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SOMENTE PARA AGENDADOS

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

DAS 8H ÀS 16H NO SUSCÃO

Colina vive uma si-
tuação privilegiada em 
comparação a outros 
municípios quando o 
assunto é a captação 
de água subterrânea. 
O município possui 
22 poços artesianos e 
contará com mais quatro 
que irão aumentar a 
capacidade da rede de 
abastecimento de água. 

Assim como a Cohab 
3, que terá seu próprio 
poço, outros bairros 
também serão bene-
ficiados através de 
convênio celebrado 
pela prefeitura com 
autarquia estadual. 
O prefeito Dieb está 

Convênio garante perfuração 
de mais poços 

em negociação para 
liberação de mais re-
cursos para a 2ª etapa. 
Os outros poços estão 

sendo construídos pelas 
empresas responsáveis 
por loteamentos novos. 
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Um dos poços está sendo perfurado ao lado da creche 
da Cohab 3. 

A Cooperc i t rus 
inaugurou em Colina 
na sexta-feira, dia 18, 
uma das mais moder-
nas fábricas de ração 
do país, totalmente 
automatizada e com 
capacidade de produ-
ção de 40 toneladas 
por hora. 

O município foi esco-
lhido para o investimento 

Coopercitrus inaugura moderna fábrica de rações
de R$ 15 milhões pela 
localização estratégica, 
próxima dos principais 
fornecedores, bem como 
dos cooperados. 

A inauguração con-
tou com membros da 
direção da cooperativa, 
como o CEO Fernando 
Degobbi que destacou 
em seu discurso o 
foco em oferecer aos 

cooperados ração com 
garantia de qualidade e 
preço justo. A solenidade 
foi prestigiada também 
pelo deputado estadual 
Itamar Borges e prefeito 
Dieb, que agradeceu 
a Coopercitrus pelo 
investimento, geração 
de emprego e renda 
aos colinenses. 
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A cooperativa investiu R$ 15 milhões na construção da fábrica de rações, que está 
absorvendo mão de obra local. 

Definidos membros da CPI da Festa do Cavalo
Pág. 3 
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“Gabigol” colinense é promessa no futebol
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Notícias da Paróquia
Dia 25 – Sexta-Feira 
15h – Missa na Capela do Hospital
20h – Missa na comunidade N. Sra. Perpétuo Socorro – Faz. 
Brejo Limpo

Dia 26 – Sábado
19h – Missa na Matriz 

Dia 27 – Domingo – Dia de Nossa Senhora das Graças
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na matriz 

Dia 29 – Terça-Feira
19h30 – Missa com os sacramentos da Iniciação Cristã na Matriz

Dia 30 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião com os ministros da Eucaristia

“PREPARAI-VOS, POIS O SENHOR 
ESTÁ PARA CHEGAR”

O Tempo do Advento é um convite para estarmos vigilantes, 
preparados para acolher todas as oportunidades de salvação 
que Deus nos oferece continuamente. Sua vinda ao nosso 
encontro nos desafia a compartilhar algo com os irmãos e 
irmãs empobrecidos, renunciando a avareza e ao egoísmo.

As leituras nos apresentam algumas atitudes que impedem 
o ser humano de acolher o Senhor que vem. Fazem pensar 
naqueles que orientam toda a sua vida para a busca de sa-
tisfação pessoal e prazeres efêmeros, que vivem obcecados 
pelo trabalho desenfreado e fundamentam sua felicidade nos 
bens materiais. Ou então, naqueles que desistem de lutar por 
uma vida mais digna, que vivem sem perspectivas de um futuro 
melhor. As leituras falam ao adormecer, do acomodar-se, sem 
prestar atenção nas realidades mais essenciais. São uma 
advertência para toda gente que ignora os sofrimentos dos 
irmãos e irmãs, sob a justificativa de que as mazelas sociais 
são um problema das políticas públicas e que não somos 
responsáveis pelo sofrimento alheio. 

Neste tempo de preparação para a celebração do nas-
cimento do Senhor, a Igreja nos convida a recentrar nossa 
vida, focando no essencial, naquilo que é mais importante, 
reordenando nossas escolhas e prestando atenção nas 
oportunidades que o Senhor, no dia a dia, nos oferece como 
a melhor forma de nos preparar para a sua vinda. 

As leituras são as seguintes: Is. 2, 1-5 – Rm. 13,11-14 – 
Mt 24, 37-44

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.

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 

Jardim do Lago 2, lado 
sombra, não tem aterro 
– valor: 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.

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

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

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso da 

cidade c/ muitas 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 codifica-
das. Confecção de carim-
bos – Av. Luiz Lemos de 
Toledo, 384 – 3341-3359 
ou 99148-8664. 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

LT CLEAN 
Higienização de esto-

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

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.

A APTA Colina doou 
ao Rotary Club cadeiras 
de rodas e de banho, que 
são cedidas em emprés-
timo pelos rotarianos às 
pessoas que não têm 
condições de adquiri-las. 

Os aparelhos ortopédicos 
são fruto das doações dos 
participantes do BeefDay, 
promovido pelas APTA 
Colina, berço do Boi 777, 
em agosto deste ano. A 
presidente do Rotary, 
Dayane Caporazzo, in-
formou que esta é a 2ª 

APTA doa aparelhos 
ortopédicos ao Rotary 

vez que os responsáveis 
pelo evento fazem este 
tipo de doação ao clube, 
que mantém um banco 
de cadeiras cedidas sem 
nenhum custo a quem 
necessita. 

O rotariano Napoleão 
Jorge, em nome do clu-
be, agradeceu o gesto 
generoso e solidário do 
diretor da APTA, Flávio 
Dutra de Resende e 
pesquisador Gustavo 
Siqueira, que já foi pre-
sidente do Rotary. 

Rotarianos com as cadeiras doadas pela APTA que vão 
ajudar muitas pessoas. 
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A Cooperativa de 
Produtores Rurais inau-
gurou na sexta-feira, 18, 
a sua nova fábrica de 
rações construída na Av. 
Engenheiro Luiz Sebas-
tião Piai, com acesso à 
Rodovia Faria Lima, que 
tem capacidade de produ-
ção de 40 toneladas por 
hora e operações 100% 
automatizadas. 

A unidade colinense, 
que possui área total de 
34 mil m² e 6,9 mil m² de 
construção, é uma das 
mais modernas fábricas 
de ração do país e com a 
inauguração a cooperativa, 
com sede em Bebedouro, 
passa a produzir 30 mil 
toneladas de ração por mês. 

A fábrica, a 5ª unidade 
da empresa, está integrada 
a um silo de armazena-
mento de 6 mil toneladas 
de milho e depósito de 
4,5 mil toneladas de 
farelos. O investimento 
para instalação foi de 
R$ 15 milhões. Além de 
contar com estrutura de 
recebimento para armaze-
nagem de matéria-prima, 
Colina foi escolhida pela 
localização estratégica, 
próxima dos principais 
fornecedores, bem como 
dos cooperados. 

A inauguração repre-
senta uma grande con-
quista para o município, 
inclusive com a geração 
de empregos. A solenidade 

Fábrica da Coopercitrus é uma das mais modernas do país
contou com a presença da 
direção da cooperativa, 
convidados e autoridades 
como o deputado estadual 
reeleito Itamar Borges, 
prefeito Dieb, secretário 
Renê Sasaki (Indústria e 
Comércio) e  vereadores 
Evonei, Limão e Montanha, 
que estava acompanhado 
pelo ex-vereador Cal. 

“Trata-se de uma das 
mais modernas fábricas 
do país, totalmente auto-
matizada, com foco em 
oferecer aos cooperados 
ração com garantia de 
qualidade, preço justo 
e disponibilidade no 
momento certo. Dessa 
forma, a cooperativa 
continua com o seu 
propósito de oferecer 
soluções integradas 
que agregam valor aos 
cooperados”, destacou 
Fernando Degobbi, CEO 
da Coopercitrus, que 
discursou na cerimônia 
de inauguração. 

PARCEIRA DO 
EMPREENDEDORISMO 

O prefeito Dieb ressaltou 
que apoia e incentiva o de-
senvolvimento agroindustrial 
de Colina, parabeniza e 
agradece a Coopercitrus 
pelo investimento, bem 
como pela geração de 
emprego e renda para o 
município. 

“Me recordo quando a 
Coopercitrus instalou-se 
na cidade com o depó-

sito de grãos e quando 
dei início à instalação 
do Distrito Industrial, 
próximo à Rodovia Faria 
Lima, onde temos mais 
de 100 lotes concedidos 
e também áreas maiores 
para conceder para mais 
investidores. A prefeitura 
é parceira de todos em-
preendedores de Colina. 
Agradeço o deputado 
estadual Itamar Borges 
que tanto atendeu o mu-
nicípio, como deputado 
e secretário estadual de 
Agricultura, com duas 
estradas rurais do Pro-
grama Melhor Caminho, 
máquinas, caminhões, 
equipamentos e com o 
recapeamento de três 
estradas municipais, as-
segurando o escoamento 
da produção agrícola de 
Colina e toda região”, 
destacou Dieb.  

O Poder Legislativo 
nomeou, por meio de 
portaria, os membros 
que compõem a CPI 
(Comissão Parlamentar 
de Inquérito), instalada 
para apurar possíveis 
i r regular idades na 
realização da Festa 
do Cavalo deste ano. 

Os vereadores Luiz 

CPI da Festa do Cavalo 
definiu membros 

Gustavo “Montanha”, 
Marco e Valdir, que foi 
o autor do requerimento 
que resultou na instau-
ração da Comissão, 
são membros efetivos 
da CPI que têm como 
primeira função eleger 
o presidente, relator e 
membro. Segundo o 
projeto de decreto legis-

lativo, serão objeto de 
investigação os indícios 
de irregularidades nas 
contratações realizadas 
pelo Município e nas re-
ceitas e despesas com o 
referido evento, inclusive 
quanto à ausência de 
prestação de contas. O 
prazo para conclusão dos 
trabalhos é de 120 dias. 

O grupo MTB de Co-
lina convida os ciclistas 
colinenses e da região 
para participarem no 
dia 4 de dezembro (do-
mingo) do 11º Passeio 
Beneficente. O objetivo 
é arrecadar renda para 
a realização da festa de 
Natal para as crianças, 
que acontece na praça 
que margeia a Av. José 
Francisco Azedo (Ave-

MTB promove passeio beneficente 
nida das Cohabs) em 
data a ser definida pelos 
organizadores. 

Os inscritos serão 
recepcionados com café 
da manhã na praça do 
Museu Municipal, às 7h, 
de onde acontece a saída 
e chegada do percurso de 
30km em estrada de terra. 

As inscrições, ao preço 
de R$ 20,00, começam 

na próxima segunda-fei-
ra, 28, na Bicicletaria do 
Xande e também poderão 
serão efetuadas no dia do 
evento, que conta com o 
apoio de colaboradores 
e patrocinadores. Além 
do sorteio de brindes 
após o pedal, os ciclistas 
inscritos também estarão 
concorrendo a 2 bikes 
Oggi aro 29.  

É preciso ter muito preparo 
físico e força de vontade 
para pedalar 303km com 
paradas rápidas apenas 
para comer e se hidratar. 

O desafio foi alcançado 
pelos cicilistas colinenses 
Adilson Barbosa, o filho 
Gledson, Lucas Bolpetti 
e João Paulo Gomes que 
saíram de Colina às 18h30 
do dia 14 e se juntaram a 
um grupo de mais 7 peda-
leiros (6 de Bebedouro e 
1 de Barretos), totalizando 
11 pessoas. Somente os 
colinenses e mais dois 
bebedourenses concluíram 
o pedal  mais longo que já 
fizeram. 

O grupo pedalou por 16 
horas e meia até chegar 
a Planura, passando por 
diversas cidades da região 
e atravessar a ponte do 
Rio Grande, divisa dos 
Estados de São Paulo e 
Minas Gerais. 

“É preciso foco e 

Colinenses pedalam mais de 
16h seguidas até MG

concentração para con-
cluir o pedal. Na volta de 
Colômbia pegamos um 
sol escaldante, foi bem 
sofrido pedalar debaixo 
do calor intenso. Como o 
percurso foi praticamente 
todo na terra a roupa ficou 
muito suja devido à poeira. 
A noite a maior dificuldade 
foi a visão limitada, as lan-
ternas ajudaram um pouco 
a dissipar a escuridão do 

caminho”, destacou o ciclista 
Adilson que encontrou no 
esporte uma válvula de 
escape para a tensão do 
dia a dia e a superação dos 
limites físicos. “O ciclismo 
se tornou um estilo de vida  
que faz bem para a saúde 
e melhora a circulação 
sanguínea”.  Os colinenses 
só desceram das bikes no 
dia 15 com a chegada em 
Barretos. 

João Paulo, Adilson, Lucas e Gledson cruzaram a divisa 
de São Paulo e Minas Gerais pedalando. 

Equipe de colaboradores da unidade de Colina. 

A inauguração foi prestigiada pelo prefeito Dieb, deputado Itamar, vereadores e convidados. 

CEO da Coopercitrus, Fer-
nando Degobbi, durante 
discurso. 
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aspecto astral. Toda e qualquer chance de melhorar em sua 
carreira deverá ser aproveitada. Para quem estuda ou trabalha, 
o período tende a ser ótimo.

Horóscopo da semana de 24 a 30/11

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Oposição de 
terceiros não lhe afetará hoje, pois tudo indica que 
terá muito sucesso no trabalho, na vida social e 

elevará suas finanças através de negócios bem entabulados. O 
planeta Marte indica que as suas opiniões serão fortes e decisivas hoje.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Benéfica influência 
astral para tratar de questões sociais pendentes, 
para lucrar em negócios iniciados anteriormente e 

para a sua prosperidade profissional. As disputas no lar deverão 
ser evitadas. Excelente período para as experiências psíquicas.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Os astros 
prometem um dia cheio de novidades para você, 
mas, pouco indicado para os negócios e aos 
assuntos sociais. Evite, também, as questões 

extraconjugais e os perigos de acidentes e tudo que possa 
prejudicar sua tranquilidade no lar.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Alguém de sua 
família ou de sua amizade poderá perturbá-lo no 
período. Pense positivamente, pois muitas serão suas 

chances de sucesso profissional, financeiro e social. Os amigos estarão 
dispostos a colaborar com você. Saúde e amor com bons fluxos astrais.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Pessoas de 
projeção estarão ao seu favor neste dia. Aproveite 
para realizar seus anseios e desejos, principalmente 
os do campo social e profissional. Muito bom para o 

amor, viagens curtas e novas amizades. Fale menos e pense mais.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Alguma chance 
de êxito financeiro deverá surgir e você poderá 
aproveitá-la. Procure controlar de modo rápido e 
objetivo os obstáculos que possam surgir. Deixe 

outras atividades como o lazer, para um plano secundário.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Saiba o momento 
certo para expressar sua opinião e tenha especial 
cuidado para não ofender ninguém. O dia se 
apresentará tranquilo ao trabalho, aos negócios 

e ao trato com o sexo oposto. Você deve sair mais de casa e 
procurar alterar, mudar mesmo os seus relacionamentos pessoais.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Dia muito bom para 
colocar em prática as novas ideias profissionais e 
para realizar negócios entabulados anteriormen-
te. Suas qualidades mentais serão ótimas e as 

condições de progresso material deverão surgir.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 A influência 
astral é pouco positiva para viagens, novas 
amizades e associações. Cuide de sua saúde e 
de sua reputação e pessoas de caráter duvidoso. 

Uma agradável viagem poderá ocorrer, talvez junto com amigos 
ou para realizar um antigo sonho seu.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Os assuntos 
profissionais e financeiros merecem melhor atenção, 
pois, há prenúncio de lucros. Procure ser franco, 
conte com a ajuda de todos. Muita alegria, surpresas 

e gratificações com relação a seus planos e também com relação a 
passeios e festas. Você está melhor consigo mesmo e passa a dar 
mais valor a tudo que você possui em termos materiais.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Este é o dia ideal 
para você. Vai progredir no campo profissional e 
financeiro. O amor também esta em excelente 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Aproveite uma 
oportunidade para fazer novas amizades e 
arquitetar novos planos para ganhar dinheiro. 
Tudo estará bem neste dia e até depois de 

amanhã. Esteja atento para uma novidade.

Hoje 
Luiz Antônio Passarela 

Felipe Ferreira de Camargo 
Marli Marin Blasek 

Amanhã 
Maria Barbosa Maia 
Manfred Basso Maia 

Maria A. B. dos Santos 
Dia 26 

Luiz H. Ramadan Parro 
Thaís David Moralles 

Dia 27 
Marli M. Junqueira Tedeschi 

Valéria A. Salvi Caosim 
Guilherme Z. de Oliveira Luz 

Dia 28 
Luiz Antônio Pezzim 

Flávio Ikuma 

Dia 29 
Maria de Lourdes Del 
Angelo de Carvalho

Dia 30 
Fátima Januário Santana 

Fábio Moreno Sturaro
João Ulysses de Souza 
Camila de Cássia dos 

Santos Correia 
Maria Helena da Silva 

Aniversários de 
casamento 

Hoje 
Celso Luiz Marques da 

Silva/Marta
Dia 27 

Antônio Carlos Marsari/
Sandra Regina  

Flávio Ikuma, 
residente no Acre, 
vai receber muitas 

mensagens de 
parabéns pelo 
aniversário no 
próximo dia 28.

Bruno e Francine que se casaram sábado na igreja matriz. 
A recepção aos convidados aconteceu no salão Dubai. A 
felicidade dos noivos foi compartilhada com familiares 
e amigos.                                                            Mateus Lima

Interior da fábrica de rações da Coopercitrus inaugurada na 
sexta-feira, dia 18.  A solenidade foi prestigiada pela direção 
da cooperativa e autoridades. As instalações, totalmente 
automatizadas, fazem da fábrica uma das mais modernas 
do país no segmento. O empreendimento representa uma 
grande conquista para o município em todos os sentidos. 

A semana começou especial para a Nana com o aniversário 
na segunda-feira, desfrutado na companhia do marido 
Paulo e da família. 

Tudo é uma festa para a família de Adherbal “Pico”/Daniela 
e os filhos Helena e Arthur que curtem todos eventos 
juntinhos, na maior sintonia e alegria. 

O coração de Fábio Sturaro, que completa mais uma 
data festiva no dia 30, se enchem de felicidade com a 
bela família que construiu ao lado da esposa Marcele. 
Os quatro filhos (Eduardo, Antônio, Felipe e Augusto) 
são o tesouro da vida do casal. 

A família da Maria, que completa idade nova amanhã, 
está sempre conhecendo lugares novos. Os passeios 
na companhia do esposo Chico, das filhas Luiza e Luzia/
Júnior são revigorantes. 

Maria Luiza e Flávio Barcelos com o filhinho Lucca, que 
completou 3 aninhos. O pique-pique, com motivos da 
Copa, aconteceu dia 15 na casa dos avós André/Carla. 

Sábado é dia de “parabéns” e muito carinho para Luiz 
Henrique “Ico”, que celebra o aniversário do jeito que 
mais gosta: na companhia da esposa Ana Helena e dos 
filhos Luiz Felipe e Heloísa. 
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P A N O R A M A

O investimento na per-
furação de novos poços 
artesianos tem deixado 
Colina numa situação 
privilegiada em relação 
a muitos municípios, 
que são abastecidos por 
captação superficial de 
água e ficam reféns da 
capacidade dos reser-
vatórios, que dependem 
das chuvas para garantir 
o abastecimento à po-
pulação. 

Os poços artesianos 
sofrem bem menos a 
influência da estiagem, 
pois a água é bombeada 
dos aquíferos, garantindo 
a permanência do forne-
cimento à aproximada-
mente 8 mil  pontos de 
água espalhados pela 
cidade, conforme dados 
do SAAEC – Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Colina. 

Segundo o diretor, 
Ricardo Casagrande, 
atualmente Colina possui 
22 poços artesianos e 
contará com mais quatro 
novos poços perfurados 
na cidade, sendo dois 
através do convênio “Água 
é Vida”, celebrado entre 
a Prefeitura e o DAEE - 
Departamento de Águas e 
Energia Elétrica, autarquia 
do Governo Estadual, 
que prevê também a 
instalação de caixas 

Colina terá mais quatro 
novos poços artesianos

d’água com capacidade 
de 50 mil litros; um poço 
executado por meio da 
empresa responsável 
pelo loteamento Jardim 
Tropical e outro poço 
construído pela empresa 
responsável pelo Jardim 
Jockey Club II, cumprindo 
assim as exigências so-
licitadas pela Prefeitura 
Municipal.

A execução do con-
vênio “Água é Vida” se 
dá em duas etapas. Um 
dos poços está sendo 
perfurado na Cohab 3, 
ao lado da creche do 
bairro. “A caixa d’água 
da Cohab 3 sempre foi 
abastecida pelo reser-
vatório elevado próximo 
à prefeitura. Estamos 
perfurando um novo poço 
que abastecerá somente 
o bairro. A água que 
sobrará no reservatório 
elevado será direcionada 
para outras regiões da 
cidade que necessitem 
ou para suprir deficiências 
que apareçam na rede”, 
destacou Ricardo. 

MAIS POÇOS 
O Jardim Universal 

também contará com um 
poço que será perfurado 
na entrada do loteamento, 
próximo ao Banespinha. 
Outro poço também já 
foi perfurado no Jardim 
Santa Lúcia. 

“A perfuração é a 1ª 
etapa do convênio. E, 
posteriormente, será 
executada a 2ª etapa, 
para atingir maior vazão”, 
explicou Casagrande 
que ressaltou que o 
trabalho de perfuração 
é realizado pelo DAEE 
e o SAAEC monitora e 
auxilia os serviços caso 
necessário. 

O pedido de perfura-
ção dos poços foi feito 
ao governador Rodrigo 
Garcia pelo prefeito Dieb, 
que já está negociando a 
liberação de mais recur-
sos para sequência da 2ª 
etapa, que consiste na 
conclusão da perfuração. 

“Colina realmente 
vive uma situação de 
conforto em relação 
a muitos municípios 
que sofrem com a falta 
d’água, principalmente 
durante o período mais 
seco do ano. Nas mi-
nhas quatro gestões, 
busquei recursos para 
construção de poços, 
pois sei que este é o 
caminho para suprir a 
falta de água ocasionada 
pelo alto consumo e o 
aquecimento global. 
Agradeço o governador 
Rodrigo Garcia pela par-
ceria, atendendo Colina 
em diversos setores”, 
destacou Dieb. 

A abreviação do nome 
com a palavra gol não é 
mera coincidência. Assim 
como o xará Gabigol, 
atacante do Flamengo, 
o meia-esquerda canhoto 
Gabriel Leva Vieira Bassi, 
de 11 anos, tem o mesmo 
apelido pela habilidade 
em campo e o talento em 
fazer gols. 

O garoto é uma das 
promessas do futebol coli-
nense e sempre recebeu o 
incentivo dos pais Renato 
Bassi/Flávia. A paixão pelo 
futebol começou quando 
Gabriel tinha apenas 4 
anos e tem crescido com 
o passar do tempo, tanto 
que o sonho do garoto, 
que respira futebol, é ser 
jogador profissional.  

Gabriel foi aluno da 
professora Marcela Piccelli 
nas escolinhas de base 
da prefeitura e atualmente 
treina e joga pelo Grêmio 
Olimpiense. O pai Renato 

“Gabigol” colinense é 
promessa no futebol 

não se cansa e leva o 
filho para as competições 
e treinos, que também 
inclui exercícios funcionais 
com o personal Fernando 
Fulaneti. 

O jogador coleciona 
medalhas e troféus. A 
última conquista aconte-
ceu na noite de sábado, 
dia 19, em Rio Preto, na 

final da categoria sub 12 
do torneio AME Regional 
Infantil, série A. O Grêmio 
Olimpiense, equipe de 
Gabriel, venceu o Bola 
na Rede, de Catanduva, 
por 3 a 0, sangrando-se 
campeão da competição 
no sub 12. Na manhã de 
sábado Gabriel disputou em 
Bebedouro partida válida 
pela Star Kids Regional. O 
Grêmio Olimpiense empatou 
com o Arena SP por 1 a 1. 
Gabriel foi o autor do gol e 
destaque da partida. 

Como o assunto do 
momento é Copa do Mun-
do, é claro que o jogador 
torce pela conquista do 
hexa pela seleção brasi-
leira. O pai Renato disse 
que ele gosta do estilo de 
vários jogadores, mas 
sempre comenta sobre 
três: Neymar, Messi e 
Cristiano Ronaldo.  Talento 
o “Gabigol” colinense tem 
de sobra! 

Gabriel com  troféu que sua 
equipe conquistou na final 
da AME Regional, disputada 
sábado em Rio Preto. 

Teve início na última 
quinta-feira, dia 17, a 
campanha “Papai Noel 
dos Correios”, que há 
33 anos faz a alegria de 
crianças com até 10 anos. 
A empresa disponibiliza 
no blog oficial da ação 
natalina milhares de 
cartinhas para adoção de 
madrinhas e padrinhos 
de todo o país. 

As cartinhas manuscritas 
das crianças em situação 
de vulnerabilidade social 
e dos alunos até o 5º 
ano de escolas públicas 
devem ser entregues nas 

Cartinhas do “Papai Noel dos Correios” 
estão disponíveis para adoção 

agências dos Correios 
ou enviadas digitalmente 
até o dia 9 de dezembro 
para o blog da campanha 
(https://blognoel.correios.
com.br), onde constam 
todas as informações. 
No formato digital basta 
clicar em cadastrar carta, 
preencher o formulário e 
enviar o arquivo. 

A adoção das cartinhas 
pode ser feita até o dia 16 
de dezembro nas agências 
dos Correios ou pelo blog 
da campanha, clicando 
em “Adoção On-line” e 
seguir as instruções. É 

preciso escolher a loca-
lidade para visualizar se 
há cartinhas disponíveis 
no município desejado. 
Até o fechamento desta 
edição o blog da cam-
panha ainda não tinha 
recebido cartinhas com 
os pedidos das crianças 
de Colina e Jaborandi. 

A entrega dos presen-
tes, que precisam estar 
identificados com as 
informações da cartinha, 
deverá ser feita presen-
cialmente nas agências 
dos Correios até o dia 16 
de dezembro. 

As equipes de futebol 
de base colinense sub 10, 
12, 14 e 16 ganharam as 
quartas de final da 1ª Copa 
3 Rios de Futebol Infantil 
(Polo Barretos), promovida 
pela Líder Asso 3 Rios e 
estão classificadas para 
a semifinal que acontece 
no dia 3 de dezembro, em 
local a ser definido. 

A competição, que tem 
a participação de várias 
cidades da região, começou 
em setembro. Os atletas 
de Colina são alunos da 
escolinha de futebol man-
tida pela prefeitura, que 
custeou todas as despesas 
com inscrição, transporte, 
uniforme e lanche para alu-
nos e comissão técnica. O 
material utilizado nos treinos 
é oferecido pela Secretaria 
Municipal de Esportes. 

Os treinos nas categorias 

Equipes estão na semifinal 
da Copa 3 Rios 

sub 5 a 11 com os treinadores 
Marcela Piccelli e Guilherme 
Piai acontecem no Colina 
Atlético. Cleiton Souza lidera 
o treino no sub 14 no campo 
da Cohab 1 e Denis Arruda 
do sub 12 e 16 no estádio 
da Pedreira e campo da 
Cohab 1, respectivamente. 

Na primeira fase o cam-
peonato foi disputado em 
grupo único e as equipes 
se enfrentaram dentro e 
fora de casa. O melhor 
desempenho de Colina foi 
do sub 16, que se classificou 
em 1º lugar, seguido do sub 
12 (2º), sub 14 (4º) e sub 
10 que foi o 6º colocado. 

VITÓRIA EM TODAS 
CATEGORIAS 

As quartas de final fo-
ram disputadas no último 
sábado, 19. Colina jogou 
em Severínia e venceu nas 
quatro categorias, carim-

bando o passaporte para 
as semifinais do torneio.

O sub 10, da treinadora 
Marcela, enfrentou a forte 
equipe de Álvaro Brito 
(Olímpia) e venceu  por 1 x 
0 com gol do atacante João 
Arthur Bizio, eleito destaque 
da partida. Mesmo com dois 
jogadores suspensos pelo 3º 
amarelo e o sol forte, a equipe 
sub 14 (Cleiton) também 
venceu Álvaro Brito por 1 a 
0. O único gol do jogo foi do 
atleta Lucas Mariguela Dezolt. 
O sub 12, do treinador Denis, 
goleou Álvaro Brito por 7 x 0. 
Os gols foram anotados por 
Thales Nascimento (3) eleito 
destaque da partida, Otávio 
(2), Giovani e Pietro. O sub 
16 (Denis) jogou embaixo de 
chuva com Cajobi e André 
Zanon foi o autor do gol que 
garantiu a classificação para 
a semifinal. 

O comércio, agências 
bancárias e repartições 
públicas funcionam em 
horário especial durante 
os jogos da seleção na 
Copa do Mundo do Catar. 
O Brasil  faz sua estreia 
hoje, dia 24, às 16h, contra 
a Sérvia. 

A prefeitura, por meio 
de decreto, definiu que o 
expediente nas repartições 
públicas municipais será 
diferenciado nos dias dos 
jogos da seleção brasileira. 
Hoje, dia 24, o expediente 
se encerra mais cedo, 
às 15h, mantendo-se o 
intervalo para o almoço. 
O horário também é válido 

Jogos da seleção alteram 
funcionamento de bancos e repartições

para o dia 2 de dezembro, 
no jogo da seleção contra 
Camarões que acontece 
no mesmo horário, às 
16h. Na próxima segun-
da-feira, dia 28, quando 
o Brasil enfrenta a Suíça, 
às 13h, o atendimento 
será somente no período 
da manhã, das 7 às 12h. 

AGÊNCIAS 
BANCÁRIAS 

O atendimento nas 
agências bancárias também 
será especial nos dias em 
que a seleção entra em 
campo. No jogo de hoje 
e do dia 2 de dezembro, 
que acontecem no mesmo 
horário, às 16h, os bancos 

estarão abertos das 9 às 
14h. No dia 28 de novembro, 
na próxima segunda-feira, 
as agências funcionam 
somente por três horas, 
das 8h30 às 11h30. 

COMÉRCIO 
Conforme noticiado na 

edição da última semana, 
as lojas ficam abertas até 
às 15h30 nos jogos da 
seleção que acontecem às 
16h, como é o caso contra 
a Sérvia (hoje) e Camarões 
no dia 2 de dezembro. No 
jogo de 28 de novembro o 
comércio fecha às 12h30 e 
reabre às 15h30. O horário 
especial é opcional e fica 
a critério dos lojistas. 
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Sempre disposto e com muita energia Ary, do Ninho 
do Azulão, foi destaque da rodada na vitória do time frente 
ao Camarões. Ele abriu o placar e comandou a equipe 
dentro de campo. Então tá... seu vale-pizza da Florença 
te espera na redação. 

MENOR DETIDO COM DROGAS 
Um adolescente, de 16 anos, 

estava num terreno da Rua 5 do 
Nosso Teto na tarde do dia 16 e 
ao avistar a viatura da PM aban-
donou um estojo escolar, recheado 
de entorpecente e fugiu com a 
bicicleta. Ele foi abordado na Rua 
14 do bairro e apreendido em seu 
poder a quantia de R$ 25,00. No 
estojo escolar havia 77 porções 
de maconha (170g), 35 cápsulas 
de cocaína (57g) e 88 pedras de 
crack (33g). O menor, apresen-
tado na delegacia, não assumiu 
a propriedade do entorpecente. 
Ele foi encaminhado à Fundação 
Casa de Araraquara. 

GOLPES COM CHAMADA DE 
VÍDEO CAUSAM PREJUÍZOS 

Uma mulher, de 69 anos, teve 
a conta invadida por golpistas 
que lhe causaram um prejuízo de 
mais de R$ 9 mil. Tudo aconte-
ceu na tarde do dia 10 quando a 
correntista recebeu uma ligação 
do suposto atendente do banco, 
que já possuía todos seus dados, 
dizendo que alguém estava ten-
tando fazer um empréstimo de 22 
mil reais em seu nome. Diante da 
negativa, a cliente foi orientada a 
ir até a agência para cancelar o 
procedimento. Ao chegar no banco 
a vítima recebeu uma chamada de 
vídeo do golpista, que a auxiliou 
e pediu para colocar sua digital 
no terminal. Neste momento o 
caixa eletrônico desligou e o 
banco não conseguiu acessar o 
sistema para fazer o estorno do 
dinheiro, retirado da sua conta. 

Dinheiro e drogas diversas apreendidas 
em pochete escondida por adolescente, de 
16 anos, encaminhado à Fundação Casa. 

P A N O R A M A
Golpe semelhante também 

causou um prejuízo de R$ 10 mil 
a um jovem de 18 anos, que re-
cebeu a ligação do estelionatário 
no dia 18. Cerca de duas horas 
depois a vítima foi com o pai até 
a agência bancária, mas não foi 
possível fazer o estorno do dinhei-
ro. O banco informou que o fato 
deveria ter sido comunicado em 
20 minutos. 

ELETRÔNICOS FURTADOS 
DE RESIDÊNCIA 

Aproveitando-se da ausência 
dos moradores bandidos invadi-
ram uma casa na Rua José Fabri, 
na Vila Fabri, de onde furtaram 
computador, TV 50’, Playstation 
5 e nobebook. O fato só foi cons-
tatado no dia 15 quando a família 
deparou com a porta da cozinha 
arrombada e encontrou a residên-
cia toda revirada, dando falta dos 
eletrônicos. 

MAIS FURTOS 
Uma bicicleta de marchas, aro 

29 e bom estado de conservação 
foi furtada na manhã do dia 17 
em frente a uma loja da Rua 7 de 
Setembro. A bike pertencia a uma 
funcionária do estabelecimento, 
que a deixou destrancada. A PM 
efetuou buscas, mas sem êxito. 

No dia 13, o motorista de um 
caminhão deixou o veículo es-
tacionado na Rua 15 do Nosso 
Teto, próximo a sua residência, 
devidamente trancado. Além de 
tentar violar várias partes do ca-
minhão para levar a bateria e mais 
peças, os meliantes conseguiram 
furtar os dois estepes do veículo 
de carga. 

FURTO EM COMÉRCIO
Na madrugada do dia 19, um 

meliante danificou a fechadura 
da porta de entrada de um esta-
belecimento na Rua A, do bairro 
Andaluz, de onde furtou a quantia 
de R$ 250,00 e uma garrafa de 
bebida. 

FOGO EM ÔNIBUS 
Um ônibus sem motor (suca-

ta), estacionado na Rua Inácio 

Com uma rodada de 
antecedência já estão 
definidos os 8 times que 
vão para a próxima fase 
da competição. Os jogos 
de domingo não alteram 
a classificação, talvez 
apenas a posição  no 
grupo que avança para 
as quartas de final. 

ELIMINAÇÃO 
A eliminação do Nike 

na rodada do dia 13 contri-
buiu para a definição com 
antecedência dos times. 

O time do técnico 
Perna, mais uma vez, foi 
penalizado por conta da 
indisciplina de um de seus 
jogadores. O atleta Rogério 
foi expulso depois do 2º 
amarelo e não acatou a 
determinação do árbitro 
de se retirar de campo. 
Minutos depois houve 
um desentendimento 
entre um outro jogador 
do Nike com um atleta 
dos Muleks. Os ânimos 
já estavam controlados 
quando Rogério resolveu 
invadir o campo e agredir 
o jogador Tom. Isso tudo 
foi relatado pelo árbitro e 
causou a eliminação do 
Nike e o jogador agressor 
está afastado dos jogos 
da Secretaria de Esportes 
por 3 anos. 

Com a eliminação foi 
alterada a tabela dos jogos. 
O Santa Lúcia somou 3 
pontos, já que o jogo não 
aconteceu às 10 horas 
no Colina Atlético. O 
confronto entre Ninho do 
Azulão e Camarões, que 
seria na Nova Colina, foi 
transferido para o C.A. 

A RODADA 
No jogo das 8 horas 

no Colina Atlético o AC1 
venceu a Nova Colina por 
5 x 4. O jogo foi bastante 
equilibrado com alter-

G8 já está definido 
Muleks, Azulão, AC1, Primavera, Sta. Lúcia, CDHU, 

Nova Colina e VG estão na próxima fase 

nância de quem estava 
na frente. Marcaram 
para o AC1: Dudu (2), 
Leandrinho (2) e Igor 
Tomate. Os goleadores 
do Nova Colina foram 
Celso Maia, Jeferson, 
Jeferson Menezes e 
Baloteli. 

Com a alteração, por 
conta da eliminação, 
Ninho do Azulão e Ca-
marões aconteceu no 
C. A. O Azulão goleou 
o vice-lanterna Ca-
maraões por 4 a 0. O 
experiente e incansável 
Ary comandou o time 
dentro de campo. Abriu 
o placar seguido de 
Luiz Fernando, Vitinho 
e Buiu. 

No campo da Pedreira 
o Primavera fez 2 a 1 
no CDHU com André 
Mazer e Mikelson. Paulo 
Roberto fez o de honra. 

Na sequência a 
Mulecada, embalada 
e invicta, goleou fácil o 
Laranja Mecânica por 
5 a 0. Marcaram: Lipão 
(3), Diego e Flavinho. 
PRÓXIMA RODADA 

Colina Atlético 
08h – Ninho do Azulão x 
            Laranja Macânica
10h – Muleks da Dirce x 
         CDHU I

Pedreira
08h – AC1 x 
          Santa Lúcia
10h – Primavera x 
          Nova Colina

CAMARÕES – O time fez sua despedida da competição no último domingo com mais 
uma derrota. Na próxima rodada estará de folga. O desempenho não foi dos melhores 
e a aposta é reforçar a equipe para 2023.

O Asilo sorteia R$ 
14.100,00 em vale-com-
pras na próxima quarta-
feira, dia 30. Mantenha 
seu carnê em dia para 
concorrer aos prêmios. 

Sorteio de 
prêmios

M.  D .  Junque i ra , 
próximo à entrada 
da cidade, foi encon-
trado em chamas na 
madrugada do dia 13. 
O fogo foi apagado 
pelo caminhão pipa. 
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As instatações que 
no passado abrigavam 
o Projeto Aroeira, inau-
gurado em 1993 na 
1ª gestão do prefeito 
Silvinho, vão se trans-
formar em um centro de 
reciclagem que tornará 
Jaborandi em uma ci-
dade sustentável. 

O projeto da prefeitura 
está em desenvolvimento 
junto com o diretor de 
meio ambiente, Felipe 
Silva. O espaço do 
antigo Projeto Aroeira 
será readequado e o  
grande galpão receberá 
todo o material reciclável 
coletado na cidade. 

“Depois disso a reci-
clagem será processada 
para a venda utilizando 
os equipamentos do 
Projeto Aroeira, que 
serão reativados para 
esta finalidade. Vamos 
dar vida a este lugar e 
proporcionar condições 
dignas às pessoas que 
não precisarão mais ir 
até o aterro fazer a coleta 
do material reciclável. O 

Instalação do Projeto Aroeira 
abrigará centro de reciclagem

objetivo é tornar Jaborandi 
numa cidade sustentável 
e organizada, contribuindo 
para a preservação do 
meio ambiente e dando 
destinação correta ao lixo 
produzido pela população”, 
destacou Silvinho. 

Todo o material en-
caminhado ao galpão 
contará com o apoio das 
escolas e estudantes, que 
vão ajudar na separação 
do material que será 

Espaço interno do prédio que abrigou o Projeto Aroeira 
e será usado no processamento de material reciclável. 

Jaborandi ganha novos veículos
Jaborandi recebeu do 

governo estadual uma 
retroescavadeira e um 
caminhão basculante 
Iveco, com carroceria 
de 6 metros, que estão 
sendo muito úteis na 
realização dos serviços 
urbanos. 

Os novos veículos 
foram entregues em 
cerimônia realizada 
no último dia 7, em 
Rio Preto, que contou 
com a participação do 
governador Rodrigo 
Garcia e do deputado 
Itamar Borges, princi-
pais responsáveis pela 
conquista. O prefeito 
Silvinho, vice Fernando e 
o vereador Antônio Luiz 
Lima Júnior “Juninho do 
Lava Jato” prestigiaram 
a solenidade. 

O pedido foi feito 
pelo municíp io na 
época em que o en-
tão secretário Itamar 
Borges estava à frente 
da Secretaria Estadual 
de Agricultura. O valor 
total dos equipamentos 
está orçado em cerca 

Prefeito Silvinho, vice Fernando e vereador Juninho do 
Lava Jato com o deputado estadual Itamar na cerimônia 
de entrega dos novos veículos.

Fernando, Silvinho e Juninho junto ao caminhão bascu-
lante entregue ao município na cerimônia em Rio Preto. 

O teatro é uma ferramenta 
no aprendizado escolar das 
crianças e adolescentes, 
que aprovaram a iniciativa 
adotada deste o início do 
ano e  que foi muito bem 
recebida pelos estudantes 
das escolas. 

As aulas de teatro, que 
acontecem toda quarta-feira, 
às 13h, no Centro Tecnoló-
gico (CTECH), também são 
abertas ao público adulto, 
de todas as idades, que 
queira participar. 

As aulas são ministradas 
pela professora Andrea 
Faria, de Olímpia, que 
define o teatro como uma 
ferramenta importante do 
autoconhecimento do 

Teatro desperta 
interesse de estudantes

indivíduo e para a solução 
dos problemas de forma 
facilitada. 

A iniciativa, desenvol-
vida pela prefeitura, conta 
com a colaboração da 
Secretaria de Educação. 
Os interessados podem 
procurar pela professora 
no dia das aulas. 

ENCENAÇÃO 
NATALINA 

A equipe teatral encena 
no dia 19 de dezembro, no 
teatro municipal, a peça “O 
Natal Mágico” com duração 
aproximada de 1 hora. 
Através da personagem 
Catarina será revelado 
ao público o verdadeiro 
significado do Natal. 

Professora Andrea conduz as aulas de teatro que tem a 
participação dos alunos. 

vendido para ajudar os 
catadores que também 

vão participar de todo o 
processo.  

de R$ 700 mil.
“Com a chegada 

destes novos veículos, 
já adicionados à frota 
municipal, continuare-
mos construindo um 
futuro melhor à popu-
lação jaborandiense, 

que merece o melhor”, 
destacou Silvinho que 
agradeceu a atenção 
que o município tem 
recebido do governador 
Rodrigo Garcia e dos 
deputados parceiros 
de Jaborandi. 
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PROCURE LOGO O SERVIÇO DE SAÚDE EM CASOS DESTES SINTOMAS
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE#TODOSCONTRADENGUE

TABELA DE SINTOMAS
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VACINAÇÃO COVID-19

3 ANOS OU MAIS

12 ANOS OU MAIS

25 ANOS OU MAIS

O LIXO NÃO TERMINA QUANDO VOCÊ JOGA FORA!

COMO VOCÊ PODE AJUDAR?

ESTES SÃO NOSSOS COLETADORES DE RECICLÁVEIS

GALPÃO DE RECICLAGEM

ESSE É O NOSSO ATERRO SANITÁRIO

MAS E AGORA, ONDE OS COLETORES ENCONTRARÃO OS RECICLÁVEIS?

MAS O LIXO NÃO VAI CHEGAR LÁ SOZINHO, PRECISAMOS DA SUA AJUDA!

Sabe onde eles iam procurar recicláveis? No aterro 
sanitário, revirando lixo e expondo a sua vida a sérios 
riscos de contaminação. Isso não é nada bom e nem 
justo, considerando a tamanha importância deste 
trabalho para o meio ambiente e desenvolvimento. 

Que foi limpo, organizado e com a entrada 
proibida.

Estamos preparando um galpão de reciclagem no antigo 
Projeto Aroeira, para que os nossos coletadores possam 
receber e manusear os recicláveis com segurança.

Separe o lixo reciclável de sua casa e deposite nas 
lixeiras amarelas espalhadas pela cidade.

Não se esqueça que é importante enxaguar as embalagens 
antes de depositá-las nas lixeiras.

A coleta das lixeiras amarelas será feita toda quinta-feira.

#EUAPOIOJABORANDISUSTENTÁVELFAÇA JÁ A SUA ENCOMENDA! FONE: 17 33418211.
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