
1918         2022

0 41
Ano CIII - nº 2.083 Colina, 17 Novembro de 2022 R$ 3,80

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

Tanque Granilite 
s/ Valvula

110R$                   , 00

0,70 x 0,70 

140R$                   , 00

1,25 x 0,75  
135R$                   , 00

1,15 x 0,60 

Tanque Marmox

90R$              , 00

0,50 x 0,50 

170R$                   , 00

1,10 x 0,60
155R$                   , 00

1,05 x 0,54 
Pia Granito Natural

570R$                    , 00

2,00m

455R$                   , 00

1,60m

499R$                   , 00

1,80m
450R$                   , 00

1,50m
350R$                   , 00

1,20m 

Gabinete Aço 
Cozimax Venus 670R$                   , 00

700R$                   , 00

1,50m  

900R$                   , 00

1,60m  

1,20m

1.085R$                          ,00

1,80m (branco) 

(Gaveta Preta)

Cimento 
Itau

*A Retirar

38R$             , 90

ofertas válidas de 17 à 23/11
ou enquanto durar o estoque

Rua Coronel Nogueira, 389 | Fones: 3341-1711 / 3341-2254 ofertas preço à vista com dinheiro ou valor a prazo até 12x no cartão!

PREÇO BAIXO VOCÊ SÓ 
ENCONTRA AQUI!!!

Venha conferir

vacinação 
antirrábica

somente para agendados

das 8h às 16h no suscão

sábado dia 26/11

agendamento pelo telefone 3341 8604
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A Copa do Mundo 
no Catar começa neste 
domingo e o Brasil estreia 
no dia 24 então... todas 
as atenções estarão 
voltadas para a grande 
paixão nacional que é 

Brasil rumo ao hexa 
Comércio define horário especial durante jogos 

futebol. 
O comércio colinense 

montou um horário es-
pecial para os jogos da 
seleção, que acontecem 
nos dias 24, 28 e 02/12. 
A prefeitura também 

divulga esta semana um 
decreto municipal com 
os horários especiais 
dos departamentos pú-
blicos. Dá-lhe Brasil! E 
que venha o hexa! 

Pág. 3 

Colina é um município 
privilegiado com relação 
a muitos outros do Es-
tado e do país quando 
se trata de sua receita 
financeira. 

Para o próximo ano 
o prefeito municipal vai 

Orçamento para 2023 
é de R$ 152,6 milhões 

administrar uma previ-
são de receita/despesa 
de R$ 152.682.000,00 
(Cento e cinquenta e dois 
milhões, seiscentos e 
oitenta e dois mil reais). 

O projeto do orça-
mento/2023, que se 

Município tem previsão de receita/despesa de R$ 152,6 milhões para 2023. 

encontra na Câmara 
para ser votado, teve 
um aumento de cerca 
de 31% em relação a 
este ano. O montante 
equivale a uma arreca-
dação mensal de mais 
de 12,7 milhões.  Pág. 5

A promoção  de 
final de ano da Asso-
ciação Comercial de 
Colina vai distribuir 
mais de 370 prêmios 
aos consumidores 
que prestigiarem o 
comércio colinense. 

Os prêmios serão em 
forma de raspadinhas 

Comércio vai distribuir 
mais de 370 prêmios 

que serão entregues 
no ato da compra. A 
promoção acontece 
a partir do próximo 
dia 21 e se encerra 
dia 24/12. 

Confira a relação 
de prêmios e as lo-
jas participantes na 
página 3 e 8  Banner da promoção.  

Possível escalação da seleção brasileira que faz o jogo de estreia na Copa do Catar 
no dia 24, contra a Sérvia. 



O COLINENSEPágina 2   Colina, 17 Novembro de 2022

C L A S S I F I C A D O S

O COLINENSE
Fundado em 18/08/1918

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

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

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

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

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

Jornalista Responsável: João Roberto Felici - MTb - 22.733
Impressão: 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 17 – Quinta-Feira 
14h30 – Confissões dos adolescentes que farão a primeira 
Eucaristia

Dia 18 – Sexta-Feira 
09h – Reunião do Clero em Barretos
19h30 – Missa com primeira Eucaristia na Matriz

Dia 19 – Sábado
19h – Missa na Matriz 

Dia 20 – Domingo – FESTA DE CRISTO REI
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
10h30 – Batizados na Matriz
19h – Missa na matriz 

Dia 22 – Terça-Feira
20h – Missa na capela do Monte Belo

Dia 23 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião dos Coordenadores na Matriz

“A REALEZA DE JESUS: DOAR A VIDA 
PELA HUMANIDADE”

Celebrar a solenidade de Jesus, Rei do Universo, 
não é convite para fazer memória de um Deus forte, que 
submete a todos por meio de um poder dominador. Ele 
não se impõe aos seres humanos por sua onipotência, 
mas é um Deus que põe toda a sua autoridade a serviço 
da vida, que tem imensa ternura e doa sua vida numa 
morte humilhante na cruz para elevar a criatura humana.

Sua lógica de realeza se opõe totalmente a lógica 
dos poderes deste mundo. Diante de um rei despojado 
de tudo, que faz da cruz seu trono de entrega e amor, 
somos convidados a repensar que modelo de autorida-
de buscamos. O discipulado instituído por Jesus não 
precisa de um território geográfico, não precisa de um 
poder terreno instituído, como os Estados políticos que 
conhecemos. A Igreja que nasce aos pés da cruz é cha-
mada a ser comunidade servidora, seguindo o exemplo 
de Jesus, Rei do Universo. É nesse sentido que a liturgia 
deste próximo final de semana nos convida a repensar 
nossos valores e toda a nossa existência. Diante de um 
rei pregado na cruz, insultado, sem nenhuma honraria, 
nenhum aplauso, nenhum exército para defendê-lo, 
como podemos por nossa vida a serviço dos outros com 
o mesmo despojamento?

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 CASA
Ótima localização, 

casa com 3 quartos, 
sendo 1 suíte, 4 ba-
nheiros, 2 salas,área 
de serviço, cozinha, 
garagem para 4 veícu-
los, área de lazer com 
churrasqueira, janelas 
com grades, cerca 
elétrica, amplo jardim.
Tratar (17) 99645-5926.

ALUGA-SE
Casa com 3 quartos 

sendo 1 suíte e garagem 
coberta para 2 carros 
na Av. Cel. Antenor 
Junqueira Franco, 630. 
Tratar 99165-5448, c/ 
Beto Felici.  

VENDE-SE
Lavador de carro com 

60m2, construído em 
terreno de 752m2 no 
bairro Jardim Simões, ao 
lado do Colégio Cecília 
Meireles. Tratar (17) 
99135-3068 (n). 

VENDE-SE
Rancho na beira do 

Rio Grande em Planura
-MG, bairro condomínio 
El Dorado (dentro da 
cidade), energia solar, 
poço semi artesiano, 3 
quartos com ar condi-
cionado, 3 banheiros, 
sala, cozinha, 2 áreas 
de churrasco com fo-
gão a lenha, 2 piscinas, 
área total do terreno 
800m2, sendo 200m2 
de construção. Tratar  
(17) 99135-3068 (n). 

VENDO/TROCO 
POR VEÍCULO 

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

VENDO/TROCO 
POR VEÍCULO 

Terreno 12 x 30m no 

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 (Ge-
nésio) ou 99177-5157 
(Otacílio).

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 codi-
ficadas. Confecção de 
carimbos – Av. Luiz Lemos 
de Toledo, 384 – 3341-
3359 ou 99148-8664. 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

BOLOS, TRUFAS 
E DOCINHOS 

Aceito encomendas 
de bolo branco e cho-
colate. Também faço 
trufas e docinhos para 
festa. Contato pelos 
fones 99110-0665 e 
3341-1552, c/ Rita. 

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 
Estrutura para eventos: 

casamentos, 15 anos, 

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

CAMINHAS PETS 
Fabricamos cami-

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

NW SISTEMAS 
Sistemas para auto-

mação comercial. Lojas, 
açougues, padaria pet-
shop, mini-mercados, 
conveniência, etc. Tratar 
(17) 99135-3068 (n) 

VAGAS DE EMPREGO 
Vagas disponíveis 

de balconista de frios 
e repositor de loja. 
Entregar currículo na 
loja Tome Leve da Av.  
Luiz Lemos de Toledo 
nº 386 – centro.  

Jardim do Lago 2, lado 
sombra, não tem aterro – 
valor: R$ R$ 95.000,00. 
Tratar (17) 99132-7777.

VENDE-SE 
Dois terrenos com 10 

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

O carnê nº 440, de 
Izidora Barbosa, foi o 
ganhador do prêmio 
de R$ 25 mil sorteado 
pela Apae no último dia 
9. O sorteio também 
contemplou: 291 - Tami-
res Oliveira (R$ 2 mil), 
953 - João Arthur Bizio 
(R$ 1,5 mil), 879 - Drieli 
Leite  (R$ 1,3 mil) e 549 

Entrega de prêmios 
- Maurício Maminhaque 
(R$ 1.100,00). 

SORTEIO 
A campanha “Amigo 

do Esporte” sorteia 
R$ 3.900,00 em vale-
compras na próxima 
quarta-feira, dia 23. 
Mantenha em dia seu 
carnê para concorrer 
aos prêmios. 
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O futebol é uma 
paixão nacional e o 
iníc io da Copa do 
Mundo no Catar neste 
domingo, dia 20, rea-
cende as esperanças 
para a conquista do 
“hexa” tão aguardado 
pelo Brasil, único país 
que par t ic ipou de 
todas as 21 edições 
já real izadas. A 1ª 
aconteceu em 1930 
no Uruguai. O maior 
evento esportivo do 

Comércio tem funcionamento especial nos jogos da Copa
planeta só foi interrom-
pido duas vezes, em 
1942 e 1946, devido 
aos conflitos da 2ª 
Guerra Mundial. 

A  ACIC montou um 
horário especial para 
o funcionamento do 
comércio durante os 
jogos da seleção, que 
estreia na próxima 
quinta-feira, dia 24, 
contra a Sérvia. As 
lojas fecharão meia 
hora antes do jogo, 

marcado para às 16h. 
O Brasil retorna a 

campo às 13h de se-
gunda-feira, 28, quando 
enfrenta a Suíça. Neste 
dia o comércio fecha 
as portas às 12h30 e 
retoma o atendimento 
ao público às 15h30. 

A 1ª fase da seleção 
termina no dia 2 de 
dezembro (sexta-fei-
ra) com o jogo entre 
Brasil x Camarões, às 
16 horas. Os estabe-

lecimentos encerram o 
expediente às 15h30. 
A ACIC informa que 
o horário para todos 
os jogos é opcional 
e fica a critério dos 
comerciantes. 

CONSCIÊNCIA 
NEGRA 

Neste domingo, dia 
20, é celebrado o Dia 
da Consciência Negra 
e as lojas, como de 
costume, permanecerão 
fechadas. 

O Papai Noel da 
Associação Comercial 
e Industrial de Colina – 
ACIC - vai distribuir mais 
de 370 prêmios aos consu-
midores que prestigiaram 
o comércio colinense de 
21 de novembro a 24 de 
dezembro, período de 
duração do “Natal de 
Prêmios”. 

A promoção, que está 
mais prática e rápida, não 
terá cupons, urna e nem 
sorteio. Para concorrer 
basta comprar em uma 
das 32 lojas participantes 

Promoção da ACIC vai premiar consumidores com 
mais de 370 raspadinhas

para receber a raspadinha 
e ser um dos ganhadores 
das TVs, geladeira, celular, 
kit churrasco, panela/chur-
rasqueira elétrica, secador 
de cabelo, liquidificador, 
garrafa/copo Stanley, 
Alexa, relógio inteligente, 
fone de ouvido, caixa de 
som, air fryer, cafeteira, 
sanduicheira, suporte 
celular, processador 
alimentos, vale-compras 
e cachorro-quente com 
refrigerante. 

“O prêmio pode ser 
retirado na hora na 

ACIC pelos ganhadores 
com a apresentação da 
raspadinha premiada. 
Acreditamos que a pra-
ticidade e a quantidade 
dos prêmios vão atrair 
os consumidores, que 
terão mais chances de 
ganhar”, destacou o pre-
sidente André Ferreira. A 
ACIC investiu cerca de 
R$ 30 mil na realização 
da campanha, que vai 
aquecer as vendas no 
comércio que se prepara 
para a temporada de 
compras. 

DECORAÇÃO 
PREMIADA 

As lojas participantes da 
promoção também estarão 
concorrendo a prêmios. 
Uma comissão, montada 
pela ACIC, escolherá os 
cinco estabelecimentos 
mais enfeitados e com a 
decoração natalina mais 
bonita. Os escolhidos 
ganharão um jantar com 
acompanhante (cada) em 
data e local a ser definido 
pela associação. 

Comércio colinense vai distribuir mais de 370 raspadi-
nhas premiadas durante promoção do final de ano, que 
começa no próximo dia 21. 

Mais um final de se-
mana de prova para os 
atletas da Secretaria de 
Esportes que disputaram 
a 4ª Corrida e Caminha-
da da Proclamação da 
República, realizada em 
Itajobi no domingo. 

Todos atletas com-
pet i ram nos 5km: 
Jéssica Genovez (1ª 
25-34/7ª), Paulo Libório 
(1º 45-54/13º), Cláudia 
Trivelato (3ª 55-64/26ª), 
Maria Cristina Almeida 
(4ª 45-54/19ª), Jesus 
Oliveira (6º 55-64/44º), 

Atletas competem em Itápolis
Leandro Lenhaverde 
(10º 35-44/25º), Anselmo 
Modolo (10º 55-64/58º), 
Walter Nascimento (10º 
45-54/63º) e Jardel 

Amaral (11º 35-44/28º). A 
prefeitura custeou todas 
as despesas com a par-
ticipação dos colinenses 
na prova. 

Atletas da Secretaria de Esportes que participaram da corrida. 

A Copa reacende as esperanças da conquista do hexa 
pela seleção brasileira.
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disposto a colaborar. No setor afetivo, o dia é propício para um 
diálogo sincero com a pessoa amada. Mantenha a calma e o 
equilíbrio emocional para que obtenha bons resultados.

Horóscopo da semana de 17 a 23/11

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Dia que poderá 
beneficiá-lo nas questões pessoais, íntimas e 
familiares. Pode demorar, mas conseguirá o que 

esta pretendendo. Pense mais em seu lar. Algum parente poderá 
favorecê-lo. É hora de colocar todos seus pensamentos em ordem.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Esmero e capricho 
demasiados poderão resultar em perda de 
tempo. Cuidado com o período de escândalo e 

até de sedução que terá de passar. Faça o que tem a fazer com 
brevidade. Melhora sensível de saúde e das condições gerais 
deverão se apresentar.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Com otimismo e 
entusiasmo, você conseguirá ótimos resultados. 
Procure evitar os compromissos arriscados. Não 
trate com pessoas desconhecidas. Os obstáculos 

tendem a desaparecer diante do período que se inicia. Ótimo 
prenúncios para a vida familiar.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Talvez não consiga 
gozar de liberdade que quer e precisa. Mas é 
provável que, se meditar sobre a opinião dos 

outros terá maior recompensa num futuro próximo. Sucesso 
cultural e público. Boa influência para o romance e o casamento.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Com otimismo 
e entusiasmo, você conseguirá ótimos resultados. 
Procure evitar os compromissos arriscados. Não 
trate de negócios com pessoas desconhecidas. 

Tenha cautela. Reserve um tempo para a meditação, a fim de se 
manter equilibrado.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Tudo depende de 
você para que as coisas que você deseja, aconteçam. 
Sua atividade zodiacal estará sumamente favorecida 
no que diz respeito ao seu interesse pessoal. O 

trânsito da lua estará reforçando o seu lado espiritual estimulando-o 
no sentido de prestar melhores serviços aos seus semelhantes.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Nesta fase do 
ano, você terá surpresas agradáveis se entrar 
em contato com as pessoas amigas. Ascensão 
prevista durante todo este dia. Amor e vida 

conjugal, favorecidos. Boas influências para revelar planos para 
o futuro, fazer amigos, obter resultados positivos e práticos.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Procure a felicidade 
no terreno espiritual e tudo será mais fácil. Os 
astros o favorecem em todos os sentidos. Os 
obstáculos tendem a desaparecer diante do pe-

ríodo propício que se inicia agora. Oportunidades para que seus 
desejos e sonhos se concretizem.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 As boas 
vibrações da lua causarão algumas modificações 
no seu comportamento. Não estranhe. Todas 
as coisas que contenham arte, música e beleza 

atrairão sua atenção. Dê vazão aos seus instintos e sentimentos 
nobres. Poderá chegar a excelentes resultados e boas conclusões.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Com a 
energia de Marte, sentirá a necessidade de ser 
mais amado e compreendido, e lutará por isso. O 
excesso de desconfiança, quanto o excesso de 

confiança, podem ser prejudiciais. Pessoas amigas irão ajudá-lo 
de alguma maneira.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Dia que promete 
muito sucesso nas viagens, nos negócios, no tra-
balho e nas novas empresas. Os amigos estarão 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Seja mais 
confiante em si mesmo e empreendedor que 
conseguirá os melhores resultados, neste dia. 
Todavia, a fase não lhe será das mais propícias, 

principalmente no que se refere ao dinheiro e a sua saúde.

Hoje 
Maurício Pinto Neto 

Ernesto Poliselli Neto 
Sandra Maria Pereira
Maria Lúcia Gomes 

Amanhã 
Daniel do Nascimento 

Larissa Daher 
Giovanny H. da Silva 

Dia 19 
Marília Aparecida Martins 
Victória Corrêa Feitoza 

Dia 20 
Fernando Zanola Zeitum
Frederico R. de Salvi Piai 

Renê R. Oliveira Silva 
Adilson Soares Barbosa 
Kátia Castelli Barbarotto 
Larissa Rosa Fernandes 

Igor Inácio Neves 

Dia 21 
Rosângela Forge Fainask 

Henrique Basso Alves 
Helena Paro Gharibian 

Dia 22 
Rita de C. Petri Barbosa 

Murilo R. Vieira de Oliveira 
Natália Duarte Roma 

Ana Alice Filomeno Lopes 
Dia 23 

Maria Eduarda de Souza 
Vanderlei F. de Souza 

Priscila Aparecida Cândido 
Aniversários de 

casamento 
Amanhã 

José Acácio Rimi/Sandra 
Dia 23

Pedro G. Spechoto Júnior/
Roberta  

A convivência trouxe muitas experiências para Pedro 
Spechoto Júnior/Roberta e fortaleceu ainda mais a sua 
união, que completa 20 anos (bodas de porcelana) no 
próximo dia 23. 

O clima de comemoração 
tomou conta de 

Cláudio “Saúva” com 
a celebração dos seus 
65 anos de vida ontem. 

O carinho da esposa 
Elza, dos filhos, 

nora, genros e netos 
encheu o coração do 

aniversariante 
de felicidade. 

O dia amanhã será 
de badalação para

 Daniel Nascimento, 
que comemora o 
aniversário com 

os amigos na 
capital São Paulo. 

A vida não teria sentido sem a família. É por isso que 
valorizar cada momento ao lado deles é fundamental para 
Ernesto Poliselli Neto, que completa idade nova hoje.A alegria das filhas não tem preço para Fabrício/Lilian 

que no domingo comemorou os 6 anos da Sofia com um 
almoço na chácara do vovô Pessim. O pique-pique da 
Frozen foi compartilhado com a irmãzinha Maria Clara. 

CL Produções

Depois de um dia exaustivo de trabalho, as pedalas revi-
goram a energia e a mente de Adilson Barbosa, amante 
do ciclismo. Ele celebra com a família e a esposa Vilma 
mais uma data festiva neste domingo.
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P A N O R A M A

O projeto de lei que 
estima a receita e fixa 
a despesa do município 
para o próximo ano 
está na Câmara para 
análise e discussão 
dos vereadores. O 
assunto também foi 
tema de audiência 
pública realizada pelo 
Legislativo.  

O orçamento de 
2023 tem receita to-
tal estimada em R$ 
152.682.000,00, o que 
representa um aumento 
de cerca de 31% em 
relação ao valor inicial 
deste ano, que foi de R$ 
116.621.000,00. O orça-
mento do próximo ano 
prevê uma arrecadação 
mensal que ultrapassa 

Orçamento de 2023 é de R$ 152,6 milhões 
R$ 12,7 milhões de 
reais. O valor estimado 
das receitas é de R$ 
173.839.500,00, porém, 
deste total, é deduzido 
R$ 21.157.500,00 rela-
tivo ao Fundeb. 

Na exposição de 
motivos do projeto en-
caminhado à Câmara, 
o prefeito Dieb  informa 
que a previsão da re-
ceita tomou como base 
a receita arrecadada 
até agosto deste ano, 
projetada até dezembro 
com ganho real de 10% 
em virtude do aumento 
do índice da cota do 
ICMS e mais 12%  de 
inflação. 

“O Executivo destinou 
suas maiores dotações 

para atender seu Pro-
grama de Governo já 
estabelecido na Lei de 
Diretrizes Orçamentá-
rias, ressaltando que 
25% sobre os impostos 
arrecadados, mais 
transferências dos 
Estados e União, serão 
aplicados no desen-
volvimento do Ensino, 
conforme determina a 
legislação que também 
estabelece os gastos 
mínimos de 15% em 
saúde”, destacou Dieb. 

As secretarias com 
a maior dotação na 
Administração Muni-
cipal são as de Edu-
cação com total de R$ 
46.635.000,00, Saúde 
(R$ 38.362.000,00), 

Serviços Urbanos (R$ 
16.379.000,00) e Secre-
taria de Administração 
com R$ 10.376.000,00.  
Os gastos do Saaec 
estão estimados em R$ 
6.610.000,00. O repasse 

à Câmara Municipal 
para o próximo ano 
será R$ 2.700.000,00, 
o que representa uma 
despesa mensal de R$ 
225.000,00.  

A Lei Orçamentária 

Receita/despesa do município para 2023 está orçada em cerca de R$ 12,7 milhões 
por mês. 

Uma enorme caixa 
de captação de águas 
pluviais está sendo cons-
truída pela prefeitura na 
Av. Dr. Manoel Palomino 
Fernandes com o objetivo 
de evitar as enchentes 
e consequentemente os 
problemas decorrentes 
com as inundações, como 
a do ano passado. 

Segundo a Secretaria 
de Obras, a caixa de 
captação tem 6,4m x 2 
metros e para execução 

Prefeitura constrói caixa de captação 
para evitar enchentes

dos serviços foi contrata-
da a empresa MECSOL 
Engenharia Ltda. 

O investimento de R$ 
62.940,00 é proveniente 
de recursos próprios do 
município.  “Estamos 
investindo em obras 
que contribuem para a 
valorização dos imóveis, 
canalizando as águas 
das chuvas através de 
uma rede de drenagem 
eficiente”, destacou o 
prefeito Dieb.  

precisa ser aprovada 
pelo Legislativo e san-
cionada pelo prefeito até 
o final do ano para que 
o novo orçamento entre 
em vigor no primeiro dia 
de 2023. 

Centenas de atletas 
de toda região, inclusive 
de Colina e Jaborandi, 
participaram da Copa 
Kamikaze de Jiu-Jitsu 
realizada em Ribeirão 
Preto no último dia 6. 

Colina esteve repre-
sentada pela Zaiden 
Team, equipe que 
conquistou medalhas 
e troféu na competição 
na categoria adulto. O 
colinense João Vitor 
Zaiden foi o 1º colocado 
no pesadíssimo (faixa 
preta) e 3º no absoluto. 
Welliton Bispo “Mineiro” 
ficou em 2º lugar na faixa 
azul até 85kg e Gerson 
Godoi Neto “Netinho” 
foi o 3º classificado na 
faixa azul pesadíssimo 
(acima de 95kg). 

O atleta Marcos 
Aurélio Abe “Kim” foi 
campeão  na categoria 
master (mais de 30 anos) 
até 90kg (faixa preta) 
e ganhou medalha.  A 

Equipe conquista 
medalhas no jiu-jitsu

competição também 
teve a participação de 
atletas de Jaborandi, 
que foram transportados 
por ônibus cedido pela 
prefeitura. 

Esse foi o 2º cam-
peonato que a Zaiden 
Team participa no período 
pós-pandemia, mas o 
objetivo é participar de 
mais campeonatos. Para 
isso os atletas estão 
em busca de apoio e 
patrocínio. 

Welliton “Mineiro”, João Zaiden e Gerson “Netinho” que 
conquistaram as primeiras colocações nas categorias 
disputadas. 

Marcos “Kim” campeão na 
categoria master.

Dieb, secretários Luciano (Obras) e Jaci (Planejamen-
to/Meio Ambiente) com o representante da empresa 
que executa os serviços.
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O camisa 8 Pablo, mais uma vez, coordenou muito 
bem o meio campo da Mulecada. Além de visão de jogo, 
soube criar oportunidade e fuzilou um petardo de fora da 
área para ampliar o placar. A pizzaria Florença te espera 
com uma deliciosa calabresa acebolada. 

Em um campeonato 
equilibrado como tem 
sido o Amador/2022 o 
time Muleks da Dirce 
se destaca ao chegar 
a duas rodadas da 1ª 
fase como líder abso-
luto e ainda mantendo 
a invencibilidade. 

Em 8 jogos a Mulecada 
conquistou 6 vitórias e 
apenas 2 empates. So-
mou, até o momento, 20 
gols a favor e apenas 4 
contra. Com estes bons 
números a seu favor, fica 
a pergunta: Quem vai 
parar os Muleks? 

Nesta primeira fase, tudo 
indica que não teremos 
adversário que consiga 
esta proeza. A não ser que 
o time, matematicamente 
classificado, dê alguma 
vacilada. Mas lá está o 
técnico Anaelson para 
cobrar e manter o bom 
desempenho. 

Na próxima fase o time 
vai reencontrar o AC1 e 
Nova Colina com quem 
empatou, entre outros 
que também estão em 
ascendência. Vamos 
aguardar. 

A RODADA 
A vítima da Mule-

cada desta vez foi o 
Nike que perdeu por 2 
a 0. O jogo na manhã 
quente de domingo 
foi cadenciado no 1º 
tempo. Já na etapa 
final surgiram os gols. 
Ton abriu o placar aos 
15’. Aos 35’ foi a vez de 
Pablo que, além de atuar 
firme na marcação, fez 
um golaço de fora da 
área. O Nike até tentou 
algumas reações, mas 
não passava pela con-
sistente zaga sempre 
a postos. 

No jogo de abertura 
no C.A. o Santa Lúcia 

Muleks: o time a ser batido
Equipe somou 6 vitórias e segue invicto na liderança

fez 3 a 0 no CDHU. É, 
o time do técnico Coqui-
nho, que havia vencido 
bravamente o AC1 na 
rodada anterior, levou 
3 do Santa Lúcia que 
conquistou a 5ª posição 
com a importante vitória. 
Marcaram: Cris Duran, 
Gustavo Silva e Wesley. 

NOVA COLINA 
GOLEIA 

No campo da Pedrei-
ra, às 8 horas, o Nova 
Colina goleou o lanterna 
Laranja Mecânica por 
8 a 2. O destaque foi o 
atacante Balotelli que 
balançou a rede por 6 
vezes, é isso mesmo. 
Ele quebrou o recorde 
de gols em uma única 
partida neste campeonato 
que antes era de Lipão 
(5 vezes). Jeferson e 
Luiz Gabriel também 
completaram a goleada. 
Descontaram pelo LM: 

Cristian e Érik. 
Na sequência o AC1 

reagiu bem depois da 
derrota da rodada anterior 
e goleou o Camarões por 
4 a 0. Hiago, Igor Tomate 
e Felipe Carvalho (2) 
balançaram as redes. 

Jogando em casa 
a Vila Guarnieri não 
se deu bem diante do 
Primavera e perdeu 
por 2 a 0. André Mazer 
e Guilherme marcaram. 
PRÓXIMA RODADA 

Colina Atlético
08h – Nova Colina x 
          AC1
10h – Santa Lúcia x 
          Nike 10

Pedreira
08h – CDHU I x 
          Primavera
10h – Muleks da Dirce x 
            Laranja Mecânica

Nova Colina
08h – Ninho do Azulão x 
        Camarões

LARANJA MECÂNICA – O time não está em uma boa fase e coleciona 7 derrotas. No 
próximo domingo tem pela frente nada menos que o líder da competição, Muleks da 
Dirce, que segue invicto. O confronto acontece às 10 horas na Pedreira. 

P A N O R A M A
MULHER PRESA POR TRÁFICO 

E CORRUPÇÃO DE MENOR 

Ao avistar a viatura duas mu-
lheres que estavam na praça do 
Patrimônio na tarde do dia 10, 
atravessaram a rua em direção 
a um estabelecimento comercial 
sendo abordadas pela PM. A 
estudante, de 17 anos, portava 
um pochete com  20 cápsulas de 
cocaína (44,86g), 105 pedras de 
crack (42,91g) e uma nota de R$ 
10,00. Ela alegou que a quantia 
de R$ 103,00 que estava no bol-
so da calça é fruto da venda de 
drogas com a comparsa, de 24 
anos, que negou a participação. 
As duas foram apresentadas na 
delegacia, onde a autora maior 
de idade foi autuada por tráfico 
e corrupção de menores, sendo 
encaminhada a cadeia feminina 
de Bebedouro. O depoimento da 
menor foi acompanhado por sua 
genitora. 

Crack e cocaína que estavam no interior 
da pochete apreendida com a menor na 
praça do Patrimônio. 

BOLSA ROUBADA NO CENTRO 
Na tarde do dia 7, uma mulher 

de 20 anos estava em frente a 
uma agência bancária na Rua 7 
de Setembro quando teve a bol-
sa puxada por um indivíduo não 
identificado pela vítima, que se 
encontrava de costas no momento 
do roubo. A bolsa continha docu-
mentos e R$ 300,00 em dinheiro. 
FURTO DANIFICA IRRIGAÇÃO

O carretel de irrigação de uma 
propriedade rural na Rodovia 
José Marcelino de Almeida ficou 
danificado na madrugada do dia 
10 após meliantes invadiram o 
local e furtarem 4 rodas/calotas, 
4 pneus e uma bateria. 

PREJUÍZO COM FURTO 
DE LARANJA 

Mais de uma tonelada de 
laranjas foram furtadas de uma 
fazenda na Rodovia Renê Vaz de 
Almeida, que liga Colina a Monte 
Azul, na madrugada do dia 11. 
O administrador relatou que os 
bandidos arrombaram a cerca que 
dá acesso aos pomares e levaram 
cerca de 40 caixas da fruta com 
peso aproximado de 40,8kg (cada). 
Cabe ressaltar novamente que as 
pessoas que adquirem laranjas 
sem procedência incentivam este 
tipo de prática criminosa. 

Um celular foi furtado no ves-
tiário do Ginásio de Esportes na 
manhã do dia 9 enquanto o dono 
se trocava. 

ORAÇÃO DE 
NOSSA SENHORA

“Ó incomparável Senhora 
da Conceição Aparecida. Mãe 
de Deus, Rainha dos Anjos, 
Advogada dos pecadores, 
refúgio e consolação dos 
aflitos e atribulados, Virgem 
Santíssima cheia de poder e 
de bondade, lançai sobre nós 
um olhar favorável, para que 
sejamos socorridos por vós, 
em todas as necessidades 
em que nos acharmos.

Lembrai-vos, ó clemen-
tíssima Mãe Aparecida, que 
nunca se ouviu dizer que 
algum daqueles que têm a 
vós recorrido, invocado vosso 
santíssimo nome e implorado 
vossa singular proteção, 
fosse por vós abandonado. 
Animados com esta confiança, 
a vós recorremos.

Tomamo-nos de hoje para 
sempre por nossa Mãe, nossa 
protetora, consolação e guia, 
esperança e luz na hora da 
morte. Livrai-nos de tudo o 
que possa ofender-vos e a 
vosso Santíssimo Filho, Jesus.

Preservai-nos de todos os 
perigos da alma e do corpo; 
dirigi-nos em todos os negócios 
espirituais e temporais. Livrai-
nos da tentação do demônio, 
para que, trilhando o caminho 
da virtude, possamos um dia 
ver-vos e amar-vos na eterna 
glória, por todos os séculos 
dos séculos. Amém”. D.O.F.
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As obras de reforma e 
ampliação do Hospital Dr. 
Amadeu Pagliuso estão 
na reta final e seguem 
em ritmo acelerado. Os 
serviços, executados 
pela empresa De Pau-
la & Ricci Engenharia 
Ltda – ME, vencedora 
da licitação, tiveram 
início em junho.  

A unidade hospitalar 
terá mais 141,15 m2 de 
área construída, duas 
novas salas de raio x, 
ultrassonografia e um 
Centro Integrado de Recu-
peração Fisioterapêutica 
(CIRF). Os recursos de 

Reforma e ampliação do hospital estão na reta final
R$ 453.873,67 são pro-
venientes de convênio 
firmado entre a prefeitura 
e o governo estadual 
no valor de R$ 450 mil. 
O saldo remanescente 
entra como contrapartida 
municipal. 

“Para abrigarmos, 
de forma adequada os 
modernos aparelhos 
de raio x Digital DR 
e de ultrassonografia 
ampliamos a área do 
Centro de Diagnóstico 
Dr. Pinotti em cerca de 
81 m2. O anexo onde 
funcionará o CIRF terá 
60,25 m2. O espaço será 

dotado de amplo salão, 
sanitários adaptados e 
uma copa”, informou 
o prefeito Silvinho que 
ressaltou: “As obras não 
são só estruturais. O 
hospital ganhou leitos 
de internação e obser-
vação na enfermaria, 
os apartamentos foram 
modernizados com 
várias melhorias para 
proporcionar um aten-
dimento como nossos 
munícipes merecem”. 
O prefeito informou 
que as melhorias serão 
entregues à população 
em breve. O hospital está ganhando um visual arrojado e moderno com as melhorias executadas.

As obras de recupe-
ração e modernização 
em toda extensão da 
Rodovia Antônio Bru-
no, que liga Colina a 
Jaborandi, estão quase 
concluídas, restando 
apenas a aplicação da 
camada de rolamento, 
pintura e a sinalização. 

“A estrada é uma 
importante via de acesso 
para os jaborandienses, 
que a utilizam diariamente. 
Em breve os 12,28 km 
estarão totalmente recu-
perados, proporcionando 
mais conforto e segurança 
aos usuários”, destacou 

Está surgindo uma nova Rodovia Antônio Bruno
Silvinho que desde o 
final do ano passado 
tem acompanhado a 
execução dos serviços 
pela empresa Planex 
Engenharia, contratada 
pelo DER – Departamento 
de Estradas de Rodagem. 
Para a pavimentação 
da rodovia a prefeitura 
celebrou convênio com 
o governo estadual no 
valor de R$ 9.100.485,80. 
MAIS INVESTIMENTOS 

Também estão incluídas 
no pacote a recuperação 
dos 34,60km da estrada 
D. Genoveva Lima de 
Carvalho Dias e os 6km 

da vicinal José Chubaci, 
que  interligam Jaborandi 
às cidades de Morro 
Agudo e Terra Roxa. 
As obras, que estão na 
fase de tapa-buracos, 
são fruto de convênio 
celebrado com o Governo 
Estadual nos valores de 
R$ 28.573.879,62 e R$ 
4.959.319,21, respecti-
vamente.  

“Essas obras re-
qualificarão Jaborandi, 
melhorando a qualidade 
de vida da população, 
preparando a cidade para 
as próximas décadas”, 
concluiu Silvinho. 

A nova camada de asfalto já deu um novo visual à estrada, importante via de acesso 
para os moradores de Colina e Jaborandi. 
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MISTURA FINA

SETT CALÇADOS

KANTINHO DA
LINGERIE

BICICLETARIA
DO XANDE

ÓTICA
SANTA LUCÍA

SINATRA BOTAS

ELETROZEMA

NOVA ALIANÇA
TINTAS

NOVA MODA
(JABORANDI)

DINO 
SUPERMERCADO

STILLY
CALÇADOS

SIMÕES
MAT. CONSTRUÇÃO

PÉ BRASIL 
CALÇADOS

BRAZIL 
STORE

CASA BRASIL 
MAGAZINE

DROGARIA 
SÃO JOSÉ

GLEDAN
MAT. CONSTRUÇÃO

NOVA MODA

ÓTICA RENATACASAS LUZIA

CASA DO CRIADOR
FRED’S

PRESENTES

ELE ELA 
MODA JOVEM CRIS MODADONNA ÓPTICA

TOQUE FINAL
CASA DE CARNE

NA BRASA

DROGARIA 
DNA

DS FARMA 
REDE INOVA

BIOCAMPO

VIA ARZERINI

AUTO POSTO LUMY

ÓTICA COLINA

LOJAS PARTICIPANTES

De 21/11 a 24/12

 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL e INDUSTRIAL DE COLINA
REGULAMENTO: Não poderá participar da Promoção da ACIC, proprietários e funcionários com cupons da própria empresa.

REALIZAÇÃO:

São mais de 370 raspadinhas premiadas:
 

TVs, geladeira, celular, kit churrasco, 
panela elétrica, secador cabelo, liquidificador, 

garrafa/copo Stanley, Alexa, relógio inteligente, 
fone ouvido, caixa de som, churrasqueira elétrica, 
air fryer, cafeteira, sanduicheira, suporte celular, 

processador alimentos, vale-compras e 
cachorro-quente com refrigerante

Raspou, ganhou e retire o prêmio na ACIC 

A promoção está 
mais rápida e 

prática 

RASPOU 
ACHOU  

GANHOU
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

E MEIO AMBIENTE
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