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Agora Colina e região contam com uma unidade 
NUTRIMAIS, a primeira franquia do setor agrope-
cuário do Brasil, que oferece produtos na linha de 
suplementação mineral de cocho para animais, tra-
zendo o que existe de melhor no mercado. 

Os produtos NUTRIMAIS contêm a 
mais alta tecnologia, são livres de hormô-
nios e não precisam de manejo e, o 
melhor, com um preço justo para você 
produtor rural. 

A NUTRIMAIS tem suplementos para todas as fases e necessidades 
de seus animais. Conheça as linhas: +Controle, +Leite, +Engorda, +Cria, 
+Ovinos, +Aves, +Suínos, +Peixes, +Horse e comprove a qualidade NU-
TRIMAIS. 

Ligue e peça uma visita pelo fone (17) 99152-2106 (n) e seja atendi-
do diretamente na sua propriedade por um dos representantes da equipe 
NUTRIMAIS. 

Colina tem 100 vagas para o Bolsa Trabalho

Morre cavalo mais antigo do Recinto

Pág. 3
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Um homem de 70 
anos encontra-se pre-
so em Colina após ter 
confessado que colocou 
líquido de arrefecimento 
de veículo em corotes 
com cachaça, o que 
causou a morte de 
três pessoas. 

Homem que matou 3 com 
“cachaça” está preso em Colina

“Corotes” com cachaça en-
venenada causaram a morte 
de três pessoas em Barretos. 

O fato aconteceu 
em Barretos no do-
mingo, 30. Ele disse à 
polícia que misturou a 
substância à cachaça 
apenas para dar um 
susto nos “compa-
nheiros”. 

Pág. 5 

A insegurança extra-
polou o território urbano 
e com frequência, cada 
vez maior, leva pânico 
e medo aos moradores 
da zona rural. Mais uma 
vez duas famílias de 
trabalhadores passaram 
horas aterrorizantes sob 
ameaça dos bandidos. 

A ação criminosa 
começou às 19h40 do 
dia 24 e só terminou 
na madrugada do dia 
seguinte. Os ladrões 
levaram dois tratores, 
carro e implementos mas, 

Quadrilha rende famílias e 
rouba tratores 

Tratores semelhantes aos que foram roubados no Monte 
Belo. O fato não se concretizou graças à ação atenta da 
PM e Guarda Municipal de Severínia. 

A chuva ininterrupta 
de domingo bateu um 
recorde ao registrar mais 
de 100 milímetros em 24 
horas. Porém, ela não 
cessou na segunda-feira 
e ficou em   38 mm e na 
terça  17 mm . 

Janeiro é o mais chuvoso 
dos últimos anos 

Com isso o mês de janeiro 
registrou 400 milímetros 
de precipitação nos seus 
31 dias, o mais chuvoso 
dos últimos anos, já que 
em 2021 marcou 134 mm 
e 2020 atingiu 161 mm, 
segundo dados da Escola 

Agrícola. A agricultura 
e os rios agradecem a 
abundância. 

O excesso de chuvas 
causou buracos e trans-
bordou as cacimbas na 
Estrada Boiadeiro, que se 
encontra interditada. Pág. 3 

Placas e faixas interrompem o trânsito no início da Boiadeiro, no pedágio do Patrimônio.

devido a ação atenta da 
PM e Guarda Municipal 

de Severínia, o fato não 
se concretizou.    Pág. 6
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C L A S S I F I C A D O S

Notícias da Paróquia
Dia 03 – Quinta-feira – Dia de São Brás
As bênçãos serão feitas no sábado e domingo nas missas

Dia 04 – Sexta-feira
15h – Exposição do Santíssimo na matriz
18h – Bênção do Santíssimo e distribuição da Eucaristia 
na Matriz

Dia 05 – Sábado 
19h – Missa na matriz com bênção das gargantas 

Dia 06 – Domingo 
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz
Em todas as missas teremos bênção das gargantas

Dia 08 – Terça-feira
20h – Missa na comunidade N. Sra. Aparecida – Patrimônio  

Dia 09 – Quarta-feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz  

  “CHAMADOS POR DEUS PARA UMA MISSÃO”

Quando refletimos sobre a vida de Isaías 6,1-8 – Paulo 
lCor 15,1-11 e Pedro Lc 5,1-11 – em relação à resposta que 
deram ao chamado de Deus, algo comum que se destaca 
é o sentimento de inadequação ao chamado, por um lado, 
e a resposta cheia de generosidade e confiança naquele 
que chama, por outro. É isso que qualifica a pessoa para 
uma missão. Reconhecer os próprios limites, mas responder 
positivamente e deixar a graça de Deus agir. Como nos fala 
o papa Francisco, os orgulhosos e soberbos nunca irão se 
colocar diante dos seus como servos humildes, mas, quando 
deixamos a graça de Deus agir em nós, então descobriremos 
o chamado especial que ele reserva a cada um.

Ao falar sobre o chamado à santidade, o papa Fran-
cisco lembra que essa meta não atingimos pelas próprias 
forças, mas é fruto da graça, da ação de Deus em nós. 
Cada um de nós segue seu próprio caminho de santidade, 
abraçando as fadigas do dia a dia. Responder à nossa 
vocação de batizados implica a consciência de que preci-
samos estar intimamente ligados a Jesus Cristo, como os 
ramos da videira ao tronco. O caminho que todo discípulo 
é chamado a percorrer é o da santidade, como resposta ao 
dom de Deus, assumindo as responsabilidades e deveres 
cotidianos e procurando fazer tudo com amor e caridade. 

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

VENDE-SE 
Casa na Rua 4, 799 – 

Cohab 3 c/ 2 quartos, sala, 
cozinha/copa, banheiro, 
lavanderia, edícula nos 
fundos e garagem p/ 3 
carros. Tratar no salão 
do Tomé Cabeleireiro ou 
(17) 99127-4742. 

VENDE-SE 
Dois terrenos, 10x25m 

(cada) na Rua C do 
Desmembramento Park, 
ótima localização. Con-
tato (13) 99194-4797, c/ 
Emerson. 

VENDE-SE 
Três terrenos mura-

dos com portão grande 
e calçada no bairro 
Patrimônio, 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).

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 
codificadas. Confec-
ção de carimbos – Av. 
Luiz Lemos de Toledo, 
384 – 3341-3359 ou 
99148-8664. 

MÓVEIS 
PLANEJADOS 
MARCENARIA 

F a b r i c a ç ã o  d e 
c losets,  cozinhas, 
banheiros, armários 
de quartos, painéis e 
serviços de marcenaria 
em geral. Orçamento 
sem compromisso. 
Contato Sérgio Si-
mões: (17) 3341-2048 
/ 99726-4047 (n) ou 
sergiosimoes0512@
hotmail.com 

CONSERTO DE 
CADEIRAS 

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

MOTO EXPRESSO 
ADRIANO  

Viagens diárias para 
Barretos e região, busco 
e entrego suas enco-
mendas, pagamentos 

VENDE-SE 
Fiat Strada Working, 

cabine estendida, 
2016/2016, branca, 
completa. Apenas venda! 
Tratar (17) 99201-2194. 

bancários e comerciais 
- mototáxi. Ligue: (17) 
99137-6683 (n). 

VENDE-SE 
Mesas de MDF, toa-

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

LT CLEAN 
Higienização de 

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE COLINA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

PROCESSO Nº 045/2022

OBJETO:- FORNECIMENTO PARCELADO 
DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, ETA-
NOL COMUM E GASOLINA COMUM) PARA 
ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS 
E MAQUINÁRIOS DESTA AUTARQUIA. 

TIPO:- Menor Preço por Item. 
DO EDITAL:- O Edital completo poderá ser 

consultado ou obtido no Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto, à Rua 13 de Maio, nº 351 - 
Centro, ou pelo tele/fax (17) 3341-9525 nos 
dias úteis e no site www.saaecolina.com.br. 

DATA DE ENCERRAMENTO:- 09 de Feve-
reiro de 2022, às 15:00 horas. 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina (SP), 
28 de Janeiro de 2022. 

Ricardo Aparecido Casagrande
Diretor SAAEC

Luis Alberto Piai – Pregoeiro
Medidas: 2 colunas x 12 cm | Valor:  R$ 220,32

CACHORRA 
DESAPARECIDA 
Cor preta, focinho e 

patas marrom, pequena, 
vira-lata, arisca e que 
atende pelo nome de 
Café. A cachorra sumiu 
no último dia 16, pró-
ximo ao Restaurante 
da Elvira. Quem tiver 
alguma informação do 
seu paradeiro entrar 
em contato pelo fone 
99102-8269, c/ Marina. 

INSTINTO ANIMAL 
Tudo para seu animal: 

pet shop, banho/tosa e 
toda linha de rações e 
medicamentos na Ave-
nida das Cohabs, 546. 
Entregas pelo WhatsDog: 
(17) 3341-2046 e (17) 
99114-1410. 

VANESSA DA CUNHA GUEDES 
LTDA, torna público que requereu 
à Prefeitura Municipal de Colina a 
Renovação da licença de Operação, 
para as atividades de Fabricação 
de móveis com predominância de 
madeira e de esquadrias e peças de 
madeira, à Av. Dr. Manoel Palomino 
Fernandes, 1610, Centro, Colina/SP.

COMUNICADO
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Colina foi contemplada 
novamente  no Programa  
Bolsa Trabalho e ampliou 
de 40 para 100 vagas o 
número de pessoas que 
serão beneficiadas. 

O Bolsa Trabalho é 
uma iniciativa do Governo 
do Estado em parceria 
com a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de 
Indústria, Comércio e 
Agricultura.

O Programa tem por 
objetivo proporcionar 
ocupação, qualificação 
profissional e renda aos 
cidadãos em situação de 
vulnerabilidade social. 
O beneficiário receberá 
uma bolsa-auxílio de R$ 
540,00  por 5 meses, 
deverá fazer curso de 
qualificação virtual e tra-
balhar no órgão público 

Colina é contemplada com 100 vagas no programa Bolsa Trabalho
Inscrições terminam no próximo dia 7

por 4 horas diárias, 5 
dias por semana.

Para participar é 
necessário ser maior de 
18 anos, estar desem-
pregado, além de ter 
renda per capita menor 
do que meio salário 

mínimo. As inscrições 
devem ser feitas até o 
dia 7 de fevereiro, pelo 
site www.bolsadopovo.
sp.gov.br. 

O secretár io de 
Indústria e Comércio, 
Renê Sasaki de Souza, 

informou que caso algum 
interessado necessite 
de apoio para realizar 
a inscrição deve ir até 
o Ganha Tempo, onde 
receberá todo suporte 
necessário. “É uma 
excelente oportunidade 
para as famílias que per-
deram a renda. Além de 
um auxílio financeiro, as 
pessoas vão trabalhar, 
estudar e se qualificar. 
É um grande projeto que 
vem de encontro com 
os esforços da Admi-
nistração Municipal em 
auxiliar as famílias nesse 
momento de retomada 
econômica”, destacou 
o prefeito Dieb. 

Os inscritos têm 
seis opções de cursos 
profissionalizantes na 
Univesp (Universidade 

Virtual do Estado de São 
Paulo), com duração de 
80 horas: Auxiliar de 
Controle de Produção 
e Estoque, Gestão Ad-
ministrativa, Gestão de 
Pessoas, Organização 
de Eventos, Rotinas/
Serviços Administrativos 

e Secretariado/Recepção.
A seleção dos bene-

ficiados é realizada pelo 
Governo do Estado, de 
acordo com os requisitos 
previstos no projeto e  a 
convocação será feita 
por meio de publicação 
no Diário Oficial. 

Renê Sasaki, secretário de Indústria e Comércio, divulgou 
a conquista de mais 100 vagas para o “Bolsa Trabalho”.  

Servidores do Ganha Tempo estão à disposição para 
auxiliar nas inscrições do programa que terminam na 
próxima segunda-feira, dia 7.

A chuva incessante e 
causada em alguns dias 
por horas seguidas, prin-
cipalmente na madrugada 
da última segunda-feira, 
31, resultou num volume 
de água bem acima do 
esperado para o mês 
de janeiro, provocando 
estragos e mortes na 
Região Metropolitana 
de São Paulo e parte do 
interior paulista. 

Janeiro é o mais chuvoso dos últimos anos
Prefeitura interdita Estrada Boiadeiro que ficou intransitável

Colina também teve o 
janeiro mais chuvoso dos 
últimos anos (400 mm) se 
comparado às medições 
de 2021 (134 mm) e 
2020 (161 mm). Este 
ano choveu em apenas  
um único dia, no domin-
go, 30, o equivalente a 
100 milímetros. A chuva 
continuou na segunda e 
terça-feira, dia 31 e 1º, 
quando a quantidade 

registrada foi de 38 e 
17 milímetros, respecti-
vamente. Os dados do 
pluviômetro da ETAM 
“São Francisco de As-
sis” podem apresentar 
diferentes variações, com 
outras medições, de acordo 
com a região em que estiver 
instalado o aparelho.

ESTRADA 
INTERDITADA 

A água em excesso 

encharcou o solo e os 
motoristas devem redo-
brar os cuidados, princi-
palmente nas estradas 
de terra que estão bem 
escorregadias. Na manhã 
da última segunda-feira 
a prefeitura interditou a 
vicinal CLN-080, conhecida 
por Estrada Boiadeiro, 
que liga a cidade a várias 
propriedades rurais e 
também à rodovia Coli-

na/Severínia. A estrada, 
que diariamente tem um 
grande fluxo de veículos, 
ficou intransitável com 
as crateras abertas pela 
água, principalmente 
na trecho de descida. 
A água em excesso 
também transbordou 
das cacimbas causando 
deslizamentos em vários 
pontos. 

A prefeitura, por 
meio da Secretaria 
de Obras e Defesa 
Civil Municipal, está 
tomando as providên-
cias, mas é preciso 
aguardar condições 
climáticas favoráveis 
para a entrada das 
máquinas, execução 
dos reparos e a libe-
ração do tráfego. 

Vertedouro do lago na manhã de segunda-feira.
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tal oportunidade para tirar proveito. Inteligência clara, e forte 
magnetismo pessoal. Nem tudo na vida está a nosso favor e em 
certos momentos precisamos ser forte e resistir.

Horóscopo da semana de 03 a 09/02

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Evite prejudicar 
sua saúde não cometendo excessos alimentares, 
alcoólico e profissional. Não confie demais, 

também, em subordinados e estranhos. O sucesso pessoal e a 
evolução da personalidade serão evidentes. Tudo o que é bom 
e agradável, está ao seu alcance hoje.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Pessoas conhecidas 
pode auxiliá-lo neste período. A influência 
astral é a melhor para fazer novas amizades e 

contatos públicos, pois estará com ânimo para falar e influenciar 
favoravelmente os outros. Você deve aproveitar a sua criatividade 
que está em alta, para resolver os seus problemas mais urgentes.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Se as coisas não 
correrem bem pela manhã, esteja certo de que à tarde 
ou pelo menos à noite será mais favorecido. Procure 
a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil. 

Os obstáculos tendem a desaparecer diante do período que se inicia.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Os assuntos 
sentimentais voltam com tudo neste período. Você 
provavelmente viverá momentos maravilhosos e 

inesquecíveis de amor. Sua disposição sexual também estará 
recebendo energias astrais muito positivas.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Os transportes 
também estão favorecidos. As dificuldades serão 
solucionadas com certa facilidade. No terreno 
profissional, você tem um forte desejo de vencer 

na profissão escolhida, e se você conseguir colaboração de outras 
pessoas, não tenha dúvida que o seu sucesso estará garantido.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Dia negativo 
para os negócios, para tratar de assuntos jurídicos e 
mudanças, de um modo geral. Neutro para os casos 
sentimentais. Cuide da saúde e procure se precaver 

contra acidentes. A sua sensualidade continua em alta, proporcionando 
assim, maior aproximação das pessoas do sexo oposto.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Grandes 
possibilidades de sucesso estão ao seu redor. 
Basta estender a mão confiante. Procure ser mais 
amigo e cortês a fim de ganhar dinheiro e conquistar 

simpatias. Possibilidades de ganho na loteria ou ter sua situação 
mudada para melhor a qualquer momento. Fase excelente.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Período excepcional. 
Aproveite-o para colocar em dia seus assuntos 
pendentes e resolver uma situação com a pessoa 
amada. Se ainda não se casou, poderá ficar noivo 

e casar-se agora. Fase propícia que se prolongará até o dia.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Todas as 
suas possibilidades de êxito, estarão conjugadas 
neste período. Basta que dê mais atenção às 
pessoas para desenvolver com sucesso qualquer 

transação. Excelente período para contratar. Cuide da aparência. 
A atual fase indica uma maior preocupação com a sua vida social.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Com 
otimismo e entusiasmo, você conseguirá ótimos 
resultados. Procure evitar os compromissos arriscados. 
Não trate com pessoas desconhecidas e tenha cautela. 

Você tem capacidade de ver o mundo com olhos abrangentes. Por isso, 
não vá cometer o erro primário de ficar se lamentando.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Indícios de excelen-
tes contatos com pessoas mais idosas que você, 
e com bom nível financeiro e material. Aproveite 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 A fase é negativa 
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 

viajar. Cuide da saúde e procure se precaver contra acidentes.

Jogadores, membros da comissão, torcedores, 
patrocinadores e toda família ‘”Amigos do Xibil’’, fica 
aqui registrado o nosso descontentamento com a 
organização dos campeonatos municipais de Colina, 
da forma com a qual temos sido tratados quando o 
assunto se refere a um retorno do futebol. Não existe 
satisfação ou resposta quanto a algumas atitudes.

O Campeonato de Futebol Veterano, paralisado em 
2020 devido à pandemia, não terá a sua continuidade? 
Como ficamos sabendo disso? Apenas com a aber-
tura de novas inscrições para um novo campeonato, 
sem ao menos sermos comunicados do porquê não 
continuar o campeonato então iniciado. O qual nossa 
equipe era líder e com muitas chances de participar 
das finais. Aí perguntamos: Se estivesse na primeira 
colocação um outro time qualificado, de maior “peso 
e força política” será que a decisão seria a mesma?

Acreditamos que caberia, no mínimo, um comuni-
cado aos responsáveis pelas equipes tendo em vista 
que a não continuação do campeonato prejudica os 
primeiros colocados da competição que foi suspensa. 

Quando se refere a um retorno nosso para a  or-
ganização da prefeitura , temos prazo para inscrição, 
prazo para entrega de ficha , temos que ter condições 
de colocar a equipe uniformizada em campo, sem 
contar que o não cumprimento de algumas regras 
acarreta em punições que nos proíbem de participar 
de várias atividades. 

Entendemos que os responsáveis pelas equipes 
deveriam participar da decisão, pois somos nós que 
fazemos os campeonatos acontecerem. Um campe-
onato que já se iniciou teria todas as condições para 
ser retomado. Outra coisa:  para todo gasto público 
deve-se fazer uma aprovação, empenho, etc. Se o 
campeonato começou, essa verba já foi destinada 
para esse fim. Diante disso cabe algumas perguntas: 
Se o campeonato não  é finalizado, onde é aplicada 
essa verba? Houve votação para mudança de destino 
da verba? Por quem? Quando?

Temos outra dúvida: Durante os campeonatos mu-
nicipais, jogadores e torcedores poderão ou não levar 
suas próprias bebidas e alimentos  onde os jogos são 
realizados? Pois no Colina Atlético  somos impedidos 
de entrar  com o argumento de  que é particular, aí 
ficamos sem entender.  A prefeitura paga o aluguel do 
estádio e os munícipes não podem usufruir do local? 
Seria interessante esclarecer melhor essa situação. 

Independente das respostas e interpretações de 
nossos questionamentos, esclarecemos a todos que 
nossa equipe estará presente nos campeonatos e 
respeitará as regras do regulamento que assinarmos, 
mas queremos sempre o melhor para todos, para que 
o futebol, futsal, etc  cresça cada vez mais em Colina. 

Amigos do Xibil, mais que um time, uma família.
Rodrigo Barbosa - presidente 
Leandro Marcio Rodrigues - diretor 

ESPAÇO DO LEITOR

Indignação

Mesmo jogando na casa 
do adversário, o “Tigre do 
Vale” venceu o Pitangueiras 
por 4 a 3 na rodada do 
Amador do último domingo, 
dia 30. Marcaram para a 
equipe colinense Felipe 
Carvalho (3) e Ary, que é 
o artilheiro da competição 
com 10 gols. 

O jogo entre Muleks 
da Dirce e Terra Roxa, na 
“Toca do Tigre”, terminou 
empatado em 1 a 1 com 

“Tigre” venceu o Pitangueiras
gol de Diego Barrera. Na 
tabela de classificação do 
grupo B o C.A. está em 2º 
lugar com 18 pontos e os 
Muleks em 3º com 12. 

As equipes colinenses 
não participam da rodada 
do próximo domingo e re-
tornam a campo somente 
no dia 13 de fevereiro. O 
Colina Atlético joga em 
casa contra o Palmeirinha 
(Matão) e os Muleks vão 
a Pirangi. 

A história do Sereno, o 
cavalo mais antigo do Recinto 
Municipal, chegou ao fim no 
dia 12 de janeiro com sua 
morte aos 36 anos. Desde 
que chegou a Colina, vindo de 
Bebedouro, o animal prestou 
vários serviços, disputou 
inúmeras provas equestres 
em diversas modalidades 
e até no hipismo com a 
participação em provas de 
salto até 0,90cm. 

Ele cedeu a sela para 
a maioria dos alunos do 
Projeto Municipal “Equitação 
Educativa” que iniciaram no 
esporte montando o Sereno, 

Inesquecível Sereno

um cavalo amistoso e de 
temperamento dócil. Tam-
bém teve uma contribuição 
importante para muitos 
cavaleiros e amazonas que 
chegaram ao pódio não só 
em Colina, mas também em 
várias provas realizadas nas 
cidades da região, no Estado 
e também em Minas Gerais. 

Ele permaneceu no 
projeto por 16 anos até se 
aposentar em 2018. O cavalo 
faleceu em virtude da idade 
avançada e foi enterrado nas 
proximidades do Recinto, 
onde viveu grande parte 
da sua vida. 

Alunos, professores e instrutor da “Equitação Educativa” 
com o cavalo Sereno no dia da sua aposentadoria. 

A organização da 43ª 
edição da Festa do Cavalo 
anunciou novas opções de 
pagamento para a aquisição 
da permanente, que está à 
venda por R$ 200,00 e dá 
acesso a todos os dias do 
evento, que será realizado 
de 6 a 10 de julho. 

Quem adquirir a per-
manente a partir de agora 
pagará o valor de R$ 200,00 
parcelado em 5 vezes de 
R$ 40,00 com vencimento 
todo o dia 20 de cada mês, 
de fevereiro a junho.  

“O valor foi mantido inde-
pendente da quantidade de 
parcelas, tudo para facilitar 

FESTA DO CAVALO 
Mais opções para compra 

de permanentes 
o acesso principalmente 
dos colinenses, que estão 
com saudade da festa 
que não é promovida há 
dois anos por causa da 
pandemia. Estamos nos 
preparando, mas a festa 
só será realizada se as 
condições sanitárias da 
época assim o permitirem”, 
destacou o secretário de 
Turismo e Lazer, Marcelo 
Pinto Neto “Barba”. Os 
shows das duplas Zé  Neto 
& Cristiano, Henrique & 
Juliano e Jorge & Mateus 
já estão confirmados. Os 
demais serão definidos 
em breve. 

O Asilo e Colina Atlé-
tico/Associação Dragão 
Branco sortearam no 
último dia 26 os prêmios 
das campanhas, que 
distribuíram R$ 16.950,00 
em vale-compras. 

Os ganhadores da “Adote 
um Idoso” são: 915 – Paulo 
Henrique Salve (R$ 9 mil); 
005 – Luzia S. Aguiar (R$ 
1,8 mil); 741 – José Santiago 
(R$ 1,2 mil); 860 – Renato 
P. Gonçalves (R$ 1.100,00) 

Entidades entregaram prêmios
e 096 – André Ricardo Melo 
(R$ 1 mil). 

Os “Amigos do Esporte” 
contemplados no último sorteio 
são: 915 – Denis A. C. Silva 
(R$ 1,5 mil); 005 – Marcelo 
Fernandes (R$ 750,00); 741 – 
Tathyana S. Sinatra (R$ 200,00); 
860 – Sílvia Helena L. Souza 
(R$ 200,00) e 096 – Gustavo 
A. Oliveira (R$ 200,00). Na 
próxima quarta-feira, dia 9, 
a Apae sorteia R$ 30.100,00 
em vale-compras. 
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P A N O R A M A

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE COLINA (APAE)

BALANÇO PATRIMONIAL | EXERCÍCIO 2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE COLINA (APAE)

LUIZ HENRIQUE 
RAMADAM PARRO

Presidente

MÁRIO PINTO NETO
 Tec. Cont.-CRC1SP 

083913/0-4

ANDRÉ LUIZ 
DEL  ANGELO

1º Diretor Financeiro

CACHAÇA ENVENENADA 

Idoso, autor de triplo homicídio, 
está preso em Colina

Um idoso de 70 
anos foi  preso em 
Barretos na últ ima 
segunda-feira, dia 
31 e transferido para 
a cadeia de Colina 
indiciado pelo enve-

nenamento de três 
pessoas que morreram 
após ingerir cachaça 
que estava em em-
balagens conhecidas 
por “corotes”. O fato 
acorreu no domingo, 

30, no bairro Nogueira, 
em Barretos. 

O autor, identificado 
pelas câmeras de se-
gurança de vizinhos, 
foi localizado em sua 
residência e confessou 
ter praticado o crime 
por divergência ante-
rior com as vítimas. 
Ele colocou líquido 
de arrefecimento de 
motor nas embalagens 
ingeridas pelas vítimas, 
causando a morte de 
Adhemar Macedo de 
59 anos, Clodoaldo 
da Paixão 50 e Fábio 
Betelli, com 47 anos 
de idade. 

O idoso, que não 
tinha passagem poli-
cial, foi autuado pela 
prática de homicídio 
qualificado com em-
prego de veneno. 
Em seu depoimento 
ao delegado Rafael 
Domingos, que res-
pondia pelo plantão 
policial no momento 
da pr isão, o autor 
relatou que usou a 
substância para passar 
um susto nas vítimas, 
mas não imaginava 
que causaria a morte 
dos ‘companheiros”. 
O idoso reside há 5 
anos em Barretos 
e morava sozinho. 
Segundo o médico 
do SAMU, as vítimas 
apresentaram quadros 
semelhantes  com 
vômitos escurecidos 
e confusão mental 
que terminou com as 
mortes. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 149, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022

CONVOCA A CANDIDATA CLASSIFICADA E APROVADA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2.019 QUE 
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DIAB TAHA, Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, edita a seguinte Portaria.
Art. 1.º - CONVOCAR, a candidata classificada e aprovada do Concurso Público n.º 01/2.019 (Rede Municipal de 

Ensino), para comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Colina e manifestar in-
teresse em assumir a vaga existente do cargo público efetivo, ser admitida para o exercício de suas atribuições, no prazo má-
ximo de até 30(trinta), a contar da data de publicação, respeitando-se a ordem classificatória, conforme abaixo relacionado:

I – ASSISTENTE EDUCACIONAL:
a.) KARINA MORAES BENTO  – portadora do Registro Geral n.º 56.671.100-X, 86.ª classificada.
Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, devendo o 

Departamento de Recursos Humanos solicitar a documentação pertinente, bem como realizar as anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 02 de Fevereiro de 2.022.

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

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

LUANA NAYARA BARRERA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Governo (Substituta)
Medidas: 3 colunas x 6,5 cm | Valor:  R$ 135,52

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

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

Medida: 1 colunas x 8,5 cm | 
Valor: R$ 59,07
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QUADRILHA ARMADA E COM COLETES À 
PROVA DE BALA RENDEM FUNCIONÁRIOS 

DE FAZENDA E ROUBAM TRATORES 

P A N O R A M A

Duas famílias de funcionários de uma fazenda 
no Monte Belo viveram momentos de terror na 
semana passada ao terem as casas invadidas por 
uma quadrilha de criminosos que os mantiveram 
reféns por horas, enquanto roubavam os tratores 
e implementos agrícolas do barracão da fazenda. 

As duas famílias que residem em casas distintas 
foram rendidas ao mesmo tempo e colocadas numa 
única casa para serem controladas melhor pelo grupo 
de criminosos, que chegaram na propriedade por 
volta das 19h40 do dia 24 e saíram às 02h do dia 25. 

Os dois casais, com três filhos cada, viram 7 
bandidos mas o número de comparsas era bem 
maior já que a todo tempo a quadrilha se comu-
nicava por rádios transmissores. Outros bandidos 
ficaram do lado de fora embarcando dois tratores, 
Massey Ferguson e John Deere, num caminhão baú. 
A família traumatizada e com muito medo não foi 
amordaçada, mas foi trancada em um dos cômodos 
da casa ficando incomunicável até  a chegada da 
polícia por volta das 03h, que os libertou e os con-
duziu a DIG – Delegacia de Investigações Gerais 
de Barretos. Os funcionários também contaram que 
todos bandidos usavam luvas, máscaras com óculos 
escuros, capuzes, bonés e até coletes à prova de 
bala. Alguns deles portavam revólveres e pistolas. 

Parte da quadrilha fugiu no carro do funcionário, 
um Gol que foi encontrado abandonado pela Guarda 
Municipal de Severínia com as portas abertas e o 
motor ainda quente. Paralelo a isso, dois PMs de 
Severínia desconfiaram da atitude do motorista do 
caminhão baú, de 44 anos que foi abordado na 
noite do roubo, por volta de 20h30, no momento 
em que abastecia o veículo em posto da rodovia 
Armando Sales de Oliveira. Ele não apresentou a 

nota fiscal do trator Massey Ferguson que estava 
dentro do baú. 

A quadrilha tentou embarcar o trator John Deere, 
porém por causa da lâmina o veículo não entrou no 
baú e foi escondido próximo a um canavial. O trator 
foi encontrado na propriedade vizinha na manhã 
do dia seguinte com algumas avarias causadas na 
tentativa de embarcá-lo. 

Com a localização do Gol e do trator a polícia 
começou a realizar buscas nas propriedades pró-
ximas, encontrando as famílias reféns. O produtor 
rural esteve na DIG em Barretos depois de ter sido 
avisado por um dos funcionários na madrugada 
do dia 25. 

Segundo declarações do motorista à polícia, ele 
foi contratado para transportar o trator até Goiânia-
GO. Ele foi preso e conduzido ao plantão policial 
onde se deu o flagrante e mais tarde transferido 
para a cadeia de Colina. O trator foi restituído ao 
agricultor colinense e o caminhão apreendido e 
transferido ao pátio de Severínia. 

ADOLESCENTE É DETIDO COM 
REVÓLVER DE MENTIRA 

Na manhã do dia 26, a PM recebeu diversas 
denúncias de três indivíduos a pé que estavam 
praticando roubos pela cidade. Mediante as infor-
mações, os policiais deslocaram-se até uma estrada 
rural, que liga Colina a Bebedouro, onde avistaram 
os três indivíduos que já estavam próximos à Ro-
dovia Faria Lima. Eles fugiram embrenhando-se no 
meio do canavial sendo possível deter apenas um 
adolescente, de 16 anos, que portava uma arma 
de fogo de mentira. O menor disse que estava 
acompanhado dos comparsas quando roubaram 
uma bicicleta na Rua Ângelo Polizelli - Pedreira, 
mas com a chegada de algumas pessoas, que to-
maram a bike de volta, o trio fugiu.  A PM também 
apreendeu um celular no local da abordagem. Os 
três meliantes também tentaram furtar um veículo. 

CARRO FURTADO NA NOVA COLINA 
Um Monza cinza, ano 1993, foi furtado na noite 

do dia 27 defronte a uma residência da Nova Co-
lina. O proprietário estacionou o veículo às 23h na 
Alameda 2 do bairro e na manhã do dia seguinte 
o carro tinha sumido. Como estava com pouco 
combustível e falha na partida a vítima procurou o 
Monza nos arredores do bairro antes da chegada 
da polícia, mas sem êxito. 
MULHER É PRESA POR FURTO DE COFRINHO

Na manhã do dia 26, através das imagens do 
circuito interno, o proprietário de um dos boxes da 
rodoviária viu o momento exato que uma mulher 
furtou um cofrinho de moedas de instituição que 
estava sobre a mesa. Os PMs estiveram na loja, 
conversaram com o comerciante e encontraram o 
cofre aberto e vazio jogado na via pública próximo à 
rodoviária. O patrulhamento continuou e a indiciada, 
de 21 anos, moradora em Colina, foi abordada na 
Rua Antônio Guarnieri, mas sem nenhum dinheiro. 
Ela alegou que no interior do cofrinho não havia 
moedas. O comerciante afirmou que o cofrinho 
estava no estabelecimento há cerca de 3 meses 
e que ele mesmo já tinha colocado moedas no 
seu interior. A autora, conduzida à delegacia, não 
pagou a fiança de R$ 1.250,00 e foi removida à 
cadeia de Bebedouro. 

FURTOS EM ESCRITORIO E SÍTIO 
Na madrugada do dia 31, meliantes danificaram 

a porta dos fundos de um escritório de contabilidade 
na praça central e arrombaram o cofre de uma das 
salas, subtraindo vários documentos de veículos. 
O fato foi constatado pela manhã com a chegada 
da equipe de trabalho. 

Uma moradora de Colina, proprietária de um 
sítio próximo à Cidade Maria, em Barretos, usou 
a delegacia eletrônica para registrar o furto de um 
transformador e toda a fiação da propriedade que 
ficou sem energia elétrica. O furto foi constatado 
na manhã do dia 23 quando ela chegou no local e 
encontrou a caixa do transformador no chão. 

Um bandido pulou o muro de uma residência na 
Rua Salvador Campagnon na madrugada do dia 
25 e furtou uma bicicleta Oggi, aro 29, que estava 
na garagem. Toda ação foi gravada pelas câmeras 
de segurança, que mostram que o ladrão fugiu 
pelo mesmo lugar por onde entrou na residência. 
Ele usava boné, máscara e blusa de manga longa. 

O proprietário de um estabelecimento na Rua 
Antônio Guarnieri registrou o furto de um par de 
alianças de ouro 18k, pertence a clientes da empre-
sa. O fato aconteceu em janeiro e só foi percebido 
dias depois, ocasião em que foi feita a ocorrência. 

TENTATIVA DE FURTO EM POMAR 
No início da noite último dia 21, na ronda 

rotineira realizada do lado de fora de uma pro-
priedade rural, o funcionário notou uma cerca 
danificada. Ele desceu do carro e, logo em seguida, 
escutou o barulho de um veículo dando partida 
e saindo rapidamente em meio a uma estrada 
paralela na divisa da fazenda, mas conseguiu 
visualizar um Gol com três indivíduos sendo que 
ao se distanciar dois ocupantes desceram do 
carro e entraram num Fusca branco, que estava 
escondido no meio do canavial próximo. O fun-
cionário encontrou 16 sacos cheios de laranja 
com aproximadamente 50kg cada escondidos 
na plantação. No mesmo dia os vigilantes da 
fazenda notaram indivíduos com lanternas no 
pomar e acionaram à PM que realizou patrulha-
mento no local, mas não encontrou ninguém. 

MOTOBOY ATROPELA CICLISTA 
Um ciclista, de 47 anos, trafegava no cruzamento 

das ruas José Camolesi 
e Sete de Setembro - Pe-
dreira na noite do dia 28 
quando foi atropelado por 
um motoboy, que fugiu 
sem prestar socorro à 
vítima. Segundo apurado 
pela polícia, o entregador 
estaria em alta velocidade. 
O ciclista foi socorrido 
pelo Samu com uma 
contusão no supercílio 
e ficou em observação na sala de emergência do 
Pronto Socorro. São constantes as reclamações 
sobre a alta velocidade praticada pelos motoboys, 
bem como o desrespeito com as regras de trânsito.

CARRO RECUPERADO 
Um Gol marrom, ano 1988, furtado no último dia 

26 em Severínia, foi encontrado abandonado na vi-
cinal Benedito Stramasso, em Colina, na manhã do 
dia 28. O veículo, que estava sem nenhuma avaria, 
foi entregue ao proprietário. A Saveiro furtada no 
dia 22 foi encontrada abandonada e com avarias 
em Barretos. 
ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL NA RODOVIA 

Um caminhão de Silvania-Goiás, carregado com 
laranja, trafegava na madrugada do dia 26 pela Ro-
dovia Faria Lima, sentido Barretos/Colina, quando 
no km 416 colidiu com uma Parati, de Colômbia, 
que seguia pelo mesmo sentido. Os dois veículos 
saíram da pista sendo que o caminhão ficou tombado 
no acostamento e a carga espalhada pela pista. O 
motorista, de 34 anos, ficou gravemente ferido e 
o condutor do carro morreu no local. 

Os tratores se tornaram alvo dos criminosos, que inva-
dem as fazendas à noite, causando pânico e medo nos 
trabalhadores das propriedades rurais. 

Na pressa de fazer as entre-
gas, os motoboys abusam 
da velocidade.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022; PROCESSO 
Nº 006/2022; OBJETO: Aquisição de equipamentos e in-
sumos para a implantação de um FABLAB. 

VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R$ 105.275,50; 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO; TIPO: Me-
nor Preço por item; RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: A partir do dia 26 de Janeiro de 2022 às 17H00min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09H30min do dia 
11 de Fevereiro de 2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS: Às 10H00min do dia 11/02/2022; 
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, 26 de Janeiro de 2022

Sílvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal

Fernando Henrique Sales - Pregoeiro

Para dar mais agili-
dade aos atendimentos 
ambulatoriais que cres-
ceram com a demanda 
de pacientes com síndro-
me gripal, a prefeitura 
contratou dois novos 
médicos (clínico geral) 
para reforçar o trabalho 
no Pronto Atendimento 
do Hospital “Dr. Amadeu 
Pagliuso”. 

O serviço está dispo-
nível à população desde 
a última terça-feira, 
dia 1º, quando os dois 
profissionais iniciaram 
o atendimento, que é 
realizado no horário das 
13 às 19 horas. 

“O reforço na equipe 
médica garante um aten-
dimento mais eficiente já 
que a alta transmissibili-
dade da Covid, em função 
da nova variante, tem 
acarretado um aumento 

Contratação de dois novos médicos reforça atendimentos  
Prefeito anuncia novos investimentos na Saúde ainda este ano

expressivo da demanda 
na unidade hospitalar e 
de pronto atendimento”, 
destacou a secretária de 
Saúde, Jóice Silva, que 
enfatizou que devido ao 
ciclo vacinal completo, 
com a dose adicional 
de reforço, os sintomas 
da doença em 95% dos 

pacientes infectados têm 
sido leves. 

“Nossa preocupação 
é garantir condições para 
que a Rede Municipal de 
Saúde tenha estrutura e 
recursos humanos para 
absorver o aumento da 
demanda”, disse o prefeito 
Silvinho que destacou o 

investimento de cerca 
de R$ 36 mil a mais 
por mês, em recursos 
próprios, na ampliação 
do reforço médico do 
hospital que conta, 
atualmente, com médico 
plantonista a distância 
24 horas por dias, nos 
7 dias da semana, para 
transferências/remoções 
inter-hospitalares. 

“Desta forma evitamos que 
nossa única porta de entrada 
de urgência/emergência no 
município fique descoberta 
durante a remoção dos pa-
cientes até a nossa referência. 
Além de implantarmos 
o 2º consultório médico 
no Pronto Atendimento 
que atenderá, exclusi-
vamente, pacientes com 
gripe ou já positivados 

Com o aumento da demanda a prefeitura contratou dois 
novos médicos para reforçar o atendimento no hospital 
e pronto socorro. 

A 1ª ação da vaci-
nação infantil contra 
a Covid, realizada no 
último sábado, dia 29, foi 
considerada um sucesso 
pela Secretaria de Saúde. 
Em um único dia foram 
aplicadas 160 doses em 
crianças de 5 a 11 anos, 
o que corresponde a 30% 
do público alvo composto 
por 550 crianças nesta 
faixa etária. 

“O primeiro dia de 
vacinação infantil foi um 
sucesso, demonstrando  
a conscientização dos 
pais e responsáveis 
sobre a importância da 
imunização da população 
para combater a trans-
missão e os sintomas 
mais graves da Covid”, 
destacou a responsável 
técnica da Vigilância 
Epidemiológica,  Joelma 
da Matta. 

Ela ressaltou que a 
vacinação de crianças 
em dias e horários sepa-
rados se faz necessária 
para maior segurança do 
público infantil, evitando 
erros já que as dosagens 
da vacina pediátrica são 
diferentes da adulta. 

Saúde vacinou 30% das 
crianças em um único dia

com a Covid”, ressaltou 
Silvinho que anunciou 
novos investimentos no 
hospital, ainda neste 
ano, com a ampliação 
do Centro de Diagnóstico 
Dr. Pinotti, construção de 
novo anexo que abrigará 
o Centro de Reabilitação 
Fisioterápico,  uma nova 
recepção, dentre outras 
melhorias.

Equipe da Unidade de Saúde com municipes e o perso-
nagem Chaves, que distraiu as crianças. 

A prefeitura aprovei-
tou as férias escolares 
para preparar a EMEF  
“Olinto Junqueira de 
Oliveira” para o retorno 
dos 399 alunos do Ensi-
no Fundamental (anos 
iniciais), que iniciaram 
o ano letivo na última 
segunda-feira, 31. 

A prefeitura realizou 
a manutenção geral da 
unidade escolar, que 
ganhou pintura nova e 

Prefeitura inicia construção 
de piscina na “Olinto”

também foi dado início 
à construção de uma 

piscina para atividades 
esportivas e de lazer. O 
diretor de Obras, André 
Mansine, disse que a 
previsão é que a obra 
esteja concluída em 
30 dias.

A diretora Camila 
Bianqui Sales informou 
que a natação não será 
a única modalidade 
esportiva agregada a 
rotina dos alunos neste 
ano, que também terão 
atletismo e vôlei. Ela 
informou que a escola 
fornece também aulas 
de inglês, informática, 
enriquecimento cur-
ricular de português 
e matemática, Aten-
dimento Educacional 
Especializado (AEE), 
acompanhamento com 
psicólogo e assistente 
social.

A construção da piscina está na fase inicial e a previsão 
é que obra esteja concluída dentro de 30 dias. 

SÁBADO TEM 
VACINAÇÃO 

Neste sábado, dia 5, 
das 8 às 15h, será dada 
sequência a vacinação das 
crianças de 5 a 11 anos 
na ESF 02/USF “Omar 

Pinto Neto”, mesmo local 
onde continua a vacinação 
dos adultos de segunda 
a sexta-feira. Nas duas 
campanhas é necessária 
apresentação do CPF e 
carteira de vacinação. 
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Hoje 
Regina Célia Brunozi

Amanhã 
         Ângelo Spechoto  

Giseli Simone C. da Silva
Pedro Henrique G. Paro 

Dia 5 
Ipinha Faxina 

Marco Antônio Andreotti 
Claudinei Batista de Castro 

Dia 6 
Marcelo H. Lino de Almeida 

João Antônio Dionizio 
Dia 7 

José Fermino Neves 
Dorival Zanqueta 

Pedro Salvi 
Rafael de Salvi 

Mateus Blasek Oliveira 
Dia 8 

Sérgio Martins 
Dia 9 

Camila Ramadam 
Daniel Rodrigo Lavorini 

Aniversários de 
casamento 

Amanhã 
Amauri Silva/Aurinha 

João Paulo Spechoto/Luzia 
Dia 7 

Inilson Duarte/Maria Ignez 
Dia 8 

Assem Ramadam/Neide 
Dia 9 

Edson Caldeira/Vera 
Valter de Carvalho/Regina 

OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE DE 04 A 06/02/2022 PARA AS LOJAS:   Colina: Loja 1 (Rua Sete de Setembro,214) - Segunda a Sábado: 8h às 19h - Domingo: 8h às 13h / Loja 2 (Av. Luiz L. de Toledo,386)   -  Segunda a Sábado: 8h às 20h - Domingo: 8h às 18h e Tome Leve Aqui: Av. José Francisco José Azedo, 51, Av. das Cohab, 17-99729-7539

Molho ref. Stella 
D’oro sachê 340g

Cerveja Antarctica/ Skol/ 
Brahma litrinho 300ml

 1,29
CADA

R$

1,19
CADAR$

 14,90
CADAR$

Arroz Seletto 
Tipo 1 pct 5 kg  6,99

CADA
R$

Feijão carioca 
Riquinho 1 kg

6,49
CADAR$13,90

CADAR$

Leite longa vida 
Italac int. 1 L 

Óleo de soja 
Brejeiro 900ml

Farinha de trigo
Nita 1 kg

Azeite Tradição 
extra virgem 500ml

 3,49
CADA

R$  7,99
CADA

R$

 4,69
CADA

R$

3,39
CADAR$ 7,79

CADAR$

4,49
CADAR$

 17 ,90
CADA

R$

16,90
CADAR$

 13 ,99R$Linguiça chur.
Suinco kg

LIMITE 2 CAIXAS 
POR COMPRA

SOMENTE 
LÍQUIDO

 1,99
CADA

R$

1,89
CADAR$

O sorriso revela a 
felicidade de Ana Luiza 

Brunhera Brunozzi 
(Jaborandi) que concluiu 
o curso de Medicina pela 
Barão de Mauá. O jantar, 

colação de grau e baile no 
final de semana reuniram a 

família da nova médica 
e a mãe Roseli, que 
está radiante com a 
formatura da filha. 

Aniversário de casamento é sinônimo de celebração para As-
sem Ramadan/Neide, que completa 46 anos de união (bodas 
de alabastro) no dia 8. 

Momentos como da 
foto são cultivados 

por Edson Caldeira e 
Vera que no dia 9 

comemoram 42 anos 
de casados (bodas de 

prata dourada).

Fazer aniversário é 
uma das datas 

preferidas de Sérgio 
Martins que é comissário 
de bordo em São Paulo, 

onde celebra com os 
amigos os 33 anos 

de vida no dia 8.

A família da foto comemora os 8 anos da Nicole (dia 8) e o ani-
versário do pai Daniel Lavorini (dia 9). Os dois recebem carinho 
especial da Daniela e do Pietro. 

Cheia de saúde e com muitas histórias de vida, Ipinha Faxina com-
pleta 91 anos neste sábado na companhia da filha Lena e da família. 

Antônio Carlos R. Garcia/Raquel casou mais um filho no dia 22. 
O casamento do colinense Fernando com Ana Clara Reis (São 
João da Boa Vista) aconteceu em Poços de Caldas-MG. A lua de 
mel foi desfrutada em Natal-RN e o casal fixará residência em 
Lagoa Santa-MG, onde o noivo trabalha na Força Aérea Brasileira. 

A família que construíram é a bênção de Amauri Silva e esposa Aurinha, 
que amanhã completam 38 anos de casamento (bodas de carvalho). 


