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O EVENTO PODERÁ SER ADIADO DEVIDO À CONDIÇÕES CLIMÁTICAS COMO CHUVA.

09 ÀS 19:30H
NA PRAÇA MATRIZ

dezEMBRO

CHEGADA DO PAPAI NOEL

DECORAÇÃO ESPECIAL DE NATAL 

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Colina e o Fundo Social de Solidariedade 
convidam a família colinense e visitantes para prestigiar a 

inauguração da decoração especial de Natal, nesta sexta-feira, 
09 de dezembro, às 19h30min., na Praça Central. 

Um show de luzes e cores, benção do Presépio, 
chegada do Papai Noel e muito mais!

 Venha celebrar conosco o Natal Iluminado 2022. Participe!
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A nova boutique feminina da cidade 
inaugurada na tarde de sábado 
Isabelle Varella recepcionou as 

convidadas que se encantaram com
as roupas, inclusive para as 

festas de final de ano 
Venha conhecer a 
loja física e virtual 

(  merci i_)
 

Atendimento de 
segunda a sexta, 
das 9 às 19h 

Sábado das 9 às 14h 

Alameda Nadir M. J. Franco nº 30 – Jardim Taninha | Fone: 99788-7875 

No último dia 1º, o 
Supremo Tribunal Fe-
deral decidiu a favor da 
chamada “Revisão da 
Vida Toda” do INSS que 
inclui as contribuições 
antigas no cálculo das 
aposentadorias. 

A advogada colinense, 
Lílian Vieira, especialista 
em direito previdenciário, 
concedeu entrevista à 
reportagem para melhor 
esclarecer a decisão 
que atende os anseios 
de aposentados e pen-
sionistas.            Pag. 5

STF valida “Revisão da 
Vida Toda” 

O governador Ro-
drigo Garcia assinou 
no dia 1º, no Palácio 
dos Bandeirantes, a 
homologação da licitação 
de concessão do Lote 
Noroeste, composto 
por 600km de rodovias 
da região. A vencedora 
da licitação foi o grupo 
Ecorodovias que opera 
o sistema Anchieta/
Imigrantes. Prefeitos 
da região participaram 
do evento, inclusive o 
prefeito Dieb. 

O lote Noroeste é for-
mado pelas três rodovias 
sob concessão da Tebe 
(inclusive o trecho entre 
Bebedouro/Barretos, onde 
fica a praça de pedágio 

Ecorodovias vai assumir 
as rodovias da região 

colinense). As outras 
rodovias são adminis-
tradas pela Triângulo 
do Sol. A concessioná-
ria Tebe informou que 
segue administrando 
normalmente as rodovias 
da região até março de 

2025, quando termina o 
contrato. A nova gestão 
acontece a partir de abril 
de 2025. Já o contrato de 
concessão da Triângulo 
do Sol se encerra em 
2023, e então assume 
a Ecorodovias. 

Justiça suspende extinção de mandato 
do vereador “Limão” Pág. 3

Carro capota, bate em poste 
e passageiro morre 

Ezequias Garcia, 
de 33 anos, morreu 
após a Parati em que 
estava como passageiro 
capotar e bater em um 
poste próximo à Rodovia 
Antônio Bruno, sentido 
Colina/Jaborandi. 

O acidente aconteceu 
na tarde de domingo e 
o motorista alegou que 
perdeu o controle da 
direção.             Pág. 6 Parati ficou totalmente destruída ao colidir com o poste. 

Praça de pedágio em Colina que, a partir de abril/2025, 
será administrada por uma nova concessionária.

A advogada Lílian Vieira, especialista em direito previ-
denciário, em seu escritório durante entrevista.
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Notícias da Paróquia
Dia 08 – Quinta-Feira - Imaculada Conceição – Feriado 
Municipal
19h30 – Missa com crisma na Matriz e presença de nosso 
bispo D. Milton

Dia 09 – Sexta-Feira 
20h – Confissões nas paróquias – Catedral e S. Luiz 
Gonzaga - Barretos

Dia 10 – Sábado
19h – Missa na Matriz 

Dia 11 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na matriz 

Dia 13 – Terça-Feira – SANTA LUZIA
19h30 – Procissão e missa na comunidade Santa Luzia

Dia 14 – Quarta-Feira 
20h – Confissões na Mini Basílica e Madre Paulina - Barretos

“ALEGRAI-VOS”

O Advento se caracteriza pela espera da intervenção 
salvífica de Deus em favor de seu povo. No entanto, só 
percebe sua chegada quem está atento e disposto a 
acolhê-lo. Ele só pode intervir na vida daqueles que o 
recebem. É tempo de nos interrogarmos até que ponto 
estamos preparados e dispostos para sua chegada trans-
formadora em nossa vida. Sua proposta de libertação 
encontra espaço em nosso coração?

Todo batizado é chamado a testemunhar o projeto de 
amor misericordioso de Deus. Sua salvação chega mediante 
um testemunho verdadeiro, quando lutamos objetivamente 
para tornar realidade a superação de todas as formas de 
discriminação, divisão, injustiça, violência e intolerância, 
de modo que a luz da esperança divina não se apague no 
coração das pessoas. Estamos dispostos a esse nível de 
comprometimento de fé?

As leituras deste próximo final de semana – Is. 35,2-10 
– Tg. 5,7-10 e Mt. 11,2-11 – nos interpelam sobre a figura 
de João. Ele não foi um pregador mediático que buscava 
visibilidade. Suas dúvidas acerca do Messias eram uma 
interrogação presente no coração de muitas pessoas de 
seu tempo. Ele se dirige a Jesus com honestidade sin-
cera. Sua atitude nos ensina que não devemos ter medo 
de nossas dúvidas, pois não caminhamos com certezas 
absolutas, mas nos cabe sempre procurar honestamente 
pela verdade que nos vem de Jesus Cristo.

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 veí-
culos, área de lazer 
com churrasqueira, 
janelas com grades, 
cerca elétrica, amplo 
jardim. Tratar (17) 
99645-5926.

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, 
desentupimento e de-
tecção de vazamento. 
Tratar 99708-1300 
(Genésio) ou 99177-
5157 (Otacílio).

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 especia-
lizada de estofados 
residencia is/auto-
motivos, 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. 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

Faço consertos e 
troco cordas de ca-
deiras 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 
Es t ru tu ra  pa ra 

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

CAMINHAS PETS 
Fabricamos cami-

nhas e roupas pets 
em vários tamanhos e 
modelos, sob medida e 

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.

personalizado. Vendas 
no atacado e varejo. 
Contato:  99141-0589. 

NW SISTEMAS 
Sistemas para au-

tomação comercial. 
Lo jas ,  açougues , 
padar ia  pe tshop , 
mini-mercados, con-
veniência, etc. Tratar 
(17) 99135-3068 (n) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
DECRETO Nº 4.579, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2.022

DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS RE-
PARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 09 
DE DEZEMBRO DE 2.022 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS

DIAB TAHA, Prefeito Municipal da Comarca de 
Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, edita o seguinte Decreto:

Art. 1º - Declarar facultativo o ponto nas Repartições 
Públicas Municipais no dia 09 de dezembro de 2022; 
uma vez que a referida data será uma sexta-feira, pos-
terior ao Feriado Municipal (Imaculada Conceição) do 
dia 08 de Dezembro – quinta-feira, ademais no dia 09 
de dezembro de 2022, ocorrerá a participação da seleção 
brasileira de futebol na Copa do Mundo, edição 2022, a 
ser realizada no Catar.

 Art. 2º - Ficam excetuados os serviços de limpe-
za pública, coleta de lixo, serviços de saúde através do 
Pronto Atendimento Municipal e plantão do Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto de Colina. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
realizando-se as anotações de estilo.      
Prefeitura Municipal de Colina, 06 de dezembro de 2.022.

DIAB TAHA - Prefeito do Municípal     
Registrada na Secretaria competente e publicada por 

afixação no quadro de avisos desta municipalidade.

 RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo   

Medidas: 2 colunas x 15 cm | Valor:  R$ 208,50
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A Ponte Alice Dias, 
parte do prédio do 
Museu Municipal e 
o estabelecimento 
comercial na equina 
das Avenidas Ângelo 
M. Tristão e Dr. Manoel 
P. Fernandes apare-
cem no comercial que 
conta a história da 
Chiquinho, sorveteria 
que surgiu em Minas 
Gerais em 1980 e se 
tornou em uma franquia 
de sucesso. 

Por causa da pre-
servação do patrimô-
nio histórico, Colina 
foi escolhida como 
uma das locações 
do comercial lançado 
em rede nacional. 
As cenas foram gra-
vadas na cidade no 
dia 7 de outubro e 
um grande aparato 
foi mobilizado pela 
produtora contratada, 
despertando a curio-
sidade dos colinenses 
que acompanharam o 
trabalho dos atores 
devidamente carac-
terizados com trajes 

Colina está no comercial 
da Chiquinho Sorvetes

da década de 1980 e 
da equipe técnica que 
auxiliou nas filmagens. 
A produtora trouxe 
até um saco com fo-
lhas secas que são 
vistas no comercial, 
quando Isaías, filho 
de Chiquinho, viu a 
placa de aluga-se no 
estabelecimento que 
mais tarde se trans-
formaria na primeira 
sorveteria da rede. A 
reportagem acompanhou 
as gravações que foi 
tema de matéria na 
edição do dia 13 de 

O juiz Fauler Felix 
de Ávila acatou no dia 
2 de dezembro a Ação 
Ordinária com  pedido 
de tutela de urgência, 
proposta pelo vereador 
Christovam J. F. Varella 
“Limão” (foto) e sus-
pendeu, de imediato, 
os efeitos da decisão 
da Câmara que decla-
rou a extinção de seu 
mandato. 

A extinção do mandato 
foi pedida pelo suplente 
de vereador “Beto Lima” 
que alegou que Limão 
faltou às sessões ex-
traordinárias da Câmara 
além do limite previsto 
no Regimento Interno 

Justiça suspende extinção de 
mandato do vereador “Limão” 

da casa. O presidente da 
Câmara, Rafael Maringá, 
acatou o pedido e decla-
rou extinto o mandato do 
vereador no dia 30.  

RECURSO 
O suplente “Beto Lima”  

nem mesmo assumiu, já 
que o efeito da decisão 
aconteceria após leitura 
da ata que aconteceria 
na próxima reunião. 

Para o advogado Luiz 
Manoel Gomes Júnior, 
que representa o vere-
ador Limão, a decisão 
da justiça foi “correta, 
precisa e bem fundamen-
tada”. Disse ainda que 
o Regimento Interno da 
Câmara não pode prever 
hipótese de extinção de 
Mandato Eletivo. 

A Câmara foi citada 
para apresentar contes-
tação da decisão. 

O vereador Limão participou 
normalmente da reunião 
ordinária de segunda-feira, 
dia 5. 

Os colinenses Bruno 
Caminotto e Rodrigo 
Oliveira praticantes do 
trekking, que requer 
muita resistência física 
para caminhar longas 
distâncias, concluíram 
o primeiro desafio do 
esporte praticado re-
creativamente: subiram 
e acamparam no Pico 
do Corcovado, em 
Ubatuba, considerado 
o cume mais alto do 
litoral norte. 

A aventura  dos 
esportistas, ambos 
com 27 anos, come-
çou no último dia 19 
no núcleo da Aldeia 
Picinguaba, no interior 
da Mata Atlântica, onde 
iniciaram a escalada 
de aproximadamente 
16km até o pico que 
registra altitude de 
1.160m. “Na verdade é 
uma trilha de trekking, 

Colinenses sobem no Pico do Corcovado 

não de alpinismo, em-
bora possua alguns 
trechos característicos 
de escalada, mas não 
requer equipamento 
ou treinamento profis-
sional, apenas intenso 
condicionamento físico”, 
relataram os aventurei-
ros que acrescentaram: 
“Essa foi nossa primeira 

trilha/montanha de nível 
difícil com necessidade 
de acampar. Uma das 
dificuldades foi o des-
gaste físico. Sabíamos 
que não era uma trilha 
para iniciantes, mas 
não imaginávamos o 
quão íngreme e fe-
chado era o caminho. 
Além do cansaço, 

teve muito desgaste 
muscular dos braços 
e pernas somados ao 
racionamento de água 
e comida”.

O despreparo ma-
terial também foi outro 
obstáculo enfrentado 
pela dupla. “A umidade 
aliada ao frio da altitu-
de elevada encharcou 
parte dos agasalhos e a 
chuva nas barracas. Isso 
tudo junto com o vento 
geraram preocupação, 
pois além da exaustão 
havia a possibilidade de 
adoecermos”, salienta-
ram Bruno e Rodrigo. 

Os colinenses re-
tornaram a Colina no 
último dia 20 e estão 
prontos para o próximo 
desafio que, provavel-
mente, será subir o Pico 
do Lopo, na Serra da 
Mantiqueira, divisa dos 
estados de SP e MG. 

Bruno Caminotto e Rodrigo Oliveira no cume do Pico do 
Corcovado, em Ubatuba. 

outubro, mas sem a 
divulgação do nome 
da sorveter ia  que 
está ativa há mais de 
quatro décadas. 

A produtora trouxe um grande aparato à cidade para 
gravação das imagens que aparecem no comercial.



O COLINENSEPágina 4 Colina, 08 de Dezembro de 2022

aborrecimentos, proporcionados pelos familiares. Cuide da saúde 
e evite acidentes. A atual fase indica uma maior preocupação 
com a sua vida social.

Horóscopo da semana de 08 a 14/12

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Dia negativo para 
os negócios, para tratar de assuntos jurídicos e 
mudanças, de um modo geral. Neutro para os 

casos sentimentais e um tanto quanto ruim para viagens. Cuide 
da saúde e previna-se contra acidentes.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Fase em que 
receberá boas sugestões para solucionar de vez 
suas dificuldades financeiras. Fase boa também 

para iniciar negócios imobiliários e para solicitar a casa própria. 
Harmonia amorosa e familiar. O momento é excelente para você 
sentir o que as pessoas pensam a seu respeito.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Livre-se de suas 
preocupações tomando atitudes positivas para 
solucioná-las. O dia se apresenta positivo aos 
negócios arriscados e as empresas precipitadas. 

Terá bom relacionamento com os filhos. Pratique mais esportes.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Evite, neste dia, 
qualquer ação, que possa afetar seu equilíbrio 
nervoso. Suas chances de sucesso geral serão 

evidentes. Coloque maior atenção ao seu trabalho. Certos 
momentos de iluminação neste dia farão você perceber que a sua 
vida está se dirigindo a um rumo que não lhe agrada em nada.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Pessoas 
amigas podem elevar você na escala social. Use 
sua inteligência para influenciar os superiores. Ainda 
a tempo de rever tudo e encaixar as coisas nos seus 

devidos lugares. Poderá lucrar, também, pela ciência e educação.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 As demoradas, 
demandas e toda e qualquer questão que se 
ligue aos seus direitos, devem ser tratadas 
com cautela. Conte com os amigos. Evite fazer 

inimigos ainda que isto lhe custe algumas concessões.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Bom dia para 
iniciar negócios relacionados com a indústria e 
propriedades. Contudo, não deixe de olhar e zelar 
pelo bem de seus familiares e não fuja das suas 

responsabilidades e problemas. 

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Não será conveniente 
aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o 
excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades 
rotineiras e muito benefício receberá em breve. 

Você tem a capacidade de ver o mundo com olhos abrangentes.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Momento em 
que poderá obter os resultados pretendidos em 
seu campo profissional, devido ao bom fluxo dos 
astros. Pode, também, iniciar negócios e tratar de 

assuntos pessoais que será bem sucedido. Boas notícias. Você 
tende a se preocupar um pouco mais pela sua condição social

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Pessoas 
nascidas sob este signo terão possibilidades de 
sucesso de algum modo, hoje. As influências dos 
astros prometem êxito. Boa indicação para a vida 

sentimental. Viverá uma boa fase astral no próximo período.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Dia dos mais 
propícios para investigações, pesquisas e tudo 
que está relacionado com ocultismo. Todavia, terá 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Faça tudo com 
originalidade, que conseguirá influenciar pessoas 
importantes para seu progresso. Muito bom 
fluxo para obter sua independência financeira e 

a liberdade de espírito. O seu interesse pela vida social ganha 
uma nova perspectiva,

Hoje 
José Balbino de Souza 

Dieb Taha 
Célio Aparecido Morales

Amanhã 
José Luiz Pereira 

Márcio Paro
Renata Reis Sensato
Paulo José Pedroso

Dia 10 
Paulo César Galdini
José Carlos Correia

Maria E. de Lima Poleto 
Sandra Regina Bianchini 

Ângela M. P. Ferreira de Melo 
Dia 11 

Pedro R. S. Rufino O. Rodrigues 
Luzia Aparecida Michilini 

Dia 12 
Odilon Rodrigues Camargo
Nelson Ângelo de Souza 
Carolina Bizare Mustafa 

Maria Vera R. Bueno 
Giovanni Faria de Almeida 

Bruno Bach Frangiosi
Alice Luzia Piai Paro 

Nathália Parra Passarela 
Dia 13 

Assad Antônio Daher
Luzia A. Polizelli
Luzia Spechoto

Rogério Rodrigo Giacometti 
Luzia Santana P. Silva 

Dia 14 
Marco Antônio Paro 

Amanda Castelli Barbarotto 
José Carlos S. Andrade 

Aniversários de casamento 
Hoje 

José Luiz Pereira/Helena 
Mário Pinto Neto/Cássia

Amanhã 
Lázaro Pereira/Marta

Edinilson V. da Silva/Giseli  
Dia 10 

José C. Correia/Maria Badia 
Dia 14 

Ademar J. Rodrigues/Vera Lúcia

A festa de formatura do 
Colégio Cecília Meireles, 

com a participação 
de alunos, pais e 

familiares, aconteceu 
dia 2 no Grêmio. 

A estudante do 9º ano 
Pietra Basso Spexoto 

foi uma das formandas. 
A colação foi seguida 

de jantar e uma animada 
boate com DJ. 

Danilo Borges

A fisioterapeuta Rafaela P. Buzzulini Rosa compartilhou com 
familiares, amigos e pacientes a alegria pela sua clínica, 
inaugurada na noite de segunda-feira com um amplo estúdio 
de pilates e sala de fisioterapia. O espaço está instalado 
na Rua Hernesto Henrique Paro nº 31 B – São Sebastião. 

A família e amigos redobram as atenções para Assad 
“Tô” pelo aniversário no dia 13. O carinho especial fica 
por conta da Lílian.

A convivência harmoniosa de Lázaro Pereira/Marta com-
pleta amanhã 50 anos com a celebração das bodas de 
ouro. Parabéns ao casal pela data tão especial! 

Celinho Morales comemora com a família e a esposa 
Luciana mais um ano de vida, celebrado na data de hoje. 

Sábado foi dia de comemoração para a Ana Clara com o 
aniversário de 18 anos, ocorrido no Sindicato sábado. Além 
dos amigos e da família, a alegria também tomou conta dos 
pais Antonio/Sílvia.                                             Foto Zezinho

Os ensinamentos de Luzia Polizelli são o alicerce da fa-
mília que celebra seu aniversário dia 13. A atenção maior 
será do marido Emídio, companheiro de uma vida inteira. 

Leandro Maia/Joyce com os filhos Bernardo e Maria Clara 
que completaram 8 e 10 anos, respectivamente. A festa, 
do Super Homem e Mulher Maravilha, com familiares e 
amigos aconteceu sábado no Dubai Eventos.  CL Produções

A felicidade transbordou dos corações de Caio/Joyce 
no sábado com o pique-pique de 2 aninhos da filha Ma-
nuella, no Sítio São Paulo. A festa da “Masha e o Urso” foi 
prestigiada por familiares e muitos amigos. CL Produções
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P A N O R A M A

Na última quinta- 
feira, dia 1º, o Supremo 
Tribunal Federal decidiu 
em favor dos aposen-
tados e pensionistas 
do Regime Geral de 
Previdência Social 
(RGPS) a revisão da 
“Vida Toda” ou “Vida 
inteira”. 

Com a nova decisão 
da Suprema Corte, os 
aposentados e pensio-
nistas podem requerer 
ao INSS a revisão do 
benefício para que seja 
incluído no cálculo as 
contribuições anteriores 
a julho de 1994. 

Dessa forma, as 
pessoas que possuí-
am salários mais altos 
em periodo anterior a 
07/1994 podem aumentar 
consideravelmente o 
valor da aposentadoria 
ou pensão por morte 
recebida pelo INSS. 

A advogada colinense 
Lílian Vieira, especialista 
em direito previdenciário, 
concedeu entrevista à 
reportagem para melhor 
esclarecer a decisão. 

“O processo tinha 
como objeto de dis-
cussão as regras de 
transição definidas pela 
Lei 9876/1999, que 
realizou, à época, uma 

STF aprova “Revisão da 
Vida Toda” do INSS

reforma na previdência 
social. A citada lei previa 
que não deveriam ser 
incluídos nos cálculos 
dos benefícios, as con-
tribuições realizadas 
pelos segurados no 
período anterior a julho 
de 1994, marco inicial 
do Plano Real. Entre-
tanto, em análise do 
tema, o Ministro relator 
Marco Aurélio, decidiu 
no sentido de que no 
cálculo dos benefícios 
dos aposentados e 
pensionistas, devem 
ser incluídas todas as 
contribuições realiza-
das, e não somente os 
recolhimentos após o 
plano real, aplicando-se 
a regra definitiva mais 
vantajosa aos segura-
dos do que a regra de 
transição”, informou a 
advogada. 

O STF, por maioria 
de votos, decidiu em 
favor dos aposentados 
e pensionistas defi-
nindo a seguinte tese 
jurídica: “o segurado 
que implementou as 
condições para o be-
neficio previdenciário 
após a Lei 9.876 de 26 
de novembro de 1999, 
e antes da vigência das 
novas regras consti-

tucionais introduzidas 
pela EC 103/2019, tem 
o direito de optar pela 
regra definitiva, caso 
esta lhe seja mais fa-
vorável”. 

A decisão do Supre-
mo Tribunal Federal em 
sede de repercussão 
geral e, portanto, possui 
observância obrigatórias 
para todos os juízes e 
tribunais do país.

BENEFICIADOS 
A advogada também 

explicou: “É importante 
deixar claro que  os be-
nefícios da decisão são 
exclusivos para aqueles 
que se aposentaram 
entre 1999 a 2019, isto 
é, na vigência da Lei 
9.876/1999, que vigorou 
entre a publicação da lei 
em 1999 até a recente 
reforma da previdên-
cia introduzida pela 
Emenda Constitucional 
no  103/2019. Portanto 
estes aposentados e 
pensionistas devem 
buscar orientação junto 
aos especialistas para 
realizar o cálculo do 
benefício. Caso seja 
favorável, ajuizar ação 
contra o INSS, reque-
rendo a aplicação da 
tese revisional da vida 
toda”. 

A chuva incessante de 
domingo impossibilitou a 
realização do percurso 
de 30 km do 11º Passeio 
Beneficente, obrigando 
ao cancelamento do 
evento pelo Grupo MTB 
que promoveu apenas o 
café da manhã na praça 
do Museu Municipal para 
os inscritos de Colina, 
Jaborandi, Barretos, 
Viradouro e Pitangueiras. 

O passeio não será 
remarcado, mas a festa 
de Natal para as crianças 
será realizada no próximo 
domingo, dia 11, a partir 
das 17h, na praça da Av. 
José Francisco Azedo 

MTB confirma festa neste domingo
(Avenida das Cohabs), 
com o dinheiro arrecada-
do com as 80 inscrições 
recebidas. Quem quiser 
colaborar ainda pode 
fazer a inscrição, ao valor 

de R$ 20,00, até neste 
sábado. Os inscritos 
estarão concorrendo 
ao sorteio de uma bike 
e 59 brindes doados por 
patrocinadores. 

Apesar do cancelamento do passeio, os inscritos se 
abrigaram embaixo das tendas e participaram do café 
da manhã. 

Hoje, dia 8, é feriado 
municipal de Nossa Senhora 
da Imaculada Conceição, 
porém as lojas funcionam 
normalmente, das 9 às 
18 horas. A abertura é 
opcional e fica a critério 
dos comerciantes.

Feriado com lojas abertas 
As repartições mu-

nicipais permanecem 
fechadas no feriado de 
hoje e só retomam o 
expediente na próxima 
segunda-feira. A prefei-
tura decretou “ponte” 
amanhã, sexta-feira, dia 

do jogo entre Brasil e 
Croácia, válido pelas 
quartas de final da Copa 
do Mundo no Catar. A 
vitória garante a vaga 
da seleção para a se-
mifinal do Mundial (veja 
decreto na página 2). 

O temporal da noite 
de quinta-feira, dia 1º, 
causou prejuízos aos 
moradores do Jardim 
Hípico. Um raio caiu pró-
ximo ao bairro queimando 
televisores, receptores, 

Raio queima eletrônicos no Jd. Hípico 
ventiladores e aparelhos 
eletroeletrônicos. 

Uma moradora 
relatou que durante a 
tempestade o filho, que 
estava usando o fone 
de ouvido conectado 
ao celular, levou um 
choque. Os aparelhos 
que não queimaram 
ficaram danificados. 

O Brasil é o país com 
mais incidência de que-
das de raios no mundo 
especialmente durante 
o verão. Em média  77,8 
milhões de descargas 
elétricas atingem o ter-
ritório nacional todos os 
anos. Entre os meses de 
janeiro e fevereiro deste 

ano foram registrados 17 
milhões de raios contra 
13,2 milhões no mesmo 
período de 2021. 

Evite locais muito 
abertos, não fique perto 
de tomadas e nem use 
aparelhos eletrônicos 
ligados à rede elétrica. 
Mantenha-se longe 
de árvores isoladas e 
não permaneça den-
tro d’água durante as 
tempestades. 

Os consumidores que 
tiverem prejuízos com 
as descargas elétricas 
têm o direito de pedir 
o ressarcimento dos 
equipamentos junto à 
CPFL. 
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Todas as jogadas passam por ele... é tipo assim 
um Casemiro da Seleção Brasileira. Este é Danilo da 
“Dirce”, titular absoluto do meio-campo e homem de 
confiança do técnico Anaelson para seguir avante. 
Passa por aqui Danilo que aquela deliciosa pizza 
da Florença é toda sua! 
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P A N O R A M A
CARRO CAPOTA, BATE EM 

POSTE E MATA PASSAGEIRO 

Um grave acidente matou o pas-
sageiro de uma Parati branca, ano 
1996, de Severínia, que trafegava 
pela Rodovia Antônio Bruno, sentido 
Colina/Jaborandi, na tarde do último 
domingo, 4. Segundo apurado pelos 
PMs Henrique e Genielson, que 
atenderam a solicitação, o condu-
tor de 42 anos alegou que perdeu 
o controle da direção, 
saiu para o acostamento 
e ao tentar retornar à 
pista capotou e chocou-
se contra um poste de 
energia às margens 
da rodovia. O impacto 
destruiu o veículo que 
f icou praticamente 
atrelado ao poste de 
concreto. O passageiro 
Ezequias D. G. F. Gar-

O impacto contra o poste deixou o veículo 
completamente destruído. 

Os ganhadores dos 
vale-compras da cam-
panha “Adote um Idoso”, 
sorteados no último dia 30, 
são: 502 – Adam Perrone 
Sammour que doou o prê-
mio de R$ 9 mil ao Asilo; 
735 - Regina Melo (R$ 1,8 
mil); 519 – Luzia Abrahão  
Polizelli (R$ 1,2 mil); 331 

– Neuza M. S. Neves (R$ 
1.100,00) e 624 – Regina 
Silva (R$ 1 mil). 

SORTEIO
A Apae sorteia R$ 

13.900,00 em vale-com-
pras na próxima quarta-
feira, dia 14. Mantenha 
seu carnê em dia para 
concorrer aos prêmios. 

Asilo entregou prêmios 

cia, de 33 anos, foi atendido pela 
equipe do Samu de Barretos, mas 
não resistiu aos graves ferimentos 
e morreu no local. O motorista foi 
levado ao hospital de Jaborandi onde 
ficou internado até a transferência 
para a Santa Casa de Barretos. As 
causas do acidente são investigadas 
pela polícia. O delegado Rafael 
Domingos, de Barretos, registrou 
o caso como homicídio culposo da 
direção de veículo. 

MOTOCICLISTA FERIDO 
A desatenção de um motociclis-

ta, de 26 anos, o deixou ferido na 
tarde do dia 29. Ele conduzia sua 
moto CG 160 Fan, ano 2019, pelo 
bairro Nosso Teto quando se dis-
traiu e acabou colidindo contra um 
poste. A vítima, que apresentava 
sinais de fratura, foi imobilizada 
e conduzida pelo Samu ao Pronto 
Socorro. 

Pois é... quando 
se trata de partidas 
decisivas tudo pode 
acontecer. O futebol 
tem dessas coisas e 
esta imprevisibilidade 
faz do esporte o cam-
peão de audiência. 

Já o previsível Muleks 
da Dirce manteve, mais 
uma vez, a invencibilida-
de e foi além ao golear 
a Vila Guarnieri por 6 
a 1. O time do técnico 
Anaelson vai encarar o 
Primavera no próximo 
domingo, às 10 horas, 
no Colina Atlético. Os 
goleadores foram: 
Kauã Silva, Flavinho, o 
artilheiro Lipão, Kauê, 
Kauã Espanhol e Tom. 
Jhonata fez o de honra 
da VG. 

No jogo de abertura, 
às 8 horas, o bravo 
CDHU despachou o 
Azulão ao vencer por 
2 a 1. Everton abriu o 
placar aos 9’ e Gica 
ampliou aos 17’. O 
Azulão diminuiu com 
Vitinho aos 27’, tudo 
no 1º tempo. 

Mesmo jogando 
completo com Ary e 
Luquinha o Azulão, 
2º colocado na clas-
sificação da 1ª fase, 
não conseguiu reagir 
durante todo o segundo 
tempo. O suposto favo-
ritismo decepcionou os 
torcedores do alvianil 
na manhã chuvosa de 
domingo, ainda mais 
sabendo que o time 
tinha a vantagem do 
empate. 

Em contrapartida 
o técnico Coquinho 

Muleks x Primavera e 
N. Colina x CDHU fazem as semifinais 

do CDHU, que havia 
perdido por 3 a 1 na 
1ª fase, montou um 
esquema tático que 
anulou o adversário. 
Mais dispostos e com 
o coração no bico 
da chuteira a equipe 
comemorou merecida-
mente a classificação. 
O próximo desafio 
é contra o também 
valente Nova Colina. 

No jogo de abertu-
ra no campo da Vila 
Guarnieri o Primavera 
conquistou a vaga 
ao empatar sem gols 
com o Santa Lúcia. 
Aliás, o time do téc-
nico Paulinho Morano 
mostrou uma grande 
evolução durante a 
competição. Chegou 
em 5º lugar e jogou de 
igual para igual com o 
Primavera, que na 1ª 
fase venceu por 6 a 
1. Agora o Primavera 
pega a Mulecada. No 
confronto anterior o time 
do técnico Fernando 
perdeu por 1 a 0. 

Outra surpresa entre 
os esportistas foi a vitória 
da Nova Colina por 1 
a 0 sobre o Amigos da 
Cohab 1 e a eliminação 
do bom elenco monta-
do pelo técnico Daniel 
Barreira. A classificação 
em 3º lugar e a vitória 
por 5 a 4 na 1ª fase 
não foram suficientes 
para intimidar a valente 
Nova Colina, que con-
tou com a habilidade 
de Diego para vencer 
pelo placar mínimo e 
garantir presença na 
semi. Domingo o time 
do técnico Anderson 
Pereira encara o CDHU, 
às 8 horas, no Colina 
Atlético com a vantagem 
do empate. Em 25 de 
setembro, quando se 
encontraram, o jogo 
terminou empatado, 
sem gols. 

SEMIFINAIS 
COLINA ATLÉTICO 

8h – CDHU x 
        Nova Colina 
10h – Muleks x 
          Primavera 

ATLÉTICO SANTA LÚCIA – O time se despede da competição depois de segurar 
bravamente o empate com o Primavera. A equipe mostrou boa evolução durante o 
campeonato e, com certeza, retorna em 2023 com reforços para avançar ainda mais. 
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Centro da 3ª Idade Marca Nova Eleição
Considerando o despacho de 01/12/2022 do Exmo. 

membro do Ministério Público na Comarca de Colina, 
Dr. GIULLIO CHIEREGATTI SARAIVA, que consi-
derou regular a decisão da diretoria dessa Associação 
de indeferir o pedido de registro da chapa AMIGOS 
DOS IDOSOS com base nos fundamentos estatutários. 
A Diretoria do Centro de Promoção da Sabedoria e Expe-
riência da III Idade, torna público o novo Edital de con-
vocação pra registro de chapas até 12/12/2022 às 11:00h, 
com eleições previstas para 21/12/2022, às 20h na sede do 
Centro de Promoção, sito à Rua Dr. Amadeu Pagliuso, 120; 
conforme consta no Edital 02/2022 de convocação para As-
sembleia Extraordinária.

EDITAL 02/2022

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÕES

O PRESIDENTE DO CENTRO DE PROMOÇÃO 
DA SABEDORIA E EXPERIÊNCIA DA III IDADE, 
diante do despacho do titular do Ministério Público da Co-
marca de Colina, referente ao indeferimento da chapa úni-
ca apresentada para registro referente ao Edital 01/2022, 
faz saber e torna público o presente Edital, que convoca 
seus sócios fundadores, sócios contribuintes, sócios be-
neméritos para participar da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA, a realizar-se no dia 21 DE DE-
ZEMBRO DE 2022, às 20h00min, na Rua Dr. Amadeu 
Pagliuso, número 120, nesta cidade de Jaborandi, Estado 
de São Paulo, para tratar da seguinte pauta: 

- Eleições da diretoria, conselho fiscal e conselho de-
liberativo do centro de promoção da sabedoria e experi-
ência da III idade, para o triênio 2023 a 2025.

Observação: os interessados em concorrer ao pleito, 
deverão apresentar sua chapas e solicitar o registro na 
secretaria do centro até o dia 12/12/2022, às 11h00min.

O presente Edital deverá ser afixado na sede do CEN-
TRO DE PROMOÇÃO DA SABEDORIA E EXPERIÊN-
CIA DA III IDADE.

Jaborandi-SP, 02 de dezembro de 2022

LEANDRO GASPAR DANIEL - Diretor Presidente
CPF: 273.746.908-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE INCLUSÃO 01

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2022

O Município de JABORANDI, Estado de São Paulo, 
torna público o presente edital de inclusão conforme segue:

INCLUSÃO
6.5. VAGAS DESTINADAS AS COTAS RACIAIS
6.5.1. Disposições Gerais
6.5.1.1. Das vagas oferecidas neste Edital e das que 

vierem a ser criadas durante o prazo de validade deste 
Concurso Público, 20% (vinte por cento) serão destina-
das aos candidatos(as) negros(as) ou afrodescendentes e 
providas na forma da Lei Municipal nº 2397, de 01 de 
abril de 2022.

6.5.1.2. Para fins de reserva de vagas prevista no item 
6.5.1.1 deste Edital, somente serão consideradas como 
pessoas negras ou afrodescendentes aquelas que se en-
quadrem nas situações previstas Lei Municipal nº 2397, 
de 01 de abril de 2022.

6.5.1.3. Os candidatos negros ou afrodescendentes 
participarão do Concurso Público em igualdade de con-
dições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de apro-
vação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à 
nota mínima exigida.

Ficam ratificadas as demais disposições do edital do 
certame em tela.

Jaborandi – SP em 05 de dezembro de 2022
SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

O prefeito Silvinho 
visi tou as escolas 
para engajamento dos 
estudantes no projeto 
“Jaborandi Sustentá-
vel”, que consiste na 
separação dos materiais 
recicláveis que devem 
ser depositados nas 
lixeiras de cor amarela 
instaladas na cidade. 

A coleta acontece 
as quartas-feiras e os 
recicláveis são leva-
dos até o galpão do 

Sustentabilidade ganha força com projeto de reciclagem
prédio que no passado 
abrigou as instalações 
do Projeto Aroeira. 
Além da campanha 
de conscientização 
junto aos estudantes, 
também foram adota-
das outras medidas 
para que Jaborandi 
se torne em uma ci-
dade ecologicamente 
sustentável. 

“O aterro sanitário 
foi reestruturado e 
não é mais permitida 

a entrada de pesso-
as não autorizadas. 
A prefeitura também 
disponibilizará bags 
para que alunos e 
funcionários depositem 
os recicláveis. Além 
disso, serão entregues 
sacolas ecológicas aos 
alunos para incentivar 
a separação do lixo, 
facilitando a coleta e 
o processo de reci-
clagem”, destacou o 
prefeito. Silvinho visitou as escolas para engajamento dos estudantes no projeto de reciclagem. 

A qualificação dos 
jaborandienses recebe 
todo apoio da prefeitura 
que, juntamente com a 
Secretaria de Educação 
e Centro Tecnológico 
(C.TECH), está com 
vagas abertas para 
os cursos gratuitos 
de design gráfico e 
ilustração digital. 

A demanda por 
estes profissionais 
tem crescido bastante 

Cursos de design gráfico e ilustração digital despertam interesse 
e a capacitação é a 
garantia da conquista 
de uma vaga no con-
corrido mercado de 
trabalho. “As aulas de 
ilustração complemen-
tam o curso de design 
gráfico. Enquanto o 
primeiro está mais 
relacionado às artes 
plásticas a área de 
atuação do design é 
mais comercial, mas 
um curso complemen-

ta o outro”, explicou 
o professor Rodolfo 
Nogueira que ministra 
as aulas. 

Os interessados, 
com idade entre 14 
e 18 anos, devem se 
inscrever para participar 
do processo seletivo 
que analisa vários cri-
térios. Os participantes 
recebem certificado na 
conclusão dos cursos 
profissionalizantes. 

O curso de ilustração digital em andamento está com 
todas as vagas preenchidas. 

Duas turmas, de 20 
e 10 alunos, já estão 
sendo capacitadas 
nas aulas de design 
gráfico e ilustração 
digital, respectiva-
mente, que acontece 
às quar tas- fe i ras, 
das 18 às 20h, no 
C.TECH. As salas 
são completamente 
adaptadas e possuem 
todo material neces-
sário para os cursos. 

A área onde estão 
sendo construídas 
as 71 casas que in-
tegrarão o conjunto 
habitacional “Jaborandi 
G” está mudando com 

Conjunto habitacional começa a ganhar forma 
frequência, já que o 
trabalho é executado 
em ritmo acelerado 
pela empresa contra-
tada, que tem prazo 
estimado de 14 meses 

para a conclusão dos 
serviços.  

A prefeitura cele-
brou convênio com 
o governo do Estado, 
por meio da CDHU – 
Companhia de Desen-
volvimento Habitacional 
e Urbano e conseguiu 
recursos no valor de 
R$ 7.061.456,27. O 
município também 
e x e c u t o u  t o d a  a 
infraestrutura  e ur-
banização dos lotes 
antes do início da 
construção das mora-
dias, que beneficiarão 

dezenas de famílias 
jaborandienses. 

“ É  g r a t i f i c a n t e 
v is lumbrar  o novo 
conjunto habitacional 
ganhando forma e 
que dará condições 
dignas de moradia 
para quem sempre 
sonhou com a casa 
própria, mas as con-
dições f inanceiras 
nunca viabil izaram 
esta conquista que 
a cada dia está mais 
perto de acontecer”, 
declarou o prefeito 
Silvinho. 

Trabalhadores executam o alicerce de uma das unidades 
habitacionais. 
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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
Não se esqueça

Procure o ESF 01 e realize
os exames preventivos:

HIV e Sífilis.

08h às 11h

DEZEMBRO
VERMELHO

CAMPANHA NACIONAL DE
LUTA CONTRA AS DOENÇAS

SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS.

A fisioterapeuta Rafaela Palmieri Buzzulini 
Rosa recepcionou amigos, familiares e pacientes 
que prestigiaram o coquetel de inauguração da 
sua clínica na noite de segunda-feira, dia 5. 

O espaço com designer moderno e arrojado, possui 
um amplo estúdio de pilates, totalmente equipado 
para a prática que cada vez ganha mais adeptos. A 
clínica conta também com uma recepção e sala para 
tratamentos fisioterapêuticos. A profissional e o 
marido Vinícius agradecem o carinho de todos que 
fizeram parte deste momento tão importante, que 
representa a concretização de um sonho! 

Alguns flashes da badalada inauguração que 
lotou as instalações da nova clínica da cidade. 

Doutora Rafaela inaugura clínica de Fisioterapia e Pilates 

Rua Hernesto Henrique Paro 
nº 31 B – São Sebastião  

Fone: 99165-8960


