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PROGRAMAÇÃO

20H30 -  CONCURSO “MiSS & MiSTER    
                 COMÉRCiO 2021”

ENTRADA PAGA - BENEFICENTE

10
SEXTA-FEIRA

10H -  CAVALGADA JABORANDi
11H - QUEiMA DO ALHO
17H - BiNGO
19H - FORRÓ

RECINTO GINO H. BRUNOZI - JABORANDI/SP

11
SÁBADO
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ENTRADA
GRATUITA

ENTRADA PAGA - BENEFiCENTE

DiA TODO -  FEiRA LiVRE
11H - NOSSA IMAGEM (SAMBA)

12H00 - ESTiLO A+ (PAGODE)

13H30 - ESPECiAL: TALENTOS 
                                 DE JABORANDi
14H30 - VALQUiRiA GANACEViCH
               (DANÇA CiGANA)

15H - EDUROCK OFTOC (RAP)

16H - ZiNHO TRiNDADE (POP PRETO/MARACATU)
   
17H - UMA DUPLA DE TRÊS (MPB)
          PARTiCiPAÇÃO ESPECiAL: JÉSSiCA ZAINE

18H - FUNDAÇÃO SOUND (HiPHOP)

19H - GRUPO DETROiD (SHOWCASE HiPHOP)

19H30 - LiL’ JAY (TRAP)

20H - NOiSE SOLUTiON (ROCK)

21H - BANDA H (VARiADOS)

22H30 - RENATO QUASE RUSSO 
                                (ROCK)

23H59 - BALADA “ViRANiGHT”

10H -  CAVALGADA JABORANDi
11H - QUEiMA DO ALHO
17H - BiNGO

12
DOMiNGO

Três dias de eventos 
multiculturais vão movi-
mentar a vizinha Jabo-
randi a partir de amanhã 
quando tem início a 1ª 
Virada Cultural. A pro-
gramação diversificada 
e para todos os gostos 
promete ser o atrativo do 
evento, aguardado com 
bastante expectativa já 
que é novidade. 

A Virada Cultural tem 
início amanhã às 20h30 
com o Concurso Miss 
e Mister Comércio no 
Parque de Exposições. 
No sábado, a partir das 
11h, acontece feira livre, 
gastronomia, show, 
arte urbana, pirofagia 
e malabares. A  noite a 

“Virada” em Jaborandi 
começa amanhã

festa reúne bandas de 
vários estilos e termina 
com uma super balada 
eletrônica. A tradição 
caipira é o destaque no 

domingo com a  realização 
de cavalgada, queima 
do alho, show de viola, 
bingo e forró. Confira 
programação abaixo. 

O Parque de Exposições recebe os últimos detalhes para 
a Virada Cultural. 

Encanto e magia 
estiveram em evidência 
durante a inauguração da 
decoração de Natal e a 
chegada do Papai Noel 
na noite de sábado, 4, na 
praça central. A equipe 

A magia do Natal

do Fundo Social de So-
lidariedade transformou 
a praça em um cenário 
encantador, cheio de 
brilho, luzes e muita cor, 
o que arrancou elogios 
do público. 

O público prestigiou a chegada do Papai Noel e a inauguração da decoração natalina 
na noite de sábado. 

Reflexão e fé também 
contagiaram os presentes 
durante a bênção do 
presépio. Já as crianças 
demonstraram alegria e 
curiosidade para estar com 
o “bom velhinho”.   Pág. 3 

O prefe i to Dieb 
cancelou a realização 
da festa de réveillon 
que acontece todo 
ano no Parque Débora 
Paro com a queima de 
fogos e os shows da 
virada. Ele disse que 
o momento é para se 
ter prudência. Sobre 
o Carnaval disse que 
está sob análise. 

Pág. 5 

Prefeitura cancela réveillon

Colinense é assassinado na rodovia 
Pág. 4 

A passagem de ano ficará sem a queima de fogos e 
shows no lago.
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Notícias da Paróquia
Dia 09 – Quinta-feira 
20h – Confissão comunitária na Igreja Matriz 

Dia 10 – Sexta-feira
19h30 – Missa com Crisma na Matriz na presença de D. 
Milton Kenan Júnior

Dia 11 – Sábado 
19h – Missa na matriz 

Dia 12 – Domingo 
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
10h30 – Passeio com os motociclistas e Jesus pelas ruas 
de nossa cidade
19h – Missa na Matriz

Dia 14 – Terça-feira
20h – Novena de Natal na Igreja e nas comunidades

Dia 15 – Quarta-feira 
15h – Confissão comunitária na Matriz
19h30 – Missa com novena na Matriz 

  “PREPARAR O CAMINHO DO SENHOR”

O Evangelho deste próximo final de semana de Lc 3,10-
18 – dando continuidade ao relato da missão de João Batista 
que a liturgia nos apresentou na semana passada, propõe 
uma pergunta fundamental a nós cristãos: Que devemos 
fazer para nos convertermos de fato e acolher o Messias? 
O Evangelista Lucas relata a missão profética de João Ba-
tista, que chama e desafia a multidão a mostrar, evidências 
de conversão. O profeta recorda aqueles que ouvem sua 
pregação de que não basta confiar na pertença a Israel. É 
necessário cumprir as diretivas que Deus aponta para seu 
povo. A verdadeira conversão se traduz em ações concretas. 
João Batista assinala algumas delas: partilhar com quem não 
tem; ser justo; cumprir com os deveres e responsabilidades.

Na leitura de Sf 3,14-18 – o profeta Sofonias nos asse-
gura de que, em todas as etapas do caminho de conversão, 
Deus permanece ao nosso lado. O perdão divino revoga 
nossas faltas, converte-nos, transforma-nos e nos renova. 
Por isso, o texto de Sofonias é grande convite à alegria 
e ao júbilo como reconhecimento da misericórdia divina.

A leitura de Fl 4,4-7 – também se apresenta como 
um convite à conversão, insistindo com os membros da 
comunidade de Filipos nas atitudes corretas que devem 
marcar a vida de todos os que desejam acolher o Senhor. 
Isso requer atitudes de bondade, alegria e oração. 

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

C O N S E L H O  T U T E L A R

Medida: 2 colunas x 4 cm | Valor: R$ 55,60

Atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h,
na Rua Henrique Paro, 186 - Centro

Fone: 3341-4411

PLANTÃO NOTURNO E FINS DE SEMANA
99615-7045

UBATUBA 
Alugo apartamento em 

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

VENDE-SE 
Terreno com aproxima-

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

VENDE-SE 
Três terrenos murados 

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

VENDE-SE 
Dois terrenos no Jardim 

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

PISCINAS COLINA
Tratamento e ma-

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

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). 
ELETROCOL SOLAR 

Instalação e manu-
tenção de sistema solar, 
instalação de poste padrão 
CPFL, vendas de materiais 
elétricos e ferramentas em 

geral na Av. Luiz Lemos 
de Toledo nº 761 - fones: 
99249-7133 / 98123-6410 
/ 3341-3905, c/ Tirica ou 
eletrocolsolar@gmail.com

DELÍCIAS CASEIRAS
O lugar mais gostoso 

da cidade c/ muitas delí-
cias 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 vasos e plan-
tas 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 encrava-
das, 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. 
MÓVEIS PLANEJADOS 

 MARCENARIA 
Fabricação de closets, 

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

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

MOTO EXPRESSO 
ADRIANO  

Viagens diárias para 
Barretos e região, busco e 
entrego suas encomendas, 
pagamentos bancários e 
comerciais - mototáxi. Li-
gue: (17) 99137-6683 (n). 

VENDE-SE 
Mesas de MDF, to-

alhas de mesa (grande 
e pequena), talheres, 
geladeira, travessas 
inox e colorex, picador 
de legumes, marmita 
c/ 5 divisões, bandejas 
plástico açougue 30x50cm 
e 30x30cm, plástico 50 
litros, panela pressão 
7,5 litros sem tampa, etc. 

Tratar (17) 3341-1627 
ou Restaurante Toca da 
Raposa.

LT CLEAN 
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. 

ENDER LATARO 
Estrutura para eventos: 

casamentos, 15 anos, 
formaturas, cabines 
fotográficas e espelho 
mágico. Contato (17) 
99173-4994.  
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CÂMARA MUNICIPAL DE COLINA
EXERCÍCIO 2021

Nos termos do Parágrafo 6º do Artigo 39 da Constituição Fede-
ral, faço público o valor dos subsídios e da remuneração mensal 
dos cargos e empregos públicos providos da Câmara Municipal 
de Colina, vigentes no mês de dezembro de 2021, excluídas as 
vantagens pessoais de seus ocupantes.

Cargos                                Subsídio/Remuneração
Auxiliar de Limpeza                             R$ 1.531,38
Recepcionista                                        R$ 2.144,80
Vigilante Noturno                                        R$ 1.531,38
Motorista                                                   R$ 2.144,80
Advogado                                                   R$ 6.125,56
Vereadores                                        R$ 5.317,67
Oficial de Secretaria II                             R$ 5.359,86
Oficial Administrativo II                             R$ 5.359,86
Contador                                                   R$ 5.359,86
Assessor da Mesa Diretora                  R$ 4.337,80

Câmara Municipal de Colina, 07 de dezembro de 2021

Rafael Correia Rodrigues - Presidente
Medidas: 3 colunas x 11,5 cm | Valor: 316,71

A magia do espírito 
natalino contagiou o 
grande público pre-
sente na praça central, 
na noite de sábado, 
4, para a cerimônia 
de inauguração da 
decoração de Natal e 
chegada do Papai Noel. 

Reflexão e fé também 
estiveram em evidên-
cia com a bênção do 
presépio realizada pelo 
padre Santana na pre-
sença do prefeito Dieb, 
esposa Liliana, vice 
Campanholi e esposa 
Eliana, secretários e 
vereadores. 

Logo após as soleni-
dades de inauguração 
do “Natal Iluminado” 
as crianças formaram 
uma longa fila para 
tirar foto com o Papai 
Noel. A exemplo dos 
anos anteriores, a 
maioria dos enfeites 
foram confeccionados 
a partir da reciclagem 
de garrafas pet. 

A presidente do 
Fundo Social de Soli-
dariedade, Liliana Taha, 
enfatizou: “O espírito 
natalino traz um mo-
mento de reflexão. Com 
a decoração, alegre 
e colorida, queremos 

Público prestigiou chegada 
do Papai Noel 

transmitir sentimentos 
de amor, paz, união, 
o fortalecimento dos 
laços familiares e a 
esperança em dias 
melhores”. 

Liliana agradeceu 
a colaboração de sua 
equipe, de todas as 
secretarias munici-
pais pela parceria e, 

especialmente, aos 
funcionários munici-
pais pela dedicação 
ao longo dos últimos 
dias na preparação 
de toda estrutura feita 
com muita dedicação 
para agradar a todos. 
Confira a programação 
do “Natal Iluminado” 
na página 8 

Tem início na próxima 
segunda-feira a abertura 
do comércio até mais 

Comércio abre à noite 
tarde para as compras 
de Natal. Na primeira 
semana do horário es-

pecial, de 13 a 17/12, 
o funcionamento será 
até às 21h. Na semana 
de Natal (20 a 23) as 
lojas ficam abertas até 
às 22 horas. Na véspera 
de Natal e Ano Novo o 
funcionamento é até 
às 18h.

O horário também será 
ampliado nos próximos 
sábados, dia 11 e 18, 
com o funcionamento do 
comércio até às 18h. A 
abertura também está 
autorizada até às 13h 
nos dois próximos do-
mingos, dias 12 e 19. 
A MAIS ENFEITADA 

A ACIC – Associação 
Comercial e Industrial de 
Colina premiará a loja 
mais bonita e enfeitada 
para o Natal com uma 
TV 50’. A escolha será 
feita por uma comissão 
que inicia o trabalho na 
próxima segunda-feira. 

 A chuva não atrapalhou 
o 10º Passeio Beneficente 
promovido pelo MTB na 
manhã de domingo, dia 
5, em frente ao Museu 
Municipal que reuniu 366 
participantes de toda região, 
superando o evento de 
dezembro de 2019 que 
teve 320 inscritos.

“A princípio ficamos 
desanimados com a chuva 
que iria afugentar os ciclistas. 
Como estava tudo pronto 
fica impossível cancelar o 
evento de última hora. Mas, 
de repente, começaram a 
chegar carros e camione-
tes com transbikes o que 
nos deixou surpresos e 
felizes”, destacou o grupo 
organizador do passeio 
que a cada nova edição 
registra a participação de 
ciclistas de mais cidades 
da região. Além de Colina 
e Jaborandi, o evento da 
manhã do último domingo 
foi prestigiado por bikers 
de Barretos, Bebedouro, 
Viradouro, Pitangueiras, 
Jaboticabal, Rio Preto, 
Sales Oliveira, Morro 
Agudo, Monte Azul, Terra 
Roxa e Ibitiúva. 

A chuva inesperada 
obrigou o grupo a mudar 
o percurso em estrada de 
terra para um trajeto curto 
de 7km dentro da cidade, 
que acabou molhando os 
ciclistas na conclusão do 
trecho. Com a colaboração 
de vários ciclistas foi servido 
um farto café da manhã e 
na chegada também teve 

Apesar da chuva, passeio 
teve recorde de inscrições

sorvete, açaí e pipoca. 
Os ganhadores das 

três bikes, patrocinadas 
pela Bicicletaria do Xande, 
Fauze Taha e Secretaria de 
Esportes, são os colinenses 
Maria Luiza Silva, Mário 
Sérgio Amaro e Roberto 
Parolin, de Bebedouro. 
Com a colaboração dos 
comerciantes também 
foram sorteados diversos 
brindes. 

“Agradecemos a todos 
que prestigiaram esse 
evento que se tornou num 
encontro de ciclistas que 

se exercitam, se divertem 
e colaboram para a festa 
das crianças. Com o valor 
arrecadado com as inscrições 
será alugado pula-pula, 
piscina de bolinhas, tobogã 
e adquirido ingredientes 
para distribuição de ca-
chorro-quente, guaraná, 
algodão doce, pipoca, 
sorvetes, churros, etc”, 
finalizou o MTB. A festa 
infantil será realizada no dia 
18 de dezembro na praça 
da  Avenida das Cohabs 
e poderá ser remarcada 
em caso de mau tempo. 

A praça do Museu foi tomada por uma legião de ciclis-
tas, da cidade e região, que participaram do passeio de 
domingo. 

Participantes sobem a rua do Parque Débora Paro durante 
o trajeto do passeio.

Padre Santana faz a bênção do presépio ladeado por 
autoridades e público.

A praça foi tomada pelo público que prestigiou o tradi-
cional evento natalino na praça.
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não se envolva em questões que não lhe digam respeito. Êxito 
social e tranquilidade na vida romântica.

Horóscopo da semana de 09 a 15/12

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Prosperidade 
em todos os negócios que estão relacionados com 
metais, cobres, ferros e derivados. Sucesso em 

novas amizades e na mudança de residência ou de emprego. Dia 
de bom astral para você. Os seus sonhos se tornam mais práticos, 
sempre em conformidade com os seus projetos.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Dia um tanto quanto 
agitado para você, mas, para que tudo saia bem 
deverá tomar uma atitude inteligente e procure 

evitar o nervosismo que nada adianta. Sucesso ao sexo oposto. 
Pode viajar a negócios.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Muita disposição, 
otimismo e compreensão para com os outros. 
Assim estará você neste dia que tem tudo para 
ser bom. Mas evite estragar tudo por causa do 

orgulho pessoal exagerado. Não se iluda com que a pessoa 
amada possa lhe dizer.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Lute com tenacidade 
e perseverança, por tudo que pretenda realizar 
neste dia, pois, esforçando-se, conseguirá 

resultados surpreendentes. Sua capacidade pessoal será 
reconhecida e recomendada por alguém.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Com algum 
esforço, maiores serão suas chances de sucesso 
profissional e social. Bom para o amor. Com a 
posição de Mercúrio, você está mais ansioso por 

experimentos intelectuais; e, se tiver de viajar a negócios pode 
esperar bons resultados.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Dia em que 
terá muito sucesso ao tratar com autoridades civis 
e na solução de seus problemas profissionais, 
financeiros e pessoais. Fará poucas amizades, mas 

será bem sucedido. Êxito religioso. Profissionalmente, a sua seriedade 
deve levá-lo a outras considerações que nunca levou em conta.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Notícias pouco 
alvissareiras poderão vir hoje. Tome cuidado 
também com os inimigos e opositores, pois estes 
estarão prontos a prejudicá-lo em algum sentido. 

Bom, porém as pesquisas. Em relação à saúde, você passa por 
uma fase de pouca energia.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Melhorias no setor 
profissional, social, favoráveis amizades, ótimos 
negócios e espetacular estado de saúde. Dia bom 
para distrair-se. A sua energia continua em alta, 

propiciando-lhe um pico sensual, que não passará despercebido 
perante a pessoa amada.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Dia muito 
bom para fazer novas experiências psíquicas 
ou para assinatura de contratos. Bom também 
para as diversões e para a vida sentimental. 

Você continua passando por cima de tudo que se refira a um 
envolvimento romântico.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Momento 
em que terá forte magnetismo pessoal, o que 
contribuirá para o seu sucesso, junto às mais altas 
personalidades. O êxito financeiro será óbvio e 

conseguirá obter o que pretende no trabalho. Você continua preferindo 
não se sentir preso a nada que possa vir a ser convencional.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Dia em que se não 
precaver, facilmente poderá ver-se envolvido em 
discussões. Procure cuidar de seus afazeres e 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Influxos bons 
para a sua vida em conjunto com outras pessoas 
no seu trabalho. Evite a precipitação e os gastos 
supérfluos. Procure valer-se deste dia para 

promover a sua elevação em todos os sentidos.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.203 LIVRO D-19 
FLS.077

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

FELIPE DA SILVA DE LIMA e 
ALINE APARECIDA BONARDI TAPIA

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 16 de Julho de 
1.990, pintor, solteiro, residente e domiciliado na cidade 
de Colina-SP, à Avenida 3, nº 98, Cohab I, filho de Sergio 
Antonio de Lima e de Sirlene Aparecida da Silva de Lima.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 02 de Novem-
bro de 1.993, auxiliar administrativo, solteira, residente 
e domiciliada na cidade de Colina-SP, à Avenida 3, nº 
98, Cohab I, filha de Joaquim Roberto Tapia e de Marta 
Isolina Bonardi.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.204 LIVRO D-19 
FLS.078

Faço saber que pretendem se casar por conversão 
de união estável artigo 1.525, incs. I, III e IV do Código 
Civil Brasileiro.
RAFAEL APARECIDO FARRA RODRIGUES e TAYLA 

MARIA FRANCISCO BRANDT
Ele, natural de São Paulo-SP, nascido aos 01 de Outubro 

de 1.987, engenheiro agrônomo, solteiro, residente e domici-
liado na cidade de Colina-SP, à Rua Ernesto Henrique Paro, 
nº 0201, Jardim Santo Antonio II, filho de Claiton Aparecido 
Rodrigues e de Renata Aparecida Farra Rodrigues.

Ela, natural de Jaborandi-SP, nascida aos 23 de Março 
de 1.994, bancária, solteira, residente e domiciliada na ci-
dade de Colina-SP, à Rua Ernesto Henrique Paro, nº 0201, 
Jardim Santo Antonio II, filha de Aguinaldo Candiani Brandt 
e de Karina Cristina Francisco.

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

Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

COLINENSE É ENCONTRADO MORTO 
EM RODOVIA DE MONTE AZUL 

O corpo de Danilo Eduardo Basso Rama, conhecido 
como “Paçoca”, foi encontrado na Rodovia Newton Junqueira 
Franco, zona Rural de Monte Azul, na tarde de terça-feira, dia 
7, com um tiro na cabeça. Inicialmente a polícia foi acionada 
às 13h30 para atender um acidente de trânsito e quando 
chegou no Km 18 da vicinal deparou com o carro de Danilo, 
um Gol prata ano 2000, placa de Colina, que estava além 
do acostamento com a frente num barranco. O corpo da 
vítima, já sem vida, estava ao lado da porta do motorista que 
se encontrava aberta. O óbito foi confirmado pela equipe 
do Samu. O sargento Peneque, lotado em Cajobi, relatou 
que havia recebido informações de que uma pessoa não 
identificada teria passado pelo local e avistado uma moto 
preta, modelo Twister, com dois ocupantes que ultrapassaram 
o veículo, momento em que o garupa entortou a placa com 
a mão. Quando chegou a Colina a moto adentrou o bairro 
Nosso Teto. Danilo, que tinha 39 anos, deixou Cajobi, onde 
morava, pela manhã para receber aluguel em Colina. No 
interior do veículo foi encontrado R$ 7,00, extrato bancário 
e uma caixa de cigarros de origem estrangeira com 50 pa-
cotes. O celular da vítima e o dinheiro do aluguel não foram 
encontrados. O veículo foi apreendido e recolhido no pátio 
em Bebedouro e o corpo encaminhado ao IML de Barretos 
para realização do exame necroscópico. A Polícia Técnica 
de Bebedouro realizou a perícia.  O sepultamento aconteceu 
na manhã de ontem no Cemitério de Colina. 

MAIS UMA PLACA DE BRONZE FURTADA 
A EMEF “Suzel Polizelli Milani”, na Nova Colina, que teve 

os computadores furtados recentemente novamente está 
nas estatísticas policiais, desta vez pelo furto da placa de 
bronze. A diretora relatou que no dia 5, por volta das 20h45, 
o ladrão invadiu a escola para praticar o furto que foi grava-
do pelo sistema de monitoramento da escola. Essa é a 4ª 
placa de bronze furtada na cidade. O Museu, praça matriz e 
rodoviária já perderam as placas da época da inauguração. 
A polícia investiga os casos. 

HOMEM INVADE CADEIA PARA SER PRESO 
Um homem, de 18 anos, sofreu várias lesões ao invadir 

o prédio da cadeia pelo teto, danificando a tela do pátio. O 
fato, ocorrido no dia 30, causou estranheza aos agentes que 
acreditaram que um preso estaria fugindo, cercaram o prédio 
e acionaram a PM. Na verdade o intruso estava tentando 
entrar na cadeia. A fiança de R$ 1.100,00 não foi paga e o 
indiciado foi preso por dano qualificado. Dois dias depois, 
quando já estava livre, o individuo furtou uma bicicleta no 
Jardim Santa Lúcia. Ele mesmo comunicou a policia para 
ser preso novamente. 

FURTO NA IGREJA E RODOVIÁRIA 
Dois rádios transmissores, 2 celulares e um carregador 

foram furtados de dentro da igreja matriz. O fato aconteceu 
entre os dias 2 ou 3 quando a igreja ficou aberta para ins-
talação das luzes de Natal. 

Um frequentador da rodoviária perdeu o celular na noite 
do dia 4. A vítima relatou que uma mulher lhe pediu R$ 5,00 
e acabou descuidando do celular que estava na mureta do 
terminal, que foi furtado. 

MOTOCICLISTA BATE EM AMBULÂNCIA 
A ambulância Renault  levava na manhã do dia 1º alguns 

pacientes para suas residências no Nosso Teto quando 
o condutor de uma CB 500 não respeitou a sinalização 
de “pare” e colidiu  frontalmente com a ambulância. Ele 
foi socorrido pelo Samu com escoriações pelo corpo e 
fratura no tornozelo sendo transferido para a Santa Casa 
de Barretos para cirurgia. A vítima, de 38 anos, relatou que 
ao iniciar a travessia visualizou a ambulância e tentou parar 
a moto, mas não conseguiu.  

MAIS FERIDOS EM ACIDENTES   
A condutora de um Biz, de 41 anos, seguia pela Av. Cel. 

Antenor Junqueira Franco na madrugada do dia 4 quando 
próximo à entrada do Nosso Teto perdeu o controle da 
direção e caiu do veículo, sofrendo traumatismo craniano 
grave. Ela foi socorrida pelo Samu e atendida na sala de 
emergência do Pronto Socorro onde recebeu os primeiros 
cuidados, sendo transferida para a Santa Casa de Barretos. 

Na tarde do dia 4, a motorista de um Ford Ka trafegava 
pela Rua Tiradentes quando foi surpreendida por um ciclista 
que não respeitou a placa de parada obrigatória existente 
na Rua Antônio Guarnieri e colidiu com o veículo. O ciclista, 
de 15 anos, sofreu fratura na clavícula. 

P A N O R A M A
Os colinenses estão 

com saudade da Festa 
de São José que não é 
realizada  desde o ano 
passado. A Paróquia 
São José decidiu en-
tão promover um final 
de ano diferente com 
o “Natal de Bênçãos”, 
uma novidade que será 
realizada nos próximos 
finais de semana, dias 
11, 12, 18 e 19. 

As delícias típicas 
do evento (frango a 
passarinho, batata-frita, 
cachorro-quente e frango 
assado recheado somente 
aos domingos) estarão à 
disposição do público a 
partir deste sábado, 11, 
das 18 às 22h, somente 
para retirada no salão 
paroquial. No domingo, às 
10h30, acontece passeio 

“Natal de Bênçãos” relembra 
Festa de São José 

com os motociclistas, 
de Colina e região, que 
estarão percorrendo as 
ruas da cidade com apoio 
do Motoclube “Cavaleiros 
Sobre Rodas”. Padre 
Santana sai em carro 
aberto com o Santíssimo 
abençoando o povo, a 
cidade e os participan-
tes. Nos dias 18 e 19 a 
programação se repete 
com a diferença que 
no domingo o passeio 
será com os ciclistas 
com saída também da 
igreja matriz. 

“Todos estão convi-
dados a participar dos 
passeios e consumir 
as guloseimas da festa 
em casa, que estarão 
à venda nas noites de 
sábado e aos domingos 
no horário do almoço”. 

A Banda Emblues Beer 
Band, de Embu das Artes, 
esteve na cidade no último 
dia 27 para gravação do show 
do “Circuito SP” realizado 
na praça matriz. Colina 
está entre os 40 municípios 
selecionados do “Programa 
Juntos pela Cultura”, que 
já trouxe várias atrações 
para o público colinense, 

Sábado tem música na praça
a primeira foi  do cantor e 
compositor Paulo Miklos 
em dezembro de 2019.  

A última atração 
acontece neste sábado, 
dia 11, na praça matriz, 
com a apresentação de 
música instrumental eru-
dita, popular e natalina da 
Camerata Villa Lobos, de 
Votuporanga. 
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P A N O R A M A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021
EDITAL DO GABARITO OFICIAL    

O Prefeito Municipal de Colina, faz saber que, em vista do disposto no art. 37, inciso 
II da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município de 
Colina e Leis Municipais vigentes, torna público o Gabarito Oficial das Provas Objeti-
vas realizadas em 05 de dezembro de 2021. O Gabarito Oficial para os cargos de Auxi-
liar Operacional de Serviços Gerais (Feminino e Masculino) segue abaixo.

1 - DOS RECURSOS

1.1- O prazo para a interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis, conforme o item 
10.1 do Edital de Abertura, sendo os dias 07 e 08 de dezembro de 2021, de acordo com 
o Cronograma, não sendo aceitos recursos fora deste prazo.

1.2- Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar 
o site www.aptaconcursos.com.br, clicar no botão “Recursos contra o Gabarito” (ver-
de) informar seu login e senha, acessar o Formulário de Recurso que estará disponível 
apenas no período estabelecido acima, preencher corretamente todos os campos do for-
mulário de acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao 
enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de protocolo para 
acompanhamento da resposta do recurso interposto. 

12.1.2- No formulário de recurso deverá constar obrigatoriamente a síntese das razões 
que motivaram a solicitação do recurso. Não serão aceitos recursos relativos à divulgação 
já questionada pelo candidato, ou relativo a assunto já divulgado anteriormente.

12.1.3- Caso seja necessário, o candidato poderá anexar documentos que auxilie na 
elaboração dos recursos.

12.1.4- Antes de enviar o recurso para análise, o candidato deve fazer a revisão do 
texto que compõe a síntese das razões. Após o envio do recurso (protocolado), não será 
mais possível realizar alterações no conteúdo do mesmo.

1.3- Serão INDEFERIDOS os recursos apresentados em desacordo com as especifi-
cações estabelecidas no Formulário de Recurso, bem como recursos que apresentem mais 
de uma questão por protocolo ou recursos que apresentem questões e/ou cargo diferente do 
selecionado no formulário, e ainda, os que não apresentarem argumentação lógica e coe-
rente. Também serão indeferidos os recursos enviados fora do período estabelecido acima, 
assim como os que forem encaminhados por outros meios que não seja o preenchimento do 
Formulário de Recurso disponibilizado no site (Não serão aceitos recursos enviados por 
meio de carta, correio, e-mail, suporte aos candidatos do site, fax, telefone, etc.). 

2 - DO GABARITO

Colina, 06 de dezembro de 2021

DIAB TAHA - Prefeito Municipal
Medidas: 3 colunas x 21 cm | Valor:  R$ 437,85

A mídia tem divulgado 
nos últimos dias o can-
celamento de festas de 
réveillon famosas pelo 
Brasil afora, como a do 
Rio de Janeiro. A pre-
feitura colinense seguiu 
o exemplo e anunciou 
também a não realização 
do evento de ano novo. 

A medida é uma forma 
de cautela com a quarta 
onda de coronavírus 
na Europa e o avanço 
da variante Ômicron. 
O Ministério da Saú-
de também reduziu o 
intervalo de vacinação 
da 3ª dose para quatro 
meses. 

 “O cancelamento do 

Prefeitura cancela réveillon 
réveillon é a decisão 
mais acertada e prudente 
neste momento. Segui-
mos as recomendações 
dos órgãos de saúde 
dos governos federal 
e estadual e decidimos 
priorizar o bem estar da 
população”, destacou o 
prefeito Dieb que acres-
centou: “A festa de final 
de ano foi cancelada, 
mas procuramos manter 
o clima natalino com 
a decoração na praça 
inaugurada na noite de 
sábado e a programa-
ção de Natal, inclusive 
com autorização de 
ampliação do horário 
do comércio. Reco-

mendamos a todos que 
mantenham os cuidados 
que continuam sendo 
importantes”. 

CARNAVAL EM 
ANÁLISE 

A descoberta da nova 
cepa da Covid também 
impulsionou dezenas de 
municípios paulistas a 
desistir do Carnaval. 
“Como o Carnaval só 
acontece em fevereiro 
ainda vamos aguardar 
como o cenário estará 
mais próximo da festa 
popular. Por enquanto 
a decisão da realização 
do Carnaval está em 
análise”, finalizou o 
prefeito.  

O último sorteio do ano 
da campanha “Adote um 
Idoso” na próxima quarta-

Asilo sorteia R$ 45 mil em prêmios
feira, dia 15, vai premiar 
os colaboradores com R$ 
45.700,00 em vale-com-

pras. Mantenha o carnê 
em dia para concorrer a 
estes super  prêmios! 

O prefeito Dieb Taha, 
acompanhado do vice 
Campanholi e do secre-
tário de Planejamento. 
Jaci Salim Paro, que é 
Coordenador da Defesa 
Civil Municipal, recebeu um 
veículo Fiat Strada e um kit 
emergencial de combate 
a incêndio para auxiliar 
no trabalho preventivo da 
Defesa Civil.

O veículo e equipamen-
tos foram doados por meio 
de emenda parlamentar 
do Deputado Estadual, 
Sebastião Santos, que 
esteve em Colina para 
fazer a entrega. A Major 
PM Cláudia Andreia Bemi 
representou o Secretário 
Chefe da Casa Militar. 
Também participaram da 
entrega  o Coordenador da 
Defesa Civil Estadual, Ale-
xandre Monclúz Romanek, 
e o Secretário de Defesa 
Civil de Barretos, Elson 
dos Santos. Os vereadores 
Montanha, Evonei e José 

Defesa Civil ganha veículo e 
equipamentos 

Afonso também estiveram 
presentes juntamente com 
os secretários municipais

O kit emergencial é 
composto de equipamentos 
de combate a incêndio 400 
litros; duas motosserras; 
dois geradores elétricos; 
duas tendas; oito tripés 
suporte para holofotes; 
dezesseis holofotes de 
100w e dois capacetes.

“Este é mais um reforço 
para as ações da Defesa 
Civil de Colina, sobretudo 
na prevenção de acidentes 
naturais no município. O 
veículo e os equipamentos 

ajudarão na prevenção e 
ações efetivas do dia a 
dia, como no atendimento 
de ocorrências, acidentes 
naturais e principalmente 
em casos de chuvas fortes 
e incêndios”, disse Jaci. 

“Agradeço ao depu-
tado Sebastião Santos 
pela liberação desta 
emenda tão importante 
para o município e ao 
governador Doria por 
atender as reivindicações 
dos municípios, sempre 
pensando no bem estar e 
segurança da população”, 
destacou o prefeito Dieb. 

Os Muleks da Dirce 
golearam em casa o Pi-
rangi por 3 a 0 na rodada 
de domingo, 5, da Copa 
Regional de Futebol Amador 
promovida pela Aper, de 
Monte Azul. Marcaram para 
a “molecada” os jogadores 
Uillian Leite, Kauê e Diego 
Augusto. Com a goleada 
o time colinense lidera o 

Muleks lidera Amador 
campeonato com 9 pontos 
e apenas uma derrota. A 
chuva na manhã de domingo 
atrapalhou a presença do 
público que compareceu 
de forma tímida. 

O Colina Atlético não 
teve a mesma sorte e per-
deu para o Palmeirinha de 
Matão por 5 a 2 na casa do 
adversário. Os dois gols do 
alvianil foram marcados por 
Ary de falta e Guilherme. O 
“Tigre do Vale” é o 4ª colo-
cado na classificação com 
9 pontos e duas derrotas. 
O técnico Michilini disse 
que a ausência de alguns 
jogadores prejudicou a 
equipe. 

PRÓXIMA RODADA 
A última partida do 1º 

turno dos Muleks acontece 
no próximo dia 19 contra a 
Palmeirinha, em Matão. O 
C.A. só retorna a campo no 
2º turno em partida contra 
Pirangi no dia 9 de janeiro. 

Deputado Sebastião Santos e representantes durante a entrega do veiculo ao prefeito 
Dieb, vice Campanholi, vereadores e secretário.
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Caio Felici/Joyce e a filha Manuella que completou 1 ani-
nho com a festa “Bonecas Metoo”, que reuniu familiares 
e amigos no Sítio Basso dia 3. 

Pedro Roberto 
Rodrigues curte 

o aniversário 
de 22 anos neste 

sábado com a 
família e os amigos. 

Fazer aniversário já é bom e pertinho da data do  pai 
Yussif é melhor ainda para Carol Mustafa (SP), que 
completa idade nova neste domingo. O pai comemora 
89 anos de vida dia 15, recebemdo carinho especial da 
família e esposa Dola.

As 8 décadas de vida de Odilon Camargo são sinônimo 
de bênção redobrada para Fabiana e Cristina, que cercam 
o pai de carinho neste domingo, data do seu aniversário.

Comprar pisos com preços arrasadores é no Super Feirão 
da Simões Materiais de Construção, a promoção mais espe-
rada para quem está construindo ou quer renovar o visual 
da sua casa. A frente da loja se tornou nos dias 3 e 4 no 
mercado de pisos mais famosos e prestigiado da cidade. 

O próximo dia 13 será de muitos “parabéns” para Assad 
Daher “Tô” que celebra mais um ano de vida na compa-
nhia da Lílian, família e amigos. 

Viajar na companhia dos amigos e dos filhos foi uma experiência inesquecível para 
Daniel/Juliana, Licínio “Branco”/Tânia, Daniel/Daniela e Rafael/Débora que retorna-
ram no último dia 1º de Natal, capital do Rio Grande do Norte, conhecida pelas praias 
paradisíacas e extensas dunas.  

José Neves “Zoinho” e sua Marta celebram 42 anos de 
cumplicidade com as bodas de prata dourada celebradas 
no próximo dia 15. 

Lázaro Pereira e Marta são cúmplices na estrada da vida. 
O casal completa na data de hoje 49 anos de união e 
companheirismo. 

As filhinhas Carolina e Carla são as maiores riquezas 
na vida de Fernando Borges/Eliane, que neste sábado 
comemora as bodas de aço pelos 11 anos de casamento.

A convivência de Ademar Rodrigues/Vera também faz 
aniversário. Há 47 anos, no dia 14 de dezembro, os dois 
se casaram e celebram neste ano as bodas de jaspe.

A felicidade de Luzia Polizelli também é da família e do 
marido Emídio que comemoram junto com ela a passagem 
do seu aniversário dia 13. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
Leilão nº 002/2021

Aberto em 01 de Dezembro de 2021; Encerramento até às 10 horas do dia 17 de 
Dezembro de 2021.

Resumo do Objeto: A presente licitação ter por objeto a Alienação de Bem Móvel da 
Administração Municipal, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação dos mesmos, conforme Anexo I.

O edital completo está disponível, podendo ser retirado pelos interessados, no Setor 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jaborandi/SP, sito à Rua Antonio 
Bruno, 466, Centro. Maiores Informações pelo fone (17) 3347-9999.

ANEXO I
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2021 
RELAÇÃO DE BENS A SEREM LEILOADOS

Jaborandi(SP), 01 de Dezembro de 2021

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

FERNANDO HENRIQUE SALES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 
PROCESSO Nº 115/2021 

OBJETO: Aquisição de equipamentos e insumos para 
a implantação de um FABLAB. 

VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 176.226,09; 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO; TIPO: Me-
nor Preço por item; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
A partir do dia 01 de Dezembro de 2021 às 17H00min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09H30min do dia 
16/12/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 10H00min do dia 16/12/2021; LOCAL: 
http://187.84.121.138:5657/comprasedital/

Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF); Informações: Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jabo-
randi/SP, Rua Antonio Bruno, nº 466 - Centro, ou pelos 
telefones (17) 3347-9999 e (17) 3347-9900, ou ainda, 
licitacao@jaborandi.sp.gov.br ou licitacaojaborandi@
gmail.com nos dias úteis; 

Jaborandi/SP, 01 de Dezembro de 2021 

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2021 

Aberto em 07/12/2021; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 20/12/2021; Resumo do objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONCLU-
SÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO. O edital está 
disponível, podendo ser retirado no Setor de Compras e 
Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, 
Centro; Informações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 07 de Dezembro de 2021 

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal 

FERNANDO HENRIQUE SALES – Pregoeiro

O prefeito Silvinho 
inaugurou na tarde de 
sexta-feira, dia 3, o 
Centro Integrado de 
Assistência Farmacêu-
tica (CIAF), instalado 
anexo ao Hospital “Dr. 
Amadeu Pagliuso” que 
também têm recebido 
melhorias estruturais, de 
equipamentos e serviços. 

A solenidade foi 
conduzida pela enfer-
meira Paula Kinoshita, 
responsável técnica do 
hospital. Após a bênção 
do pároco Luiz Fernando, 
a secretária Joice Silva 
fez um balanço dos 10 
primeiros meses da 
atual Administração, que 
investiu na aquisição de 
modernos equipamentos e 
mobiliários que permitiram 

População ganha moderno prédio para distribuição 
concentrada de medicamentos

a melhoria dos serviços 
oferecidos à população 
e da precisão nos diag-
nósticos, principalmente 
no auge da pandemia. 
SAÚDE PARA TODOS 

“Graças ao suporte 
ventilatório implantado em 
tempo recorde diversas 

vidas foram salvas. Em 
pouco tempo a Rede 
Municipal de Saúde 
avançou bastante graças 
a sensibilidade do prefei-
to, união de esforços de 
toda equipe da saúde e 
setor administrativo para 
construir uma saúde mais 

acessível, universaliza-
da, resolutiva e integral 
para toda população”, 
destacou a secretária 
que ressaltou os inves-
timentos na aquisição 
de medicamentos com 
recursos do município. 
“Os números provam 
a responsabilidade da 
prefeitura com a saúde 
da população. Foram 
gastos mais de 8,32% 
com medicamentos 
contemplando todos 
os componentes da as-
sistência farmacêutica 
em relação ao mesmo 
período do ano anterior”, 
explicou Joice. 

Em seu discurso o 
presidente da Câmara, 
André Junqueira, enal-
teceu a importância do 
CIAF. “Esta obra é motivo 
de orgulho para todo 
jaborandiense, seja pela 
qualidade empregada na 
construção ou pelo seu 
significado, integrando 
em um único espaço toda 
assistência farmacêutica 
antes dispersa em vários 
prédios públicos”, disse 
o vereador. 

REVOLUÇÃO EM 
TODOS SETORES 
Silvinho agradeceu  

toda equipe da Secretaria 
de Saúde, Departamen-
tos de Obras/Serviços 
Urbanos e de Engenharia 
que num esforço em 
conjunto entregaram 
uma obra do porte do 
novo CIAF. Ele também 
destacou o empenho da 
primeira-dama Heloísa 
que, de forma voluntá-
ria, participou de cada 
etapa da obra, desde 
a definição das cores, 
materiais, paisagismo e 
iluminação. “Queremos 
dar qualidade de vida a 
nossa população e quali-
dade de vida significa não 

só investir em medicina 
curativa, mas fortalecer, 
de forma integrada, as 
ações de promoção e 
prevenção à saúde. Por 
isso estamos fazendo 
uma revolução em todos 
setores, mapeando focos 
de vulnerabilidade, porque 
uma população sadia com 
qualificação educacional 
e profissional pode ser 
transformada”, declarou 
o prefeito que também 
entrega neste mês duas 
unidades habitacionais 

para famílias de baixa 
renda e as obras na nova 
Central de Transporte e 
Logística. 

A inauguração também 
contou com a partici-
pação dos secretários 
Alessandra Vianna (As-
sistência) e Bruno Oliveira 
(Educação), diretor de 
Obras André Mansine, 
vereadores André Jun-
queira, Eduardo Atavila 
e Juninho do Lava Jato,  
servidores da saúde e 
público em geral. 

Paula, diretora do hospital; coordenador Antônio Ri-
beiro Neto, prefeito Silvinho e secretária Joice após a 
inauguração. 

Prefeito Silvinho, secretária Joice e os vereadores Eduardo, Juninho e André. 
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simoesmateriais

Base de Válvula
Cód. 10215001.1/2 R$          ,90          99

À VistaTubo PVC Soldável
Cód. 16675
25mm - Barra 6m

R$           ,90          29
À Vista

Rolo Anti-Gota
Cód. 321/10
23cm

R$          ,90          19
À VistaGrafite para Piso

Lata 18l 
Cinza Escuro

À Vista

R$           ,90          54

Janela de Correr Lateral de
Alumínio sem Grade
Cód. A392.0 - 1,00 X 1,50m
1 folha móvel e 1 fixa

R$              ,00          429
À Vista

R$              ,00          619
À VistaJanela Veneziana de Correr

Lateral de Alumínio sem Grade
Cód. A292.1 - 1,00 X 1,50m
2 folhas móveis e 1 fixa

Kit Toucador + Espelheira
60cm - Madeira Moara
*Não acompanha metais 
e acessórios

R$              ,00          459
À Vista

Ofertas válidas até 15/12/2021   ou enquanto    durarem os estoques.
Av. Luiz Lemos de Toledo, 827 | Fone: 3341-1144

Agora os colinenses já podem contar com 
um local que oferece uma grande variedade 
de produtos diferenciados e saborosos em 
um só lugar: Empório São Joaquim.

Inaugurado no dia 27 de novembro o 
Empório São Joaquim traz pra Colina produ-
tos até então encontrados em grandes cen-
tros. Queijos �nos, Chocolates, Vinhos Impor-
tados e Nacionais, Cervejas Artesanais, Doces 
Caseiros, Massas, Frutas e Legumes Orgâni-
cos (produzidos na Fazenda São Joaquim).

Tem também deliciosos cafés que podem 

Empório São Joaquim uma novidade saborosa

ser apreciados no modo tradicional e de maneira especial 
com várias opções (drinks e gelado). E para acompanhar 
salgados e lanches exclusivos.

Venha experimentar esta novidade cheia de sabores!

O Empório São Joaquim também já é o ponto de encontro de famílias e amigos que 
apreciam produtos de qualidade.

Lanches exclusivos como o Parma 
São Joaquim

Grande variedade de vinhos nacio-
nais e importados.

Cafés especiais: uma 
novidade deliciosa! 

O casal proprietário Natalia/Rodrigo.

ÓRP IOME

Av. Expedicionário Roberto Marcondes, 272 - Centro  
Fone: (16) 98164-2735

NATAL ILUMINADO 2021
Programação 

Sábado - 11
- Camerata Villa Lobos – Circuito 
  SP Online

Segunda feira - 13
- Ze Vitor 
- Pelezinho e Cotão 
- Dudu e Danilo 
- Dudu Brasil 

Terça feira - 14
- Projeto Sol Maior
- Oficina Municipal de Dança
- Banda BSK8
- Miquéias e Lê Batera

Quarta feira - 15
- Dança do Leão Chinês 
- Studio Art Dance Escola de Ballet
- Banda Judy is a Punk

- Oficina de Teatro – Vagner  
   Meira Cotrim 

Quinta feira - 16
- Display Cia de Dança
- Erick Prince 
- Uma Dupla de Três
- Samba com a Gente 
- Oficina de Literatura – Larissa 
   Oliveira Bernardo

Sexta feira - 17
- MC Lil Jay 
- André e Tati 
- Lay e Gustavo 
- Banda Metamorfose 

Sábado - 18
- Banda Os Desorbitados
- Banda VydBulla

Local: Praça Matriz

TODOS OS DIAS

FESTIVAL GASTRONÔMICO
Comidas típicas das nações que 
formam a etnia colinense: Itália, 
Japão, Alemanha, Árabe etc.

Venha Participar !
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