Receita Agropecuária................................                              R$            30.000,00
Receita de Serviços...................................                              R$       5.212.000,00
Transferências Correntes..........................                              R$   109.271.000,00
Outras Receitas Correntes........................                                R$       2.620.000,00

RECEITAS CORRRENTES INTRAORÇAMENTARIA..............               R$   45.000,00
Receita de Impostos, Taxas e Contrib.Melhoria........                                           R$     5.000,00
Receita de Serviços – Intra OFSS............................                                            R$   40.000,00

RECEITAS DE CAPITAL............................................................                R$       1.801.000,00
Alienação de Bens...................................                                 R$         101.000,00
Transferências de Capital........................                                 R$      1.700.000,00

TOTAL GERAL..........................................................................                 R$ 132.759.000,00

(-)Dedução para o FUNDEB.......................................................                  R$   16.138.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA..........................................                       R$ 116.621.000,00

Artigo 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de 
órgãos e unidades, funções, subfunções e natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-
se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E UNIDADE EXECUTORA

01-PODER LEGISLATIVO
01.01-CAMARA MUNICIPAL
01.01.01 – Corpo Legislativo...........................................................             R$        625.000,00

01-PODER LEGISLATIVO
01.01-CAMARA MUNICIPAL
01.01.02 – Secretaria da Camara...................................................                   R$      2.025.000,00

02-PODER EXECUTIVO
02.01-GABINETE DO PREFEITO
02.02.01-Gabinete do Prefeito e Dependências.........................                    R$     1.197.000,00 
02.03-SECRETARIA MUNICIPAL ASSUNTOS JURIDICOS
02.03.01-Departamento Jurídico...........................................                         R$        554.000,00

02.04-SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE
02.04.01-Departamento de Planejamento e Projetos......................               R$       725.000,00

02.05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.05.01-Departamento de Administração e Dependências.............              R$    8.778.000,00 
02.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.06.01-Departamento de Finanças e Dependências.............                       R$    1.553.000,00

02.07-SECRETARIA MUN. DE MATERIAS E SUPRIMENTOS
02.07.01-Depto. de Materiais, Suprimentos e Dependências...............          R$       931.000,00

02.08-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
02.08.01-Depto.  de Serviços Urbanos e Dependências.............                    R$  12.536.000,00
02.08.02-Departamento de Iluminação Pública............................                 R$    3.495.000,00

02.08.03-Departamento de Estradas de Rodagem........................                       R$       387.000,00

02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.09.01-Fundo Municipal de Saúde.............................................                   R$    27.380.200,00

02.10-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
02.10.01-Departamento de Educação Infantil..............................                      R$     3.750.000,00
02.10.02-Departamento de Ensino Fundamental.........................                      R$     7.373.800,00
02.10.03-Departamento de Ensino Profissionalizante..................                      R$        936.000,00
02.10.04-Fundo Desenv. Educação Básica – FUNDEB...............                      R$   18.100.000,00
02.10.05-Departamento Merenda Escolar....................................                      R$     3.830.000,00
02.10.06-Departamento de Ensino Superior.................................                      R$        432.000,00
02.10.07-Departamento de Cultura...............................................                     R$     1.212.000,00
02.10.08-Departamento de Ensino Meio.......................................                     R$          94.000,00

02.11-SECRETARIA MUN. ESPORTES, TURISMO E LAZER
02.11.02-Departamento de Esportes.............................................                    R$    1.424.000,00
02.11.03-Departamento de Turismo..............................................                    R$    3.000.000,00

02.12-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.12.01-Fundo Municipal de Assistência Social.........................                    R$    2.793.000,00
02.12.02-Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente...........                      R$       409.000,00

02.13-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.13.01-Rec. S/ Supervisão do Depto. de Finanças.....................                     R$    3.489.000,00

02.18-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02.18.01-Departamento de Obras..............................................                      R$      879.000,00

02.19-SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTES
02.19.01-Departamento de Trânsito..............................................                     R$   1.207.000,00
02.19.01-Departamento de Transportes.........................................                     R$      810.000,00

02.20-SECRETARIA MUN. INDUST. COMÉRCIO E AGRICULTURA
02.20.01-Departamento de Industria e Comercio............................                     R$      938.000,00
02.20.02-Departamento de Agricultura...........................................                     R$          6.000,00

03-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03.14-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE COLINA
03.14.01-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina.............................     R$   5.752.000,00

TOTAL DA DESPESA..............................................................................        R$ 116.621.000,00

POR NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES.......................................................................        R$  103.491.000,00
Pessoal e Encargos Sociais....................................................                    R$    51.387.647,08
Juros e Encargos da Divida..................................................    R$              1.000,00 
Outras Despesas Correntes...................................................    R$   52.246.352.92

DESPESAS DE CAPITAL.........................................................................      R$  13.080.000,00
Investimentos.......................................................................     R$   11.726.000.00
Amortização da Divida.........................................................     R$     1.210,000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA............................................................       R$         50.000,00

TOTAL........................................................................................................      R$ 116.621.000,00

Artigo 4º- Fica o Poder Executivo autorizado:

I - A abrir no curso da execução orçamentária de 2.022, créditos adicionais suplementares até o 
limite de 15% (Quinze por cento) da despesa total fixada por esta Lei;

II - A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas 
no artigo 5º. Inciso III da LRF, e artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

III - A realizar abertura de créditos adicionais suplementares, por conta do superávit financeiro, 
na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - A realizar abertura de créditos adicionais suplementares, provenientes de provável excesso 
de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação 
prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, 
na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;

V -  A abrir no curso da execução do orçamento de 2022, créditos adicionais para cobrir des-
pesas vinculadas a fontes de recursos específicas cujo recebimento da receita no exercício tenha 
excedido sua previsão anual de arrecadação;

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.022.
Artigo 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Colina, 14 de Dezembro de 2021

DIAB TAHA - Prefeito do Município de Colina

Registrada na Secretaria competente e publicada por afixação no quadro de avisos desta 
Municipalidade.

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - Secretário Municipal de Governo
Medidas: 6 colunas x 28 cm | Valor:  R$ 1.167,60

Os Muleks da Dirce 
empataram em 2 a 2 
no último domingo, 19, 
com o Palmeirinha de 
Matão que jogou em 
casa. Marcaram para a 
“mulecada” os jogadores 

AMADOR 

Muleks empata em Matão
Diego Augusto e Alex. 
A rodada encerrou o 1º 
turno da Copa Regional 
de Futebol Amador, 
promovida pela Aper, 
de Monte Azul. 

O campeonato será 

retomado no dia 9 de 
janeiro com os jogos 
dos Muleks x Real Tubi 
(Pitangueiras) e Colina 
Atlético x Pirangi, que 
acontecem na Toca do 
Tigre a partir das 8h30. 

COMUNICA que não circulará nas duas próximas 
semanas em virtude do recesso. Retorna as atividades 
normais no dia 10 de janeiro de 2022. 

BOAS FESTAS! 
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As realizações dependem de você !
Acredite e tudo que deseja
 irá acontecer em 2022.

Feliz Natal !
Que o Ano Novo traga tudo 

de bom para todos nós!

Fé e Esperança são as luzes que devem nos iluminar 
e direcionar nesta época de re�exão, pois as 

conquistas mais importantes são aquelas que 
semeamos e colhemos todos juntos. 

É o que desejamos aos nossos amigos e clientes.

Feliz Natal e  Próspero  Ano Novo

Av. Ângelo Martins Tristão Nº 430 | Fone: (16) 99189-7574

É final de mais um ano e 
estamos felizes com o 

resultado de nosso 
trabalho e do seu apoio. 
Obrigado a cada um de 
vocês, clientes amigos. 

Desejamos a todos 

Boas Festas

Rua Sete de Setembro nº 404
Fone: 3341-3478

Agradecemos a todos vocês que  
estiveram ao nosso lado em 2021.
Confiamos plenamente 
que em 2022 continuaremos 
de mãos dadas para novos desafios.

 Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo

Que no próximo ano os seus 
dias sejam abençoados 
por muitas alegrias e 

sonhos realizados. 

Boas 
     Festas!

Rua 7 de Setembro, 289 - Centro 
Fone: 99189-2077



O COLINENSE Colina, 23 Dezembro de 2021Página 12

Nós da Pet’s Company expressamos nesta 
mensagem nossa gratidão aos clientes e amigos que 

estiveram conosco durante este 1º ano !
Desejamos que você e sua família tenham um 

Natal repleto de muita luz e um Feliz Ano Novo. 
Que 2022 seja um ano de recomeço e muito sucesso. 

Av.  Dr. Manoel P. Fernandes nº 819

fone:         99164-5858

Que a Perseverança, 
o Amor e a Paz estejam 
sempre presentes em 
nossas vidas. 

Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo

Rua 7 de Setembro, 457 - Centro | Fone: 3341-4921

Rua José Antônio Rodrigues, 908
(ao lado da Avenida das Cohabs) 

Fone: 3341-2165

Boas Festas!

Que este Natal nos dê a 
grandeza da humildade 

para  colhermos, por 
todo Ano Novo, o amor, 

os frutos do nosso trabalho 
e as bênçãos divinas.

Rua Treze de Maio nº 307
Centro / Fone: 3341-3070

Mais do que a preferência nós 
agradecemos a amizade, o 

companheirismo e a confiança 
de nossos amigos e clientes 

durante o ano de 2021.  
Desejamos a todos Feliz Natal e

                       Próspero 2022

"Acreditamos no valor dos 
relacionamentos duradouros, 

construídos com base no 
respeito e na con�ança mútua. 
Por essa razão agradecemos a 

con�ança em nossa equipe. 
Vocês fazem parte da 

nossa história
30 anos de Nova Moda

30 anos de história 
30 anos de amizade

Da nossa Família para a sua"

Rua 7 de Setembro, 257 | Fone: 3341-2178

O final de ano 
chegou, é tempo 
de comemorar o 

sucesso conquistado 
e de buscar novos 
desafios que virão 

pela frente!
Obrigado pelo 

seu apoio em 2021.

Serviços de bombas e bicos injetores
injeção eletrônica diesel

São os votos da

“No Natal o que realmente importa são 
os sentimentos que brotam no coração 
de cada um e, entre esses, estão os da 

amizade que temos por você!!”
Aos nossos queridos amigos e clientes, 
desejamos um Natal de Amor e PAZ.
Que 2022 seja próspero e muito feliz.

Rua Sete de Setembro, 374 - Centro
Fone: 99260-8020
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A vida se transforma quando 
renovamos nossa esperança. 

É tempo de acreditar, de 
sonhar, unir a família e
 compartilhar alegria. 

Desejamos a todos um 
Feliz Natal e um 

Próspero Ano Novo.

Av. Dr. Manoel P. Fernandes, 837
Fones: 3341-3789 / 99257-9570

Boas  
       Festas! 

Que o dia de Natal brilhe 
pleno de alegria e ilumine os 
corações, trazendo a todos 
um sorriso. 
Que esta época de luz 
e amor se reflita nos dias 
do Ano Novo que se aproxima. 

É momento de fazer 
uma reflexão sobre 

tudo que nos 
aconteceu em 2021  

e crer que Deus 
estará conosco em 
cada dia de 2022, 
nos dando forças 
para continuar. 

Feliz Natal e 
Própero Ano Novo

Antes que este ano termine quero agradecer a 
oportunidade de ser um dos escolhidos para 
cuidar da querida Colina. Colocando Deus à 

frente dos nossos planos teremos um ano 
novo abençoado, cheio de realizações, 
alegrias e harmonia. Que 2022 seja de 

sucesso, esperança e progresso para todos 
nós que nunca desistimos de sonhar. 

Vereador

Feliz Natal
 Próspero Ano Novo!
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Rua Antônio Junqueira Franco, 
229 - Centro | Fone: 3341-1546

Feliz Natal e 
Prospero Ano Novo´

Queremos brindar com 
nossos amigos e 

pacientes o final de 
mais um ano e o 
começo de outro, 

agradecendo e 
desejando a todos

Que a fé e a esperança num 
futuro melhor sejam vividas 
a cada dia no seu coração 

Que a luz divina do Salvador 
ilumine o seu caminho .

.

Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo

Rua Marechal Deodoro, 612 - Centro | Fones: 3341-3334 | 99263-8201

FT CAÇAMBAS
3341-3334
99263-8201

É o que 
desejamos a 
todos nossos 

amigos e 
clientes

O Grupo Brasil deseja a você 
um Natal brilhante de alegria 

e iluminado de amor.

Feliz Natal e um 
Prospero Ano Novo 

Grupo Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
A Administração Pública Municipal de Colina torna pública a Relação Anual de valo-

res das remunerações e subsídios dos Cargos e Empregos Públicos integrantes do quadro 
de pessoal do ano – exercício de 2021, de acordo com as Leis Municipais vigentes.

A Administração Direta comunica que a presente relação anual será divulgada de acordo 
com o que dispõe o § 6.º, Art. 39, da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1.988, 
c.c. os termos contidos nas Instruções nº 01/2020 (TC-A-011476/026/16)-SEI nº 7766/2020-
77, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme relacionado a seguir:

Classificação dos Cargos e Empregos Públicos
I - ( Cargos/Empregos Públicos de Provimento Efetivo ):

Padrão A - Operacional 

Padrão B – Técnico Operacional

Padrão C – Técnico Administrativo

Padrão D - Superior

II - ( Cargos de Provimento em Comissão: Secretário Municipal ):

III – (Cargo/Emprego Público de provimento efetivo considerados em extinção pelo 
atual Quadro de Pessoal na vacância):

IV – (Agentes Públicos Eletivos do Poder Executivo Municipal):

V – (Cargos de provimento em Comissão = Lei Complementar nº 244/2.017):

VI – (Funções de Confiança = Lei Complementar nº 245/2.017):

Medidas: 6 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 1.417,80             | continuação na pág. 16
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VII – (Cargos/Empregos Públicos de provimento efetivo do Magistério Público Municipal):
PEB I (Professor de Educação Básica I);
PEB II (Professor de Educação Básica II);
PEE (Professor de Ensino Especial);
PEIPE (Professor de Educação Infantil - Pré-Escola);
PEIC (Professor de Educação Infantil - Creche);

TABELA I – VALOR HORA-AULA 
SALÁRIOS OU VENCIMENTOS - JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS

TABELA II - VALOR HORA-AULA
SALÁRIOS OU VENCIMENTOS - JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS

TABELA III - VALOR HORA-AULA 
SALÁRIOS OU VENCIMENTOS - JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS

TABELA IV - VALOR HORA-AULA
SALÁRIOS OU VENCIMENTOS - JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS

VIII – (Cargos de provimento em Comissão do Magistério Público Municipal):

IX – (Empregos Públicos Temporários do Magistério Público Municipal):
PEB I (Professor de Educação Básica I - ACT);
PEB II (Professor de Educação Básica II- ACT);
PEIPE (Professor de Educação Infantil - Pré-Escola- ACT);
PEIC (Professor de Educação Infantil - Creche- ACT);

TABELA II - VALOR HORA/AULA TRABALHADA
JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS

TABELA III - VALOR HORA/AULA TRABALHADA
JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS

TABELA IV - VALOR HORA/AULA TRABALHADA
JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS

X – (Empregos Públicos Temporários – Quadro de Lotação Administrativa)

XI – (Emprego Público – Contrato Prazo Indeterminado)

A Administração Pública Municipal de Colina ressalta, publicamente, de que todos 
os Cargos e Empregos públicos relacionados nos quadros anteriormente elencados, são 
constituídos de vagas previstas em Lei e/ou de normas específicas, se for o caso.

A remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos somente po-
derão ser fixados ou alterados por Lei específica, observada a iniciativa privativa em cada 
caso, assegurada revisão geral anual nos termos constitucionais previstos.

A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remunerató-
rio observará: I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos compo-
nentes de cada carreira; II - os requisitos para a investidura; III - as peculiaridades dos cargos.

Registrada na Secretaria competente, publicada por afixação no quadro de avisos desta Mu-
nicipalidade, no jornal de circulação local e divulgada no site oficial do município de Colina.

Prefeitura Municipal de Colina, 20 de Dezembro de 2021

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina
Registro Geral nº 14.874.734-6 SSP/SP

TABELA I – VALOR HORA/AULA TRABALHADA
JORNADA DE 25 HORAS SEMANAISPREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

Medidas: 6 colunas x 24,5 cm | Valor:  R$ 1.021,65

continuação da pág. 15

Es tão  abe r tas 
desde o último dia 
15  as  inscr ições 
para o concurso de 
alunos-oficiais para 
atuar nas unidades 
da Pol íc ia Mi l i tar 
em todo o estado. 
São oferecidas 220 
vagas e a taxa custa 
R$ 130,00. 

As  insc r i ções , 

Vagas abertas para 
alunos-oficiais da PM

e x c l u s i v a m e n t e 
no site da Vunesp, 
terminam no dia 20 
de janeiro. A remu-
neração inicial do 
aluno-oficial é R$ 
3.310,13. Para se 
inscrever o candidato, 
com o Ensino Médio 
concluído, precisa 
ter idade entre 17 e 
30 anos. Também é 

exigida altura míni-
ma de 1,55m para 
mulheres e 1,60m 
(homens). Além da 
prova escri ta, faz 
parte do processo 
de seleção avaliação 
de condicionamento 
físico, exames de 
saúde/psicológico, 
etc. Mais informações 
no site da Vunesp. 
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Rua luís camargo º 791 - vila fabri (em frente à rotatória da av. das cohabs)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a Sábado, das 8h às 19h30

Domingos das 8h às 12h30
dias 24 e 31/12 das 8h às 18h

OFERTAS VÁLIDAS ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES. 

3341-8645 / 99121-68663341-8645 / 99121-68663341-8645 / 99121-6866
disk encomenda:disk encomenda:

Tudo para seu churrasco e almoço ficar mais saboroso.

É tempo de expressar nossos 
agradecimentos a todos que 

nos prestigiaram durante todo 
o ano de 2021 desejando-lhes 

um Feliz Natal e um Ano Novo 
de fé e esperança.

Aceitamos os cartões

59,90
kg

Chorizo 
Cruzamento 
NaBrasa 49,90

kg
Bife Ancho  
NaBrasa Grill

12,99
kg

Pernil Suíno  a 
Pururuca

7,99
kg

Coxa e 
Sóbrecoxa Pct

35,99
   kg

Filé de Tilápia 
a Vácuo 29,98

kg

Queijo 
Muçarele Peça 
Pedaço

2,25

Cerv. Puro 
Malte 350ml

UN 3,75

Chopp Vinho 
Wienbier 
350ml

UN

1 ,79
UN

Cerv. Proibida 
Lata 350ml

9 ,99

Vinho Santo 
Expedito 750ml

UN

79,90

Chopp 
Heineken 5l

UN 3,99

Askov Ice 
Sabores 275ml

UN

Boas Festas !

É tempo de celebrar a vida  e agradecer 
a Deus pelas conquistas e realizações.

Obrigado a todos que estiveram ao nosso 
lado em 2021, que 2022 seja um ano 

de muita paz, sucesso e alegria.

Boas Festas
Bruna de Oliveira P. Aliaga
 (Psicóloga) CRP 04/50093 

Cel: 34 99118-3446
Dra. Joice Queiroz 

(Nutricionista) CRN- 3 57155
Cel: 17 99242-4775
Dra. Letícia Lino  
(Fisioterapeuta e 

Instrutora de Pilates) 
Crefito 3/257173-F
Cel : 17 99267-6120 

Meire Nogueira 
(Podóloga - 5446)
Cel: 17 99207-1420
Natália Nogueira 

(Manicure e Pedicure)
Cel : 17 99784-5443

Bruna Jasques
(Manicure)

Cel : 17 99683-6495

Taynara Fernandes 
(Esteticista)

Cel : 17 99170-8358

Rua Tiradentes, 55 - Centro 

Desejamos que você e 
sua família  tenham um  

Feliz Natal e um Ano Novo  
repleto de boas novas, 

muitas realizações, saúde,  
paz e prosperidade.

Boas Festas!
Rua Lourenço Marini, 330

Fone: 3341-1825
André - Rogério - Paulo 

Bruno - Ricler - Anderson 

Vereador Valdir Brait 
e família

Que nossos ideais e 
objetivos sejam a chama 
para nos impulsionar a 

fazer com que 2022 
seja um ano de muita 

prosperidade e realizações, 
com as bênçãos de Deus. 

Nosso desejo é que  
possamos permanecer 

sempre unidos. 

• • ••• •• • •• •••
• • ••• •• • • •• • • • •

Núcleo de Orientação
ao Adolescente

As realizações são feitas de trabalho, 
perseverança, determinação e 

transformação de homens. 
Acredite, o futuro é a gente que 

constrói. Agradecemos por mais um 
ano de amizade e parceria. 

Feliz Natal e 
Feliz Ano Novo

Rua José Fabri nº 82 - Jardim do Lago | Fone: 99130-3588
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Abra seu coração...Sonhe...
Deseje...Ame...Sorria... Seja feliz 

voltando a ser criança... Te 
desejo um Natal cheio de paz, 

amor e felicidade. 
E que você realize seus sonhos... 

Mas principalmente que 
continue a sonhar... Sempre!

Feliz Natal!
Rua 7 de Setembro, 94

Fone: 99175-9498

Que a alegria do Natal 
esteja presente em todos 
os lares de Colina, e que 

2022 seja repleto de 
grandes realizações.

Natal é tempo de amar, de 
compartilhar, de fazer o bem. 
Espalhe a bondade, a paz e a 
compaixão para que 
o encanto do Natal 
chegue a todos!

Feliz Ano Novo

Rua Dr. João M. Andrade, 59 | Fones: 3341-2225 / 99708-9324

Em agradecimento aos 
nossos amigos e clientes, 
desejamos a todos um 

Feliz Natal e um 
Ano Novo recheado de 

ótimas surpresas. 

   Boas 
      Festas!

Av. luiz lemos de toledo   nº 761
Fones: 3341-3905 | 99249-7133 | 98123-6410

Av. Luiz Lemos de Toledo, 90 Fones: 3341-4831 I 8681I 

Aos nossos clientes, 
amigos e família 

que o Natal traga 
toda felicidade. 

Que 2022 seja de 
muitas e grandes 

realizações.

Boas Festas!

Rua Marechal Deodoro, 337
Fone: 3341-1484

Boas  Festas

A vida se transforma quando 
renovamos nossas esperanças. 

É tempo de acreditar, 
sonhar, unir a família,  

compartilhar alegria e amor. 
Que a energia do Natal 

esteja presente em todos 
os lares colinenses! 

Feliz Natal e 
Feliz Ano Novo

Neste momento de 
Paz, Amor e Harmonia o 

Grêmio Cultural de Colina, 
através de sua diretoria,  

deseja a todos os seus
associados e colaboradores 

Diretoria
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airosamente por um período difícil. Cuidado com inimigos ocultos. 
Seja sereno ao resolver problemas neste dia.

Horóscopo da semana de 23 a 29/12

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Aproveite este 
período para viajar, mudar, fazer novas amizades 
e arquitetar novos planos para ganhar dinheiro, 

demonstrando ser prático. Tudo estará bem neste dia. Esteja atento 
para uma novidade ou uma visita que lhe trará boas notícias.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 TProcure evitar 
neste dia, questões com vizinhos e a pressa ao 
viajar. Os amigos leais o ajudarão em qualquer 

dificuldade e conseguirá realizar boa parte dos seus anseios e 
desejos. Ótimo para o amor e o trabalho. Este dia é ideal para você 
desenvolver sua capacidade de reflexão.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Sob a influência 
dos astros, pode fazer compras ou vendas 
lucrativas. Procure cuidar de sua saúde. Atividade 
brilhante na vida social, esportiva intelectual e 

administrativa. Bom para reconsiderar os planos de trabalho.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Você estará vivendo 
um dia que muito o favorece. Faça tudo para evitar 
atritos, discussões e cenas de ciúme. Boas notícias 

à tarde e novos conhecimentos e bons resultados para o futuro. 
Otimismo e persistência são fatores reais para o sucesso.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Muito 
bom aspecto astral para lucrar em negócios 
iniciados anteriormente e ser bem sucedido 
financeiramente. Mantenha uma postura nova, 

assim você se sentirá melhor.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Melhora de 
saúde e das chances de sucesso geral. Se você 
agir com inteligência e com perícia conseguirá 
chegar onde pretende. Êxito pessoal, social, 

elevação do caráter e felicidade íntima e amorosa. A sua mente 
está pesquisadora; aproveite para descobrir, afinal, o que está 
realmente lhe incomodando.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Influxos benéficos 
para a sua vida em conjunto com outras pessoas, 
em relação ao trabalho. Evite a precipitação e os 
gastos supérfluos. Procure valer-se deste dia para 

promover a sua elevação social.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Você vai se entender 
com a família e com seus superiores e colegas de 
trabalho, e lucrará bastante se poupar seu dinheiro. 
Pode realizar negócios, pois terá sucesso. O dia promete 

uma elevação material, progresso e chances de ganhar na loteria.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Hoje você 
será beneficiado no plano social. Uma notícia vinda 
por correio, por telefone ou por qualquer outro 
meio de comunicação, o deixará muito contente. 

Socialmente, procure ser mais ativo, assim, você poderá encontrar 
alguém que realmente o ajude a chegar onde quer.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Um dia um 
pouco agitado para você, mas, para que tudo saia 
bem, deverá tomar uma atitude inteligente e evitar 
o nervosismo que nada adianta. Sucesso com o 

sexo oposto. A vida pode não estar divertida como você gostaria, 
mas certamente ela caminha para o rumo certo. 

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Evitar afobações 
e correrias e a precipitação será muito importante. 
Demonstre domínio sobre si próprio e passará 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Momento que 
poderá trazer desentendimentos no ambiente de 
trabalho e até atritos e discussões, mesmo com 
pessoas desconhecidas. O dia é negativo. Usar 

de franqueza é muito bom, mas vá com calma para não magoar 
os outros ou até a si mesmo.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.205 LIVRO D-19 
FLS.079

Faço saber que pretendem se casar por conver-
são de união estável artigo 1.525, incs. I, III, IV e V 
do Código Civil Brasileiro.

RONALDO HENRIQUE SOARES e 
PATRICIA CRISTINA RAMOS

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 21 de 
Outubro de 1986, motorista, viúvo, residente e do-
miciliado na cidade de Colina-SP, à Rua Sete de 
Setembro, nº 794, Centro, filho de Sebastião Soa-
res e Cleusa Maria Prado Soares.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 26 de 
Abril de 1976, do lar, divorciada, residente e do-
miciliada na cidade de Colina-SP, à Rua Sete de 
Setembro, nº 794, Centro, filha de Luiz Henrique 
Ramos e Maria Alice Spiandore.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.206 LIVRO D-19 
FLS.080

Faço saber que pretendem se casar por conver-
são de união estável artigo 1.525, incs. I, III e IV do 
Código Civil Brasileiro.

ROBSON JOSÉ DA SILVA e 
DAIANE APARECIDA DA SILVA MARSARI
Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 15 de 

Agosto de 1984, operador de máquinas agrícolas, 
solteiro, residente e domiciliado na cidade de Coli-
na-SP, à Rua Dante Guarnieri, nº 201, Jardim São 
João, filho de Francisco Lourenço da Silva e Marina 
Corrêa da Silva.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 27 de 
Março de 1.991, assistente educacional, solteira, 
residente e domiciliada na cidade de Colina-SP, à 
Rua Dante Guarnieri, nº 201, Jardim São João, filha 
de Luiz Carlos Marsari e Sonia Maria da Silva.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.207 LIVRO D-19 
FLS.081

Faço saber que pretendem casar-se e apresen-
taram documentos exigidos pelo artigo 1.525, incs. 
I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

ITAMAR MARIN e 
MARISA APARECIDA RODRIGUES

Ele, natural de Barretos-SP, nascido aos 29 
de Agosto de 1978, serviços gerais, solteiro, re-
sidente e domiciliado na cidade de Colina-SP, à 
Rua Antonio Paulo Mustafe Camolese, nº 215, 
Vila Guarnieri, filho de Luiz Antonio Marin e Neu-
za Rodrigues Marin.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 01 de Fe-
vereiro de 1978, faxineira, divorciada, residente e 
domiciliada na cidade de Colina-SP, à Rua Cinco, 
nº 544, Cdhu 2, filha de Valdeci Rodrigues e Maria 
Aparecida de Brito Rodrigues. 

Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o na forma da lei.

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada
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FURTO NA CRECHE DO CDHU
Funcionários esqueceram uma das portas 

da creche da Cohab 3 destrancada por onde 
ladrões adentraram no interior do prédio no dia 
10 e furtaram um relógio de parede e termôme-
tro. Também tentaram levar o condensador do 
ar condicionado, que fica do lado externo, mas 
não conseguiram. 

CASA FURTADA 
Uma moradora da Av. Cel. Antenor Junqueira 

Franco saiu de casa no dia 12 no horário do almoço 
e quando retornou, por volta das 21h, deparou 
com a janela da cozinha arrombada constatando 
o furto de 2 botijões de gás, chapinha e secador 
de cabelo.  Um dos botijões, que estava vazio, 
foi encontrado pelos policiais no terreno ao lado 
da residência. 

TRABALHADOR FICA SEM 
SEGURO DUAS VEZES 

Um trabalhador está recebendo parcelas do 
seguro desemprego e na data que o valor de R$ 
1.658,00 foi creditado em sua conta foram feitos 
vários pagamentos que a vítima desconhece. O 
banco ressarciu o cliente que deixou o dinheiro 
depositado na conta. Outra parcela do seguro 
foi depositada no dia 17 que, somada ao crédito 
efetuado pelo banco, totalizava um saldo de R$ 
3.316,00. Ao sacar o dinheiro o trabalhador foi 
novamente surpreendido por pagamentos inde-
vidos no valor exato que tinha na conta. 
PM RECUPERA CAMINHÃO ROUBADO COM 

CARGA DE R$ 186 MIL E PRENDE QUADRILHA
Um caminhão que transportava uma carga 

de óleo vegetal, avaliada em 186 mil reais, foi 
interceptado em Orlândia na noite do dia 16 por 
bandidos em  um Celta e uma picape. O caminhão 
foi conduzido por um dos criminosos, de 51 anos, 
até o trevo de Jaborandi quando foi abordado 
pelos PMs Matheus e Ueverton. O motorista 
alegou que foi contratado para entregar o veículo 
carregado ao condutor de uma camionete branca 
que estava no trevo de Jaborandi e ao perceber 
a presença da polícia fugiu em alta velocidade, 
sendo capturado na sequência. O indiciado, de 
47 anos, disse que sua parte no roubo era fazer 
a escolta do caminhão até o barracão de sua 
propriedade, em Terra Roxa, onde a carga seria 
descarregada por mais três envolvidos no roubo 
que foram presos. Um deles disse que além de 
conferir a mercadoria era responsável pela comu-
nicação com outros membros da quadrilha, que 
mantinham o motorista refém em Morro Agudo. 

P A N O R A M A

Com a localização do 
paradeiro do motorista 
no celular de um dos 
bandidos os PMs foram 
até o local, mas não o 
encontraram e souberam 
mais tarde que havia 
sido liberado. Os cinco 
indiciados foram presos 
e apresentados no plan-
tão policial em Barretos, 
onde aguardavam apre-
sentação em audiência 
de custódia para serem 
transferidos para a cadeia 
local. Com os autores 
foram apreendidos um 
aparelho bloqueador de 
sinal com 16 antenas e 
5 celulares. 
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AUTO MECÂNICA DALPIM 

Com todas as adversidades, 
2021 foi um ano muito 
significativo para nós, 

completamos 35 anos de 
bom serviços prestados 

a vocês, amigos e clientes.  
Queremos registrar a nossa 

gratidão eterna a todos.
Desejamos um Natal 

abençoado e um Ano Novo 
de muitas conquistas.

Av. Rui Barbosa, 1.625 | Fone: 3341-2243

Feliz 2022

O Natal dos sonhos é 
aquele que você idealiza 

no espírito, sente no 
coração e partilha na 

solidariedade. Desejamos 
a todos que os bons 

momentos sejam eternos!

CLUB HÍPICO 
DE COLINA

Natal é sinõnimo de vida, época para 
fazermos uma avaliação e colocar em 

prática o verdadeiro Natal buscando paz, 
reconciliação e amor, proporcionando assim 

dias melhores aos nossos semelhantes.
Agradecemos a todos colinenses que não 

mediram esforços para atingirmos 
nossos objetivos neste ano.

Que Jesus abençoe sua vida para que 
o espírito santo de Deus esteja cada 

vez mais dentro do seu coração.

Asilo são JoséAsilo são JoséAsilo s o Joséã
`
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• • • • • • • • •• • !  
Que o Natal lhe traga 

paz, amor e o Ano Novo 
seja renovado de

 esperança e alegria.

LELLO´S GÁS

Fones: 3341-4217 / 98126-5881
Av. Luiz Lemos de Toledo, 520 - Centro

A cada ano que passa 
Deus nos dá novas 

razões para acreditarmos 
na boa vontade dos 

homens e buscar 
os valores universais:

PAZ, AMOR E 
FRATERNIDADE.

Que ELE esteja conosco 
durante todo o 
ano de 2022 !

         Obrigado e

Feliz  Ano Novo

Natal é tempo de comemorar 
a vida, espalhando o amor 

e semeando esperança.
Nossa gratidão a você que 
tanto nos ajudou em 2021. 

Um Feliz Natal e 2022 
de Prosperidade!

Desejamos que a 
mensagem de fé e 

esperança do Natal, 
renove nossas forças para 

continuarmos lutando 
no ano que se anuncia. 

Boas Festas

AUTO PEÇAS DANIEL AUTO POSTO
PEÇAS P/ CARROS DE TODAS AS MARCAS
CAMINHÕES - CAMINHONETES - TRATORES

ROLAMENTOS - PARAFUSOS

FONE/FAX: 3347-1372
FONE: 3347-1257

RUA INÁCIO MÁXIMO D. JUNQUEIRA, 208
RUA INÁCIO MÁXIMO D. JUNQUEIRA, 177

IRMÃOS DANIEL

Jaborandi-SP

O espírito natalino nos ilumina 
com o Amor, a Paz e a 

Harmonia de Jesus Cristo. 
É desta maneira que nos 

direcionamos a todos para lhes 
agradecer e desejar

  

FELIZ NATAL e  
PRÓSPERO ANO NOVO.

Nossas vidas se transformam quando renovamos 
as esperanças, é tempo de acreditar no amanhã. 

Que a alegria do Natal esteja presente 
em todos os lares de Colina e que o 

Ano Novo seja de muitas realizações.  
Obrigado a você pelo apoio em 2021. 

Cabeleireira
Rafaela Zanon (17) 99219-7278

Esteticista
Aline Pereira (17) 99204-7368

Lash Design
Letícia Maminhaqui (17) 99233-0361

Manicure
Letícia Bolpetti    (17) 98814-8476
Larissa Carvalho (17) 98121-7889

Podóloga
Aparecida M. Basso (17) 99119-5260

Av. José Francisco Azedo, 289
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Viver o advento do Natal em profundidade 
é abrir as janelas e portas da alma 

com alegria e generosidade.
A todos que partilharam conosco este ano 
de lutas e vitórias, desejamos que os sinos 

de Natal sejam portadores de alegria, 
esperança e que o Ano Novo, que está 

chegando, seja repleto de prosperidade.

Boas  Festas

Rua Alexandre de Ávila Borges , 350
Fone: (17) 3347-1201 - JABORANDI

Sempre faremos do nosso trabalho e 
dedicação o propósito maior para 

te ver alegre e feliz. É momento de 
agradecer pelo apoio neste ano 

que se encerra e desejar a todos  

Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo 

Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, 469
Jaborandi | Fone: (17) 99146-9333

Queremos agradecer a Deus 
por mais este ano que 

passou e esperar o próximo 
com paz em nossos 

corações. Desejamos a 
vocês, clientes e amigos, 

Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo

Rua Inácio M. D. Junqueira, 791
Fones: 3347-1549 / 2100

Jaborandi

Feliz Natal e 
Feliz 2022

Que a mensagem de fé e 
esperança do Natal, 

renovem nossas forças 
para continuarmos 

acreditando e lutando 
em cada dia do novo 
ano que se aproxima!

Boas Festas

Natal é tempo de expressar 
os nossos melhores 

sentimentos, desejando a 
todos nossos clientes e 
amigos um final de ano 

com muita Alegria, 
Paz e Amor.

Que 2022 seja repleto 
de realizações.
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O final de ano em 
Jaborandi tem sido 
de realizações com a 
entrega de importantes 
obras e também de 
novos veículos, que já 
foram incorporados à 
frota municipal e, em 
breve, estarão à dis-
posição da população. 

O município adquiriu 
com recursos próprios, 
no valor de R$ 110 mil, 
um ônibus ano 2004 
com 46 lugares, que 
foi entregue no último 
dia 10. O coletivo será 
utilizado no transporte 
de estudantes univer-
sitários. 

“Mesmo diante da 

Educação e Assistência ganham novos veículos
retração econômica 
os investimentos con-
tinuam a todo vapor. 
Existem ônibus na 
frota municipal com 
quase 30 anos de 
uso e com esta nova 
aquisição iniciamos 
a renovação da frota 
rodoviária para trans-
porte de estudantes 
e trabalhadores na 
região”, explicou o 
prefeito Silvinho que 
acrescentou: “Não 
medimos esforços 
para manter e me-
lhorar o transporte 
gratuito oferecido aos 
estudantes universitá-
rios. É gratificante dar 

condições para que os 
jovens se qualifiquem e 
busquem crescimento 
nas futuras carreiras 
profissionais. É só 
através da educação 
que conseguimos trans-
formar a sociedade”. 

MAIS UMA SPIN 
A Secretaria de 

Assistência e De-
senvolvimento Social 
ganhou no último dia 
17 uma Spin completa, 
0km, com capacidade 
para 7 passageiros, 
adquirida da Bavep 
Barretos, vencedora 
do processo licitatório. 

Dos 120 mil reais 
utilizados na aquisição 

do veículo, R$ 73.701,00 
são provenientes de 
convênio celebrado 
com o Ministério da 
Cidadania, através de 
emenda apresentada 
pelo deputado federal 
Luiz Carlos Motta 
(PL) que atendeu 
solicitação feita pelo 
então prefeito Ronan 
Cardozo e vereador 
Odair Rasteiro. O valor 

remanescente de R$ 
46.299,00 foi custeado 
pela prefeitura. 

O prefeito Silvinho e 
a secretária Alessandra 
Vianna (Assistência) 
acompanharam a 
entrega do veículo, 
que permitirá que as 
famílias com maior 
vulnerabilidade social 
sejam transportadas 
com maior conforto e 

segurança. 
“Com o novo veículo 

o Conselho Tutelar, 
que dispunha de um 
veículo com mais de 
13 anos de uso, tam-
bém será beneficiado 
já que o Fiat Mobi, 
ano 2018, utilizado 
pela Assistência será 
remanejado para uso 
das conselheiras”, 
informou o prefeito. 

A nova Spin fará o transporte dos munícipes atendidos nos projetos desenvolvidos 
pela Assistência. 

O ônibus proporcionará mais conforto e segurança aos estudantes universitários. 

A praça matriz está 
mais bonita com a de-
coração e iluminação 
natalina. O trabalho foi 

Decoração natalina da 
praça encanta o público

supervisionado pela 
primeira-dama Heloísa 
Vaz de Almeida, que 
acompanhou de perto 
cada fase do projeto 
inovador. 

A decoração  é 
uma das ações da 
prefeitura neste mês 
de dezembro, que 
teve iníc io com a 
entrega do novo CIAF 
- Centro Integrado de 
Assistência Farma-
cêutica e a Virada 
Cultural. Também está 
prevista para hoje, 
dia 23, a entrega de 

duas moradias. O 
ano termina com a 
inauguração da nova 
Central Integrada de 
Logística e Transpor-
te, agendada para o 
próximo dia 29. 

 “Após 2 anos de 
restrição em virtude 
da pandemia, estamos 
entregando neste 
último mês do ano 
importantes obras e 
investimentos para 
que o Natal da queri-
da Jaborandi seja de 
esperança”, destacou 
o prefeito Silvinho. 

A praça matriz ficou mais bonita e iluminada com os 
enfeites natalinos.
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danielcaldasimoliario

Rua 28 (Avenidas 49 x 51) nº 0235
Jardim de Allah - Barretos

FELIZ NATAL E 
PRÓSPERO ANO NOVO

Somos muito mais o que 
demonstramos, do que dizemos.

Somos muito mais o que fazemos, 
do que planejamos.

Somos muito mais o que cremos, 
do que vemos.

E podemos ser muito mais o que 
sonhamos, do que vivemos.

São os votos de:

Agradecemos a você que nos 
prestigiou neste ano, 

desejando a todos 

Feliz Natal 
Feliz Ano Novo

Ivan e Fernanda

Agora em novo endereço:
Praça D. Inácia J. Toledo, 77
(calçadão da praça matriz)

Na alegria do Natal e na esperança 
do Ano Novo colocamos a nossa fé 

e o desejo de que tudo de bom 
aconteça para você e sua família. 

Feliz 2022
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