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Dra. Débora Paro Drubi está com 
agenda aberta para atendimento 
presencial em Colina.

Ela é médica, com pós-graduação      
  em PSIQUIATRIA. 

Agende já sua consulta pelo 
fone: (17) 99719-1720       

Não perca essa oportunidade 
única para cuidar dos seus 
sentimentos e das suas emoções.

ATENÇÃO

Os alunos do ensino 
infantil e fundamental 
de Jaborandi já podem 
desfrutar da tecnologia 
de última geração que 
está disponível no Fab 
Lab entregue no dia 8 
pelo prefeito Silvinho. 

Com investimentos 
de cerca de R$ 430 mil, 
o laboratório coloca a 
cidade na vanguarda 
da educação 4.0 com 
modernos computadores, 
drones e impressoras 
3D.                        Pág. 5 

Jaborandi inaugura 
laboratório de tecnologia 

Equipamentos de ponta vão promover a inserção dos 
alunos no mundo tecnológico. 

A população colinense 
prestigiou a inauguração 
da decoração de Páscoa 
na praça matriz na noite do 
último sábado. O evento 
também contou com a 
presença de autoridades 

Público prestigiou 
decoração de Páscoa 

Domingo tem 
semifinais do Veterano

Pedreira x Estrelas
Amigos do Xibil x Bom Churrasco

Jovem morreu em 
acidente na 
Faria Lima
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Comércio abre até às 18h no sábado

e do padre Santana, que 
faz a bênção de Jesus 
Ressuscitado. 

O Coelho anunciou 
a chegada da Páscoa 
e distribuiu chocolate às 
crianças. A presidente 

do FSS, Liliana Taha, 
agradeceu a toda equipe 
que trabalhou com dedi-
cação para proporcionar 
um cenário encantador 
para a família colinense. 

Pág. 3 

Autoridades com as crianças e o coelho na inauguração da decoração de Páscoa na 
praça matriz, na noite de sábado.
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C L A S S I F I C A D O S

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

Notícias da Paróquia
Dia 14 – QUINTA FEIRA SANTA – Missa da Ceia do 
Senhor e Lava-Pés

Comemoramos a Ceia que Jesus celebrou com seus 
apóstolos na noite em que foi traído e preso. Nesta Ceia 
Ele lavou os pés dos apóstolos e deixou seu Corpo e seu 
Sangue como sacrifício de sua Igreja.  
19h30 –Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés
OBS: Logo após a Santa Missa iniciaremos a Hora Santa
21h – Comunidade de Santa Luzia – Vila Cunha
22h – Comunidade de Nossa Senhora Aparecida – Patrimônio
23h – Comunidades Centrais: São Judas Tadeu e Nossa 
Senhora das Graças

Dia 15 – SEXTA-FEIRA SANTA

Dia da comemoração da morte de Jesus. Procuramos 
descobrir o que essa morte redentora significa para toda 
humanidade e cada um de nós. 
06h – Padre
07h – Comunidade de São Sebastião
08h – Comunidade de São Francisco de Assis – Jardim Hípico
09h – Crianças
10h – Comunidade de São Cristóvão – Cohab I  - Jardim 
Primavera e SS. Cosme e Damião – CDHU I
11h – Comunidade de São Benedito – Pedreira e São 
Pedro – Cohab II
12h – Comunidade de Santo Antônio – Nosso Teto e São 
João Batista – Jardim Simões
13h – Comunidade de Santa Edwiges – Cohab III e Santa 
Izabel – CDHU II
14h – Comunidade do Bom Jesus – Nova Colina e Jovens
15h – Celebração da Paixão do Senhor
19h – Procissão do Senhor Morto

Dia 16 – SÁBADO SANTO

Na noite de hoje, vamos celebrar os grandes aconteci-
mentos da história da Salvação. Celebramos também a Luz 
que brilha nas trevas: Cristo Ressuscitado.
20h – Missa da Aleluia

Dia 17 – DOMINGO DE PÁSCOA 
Celebramos o acontecimento mais importante de nossa 

fé. Cristo vence a morte. Ele Ressuscita glorioso. A vitória 
de Cristo será também a de todos que o seguem.
10h30 – Batizados
19h – Missa na Matriz

A TODOS UMA FELIZ E SANTA PÁSCOA

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

GRÊMIO CULTURAL DE COLINA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

GRÊMIO CULTURAL DE COLINA, inscrito no CNPJ 
nº 46.948.998/0001-51, com sede à Rua Dr. Oscar Pi-
nheiros Barcellos, 291, na cidade de Colina/SP, neste ato 
representado por seu presidente RODRIGO GUIDEROLI 
MACHADO, no uso de suas atribuições legais, CONVO-
CA todos os associados do Clube, que estejam em gozo 
pleno de seus direitos e regalias e que sendo PATRI-
MONIAIS ou REMIDOS, estejam quites com os cofres 
sociais, excetuando os sócios Beneméritos, Honorários 
e Transitórios que dela não poderão participar, para se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
na sede de campo do Clube, localizada no endereço acima 
mencionado, no dia 30 de abril de 2022, às 14 horas 
em primeira convocação, instalando-se a Assembleia 
assim que estiverem presentes quarenta (40) associados 
e encerrando-se às 15 horas, ou, não sendo alcançado 
o quórum acima previsto, em segunda convocação, uma 
hora após a primeira convocação, ou seja, às 15 horas, 
com qualquer número de associados presentes.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a pena de expul-
são (artigo 22 do Estatuto), aplicada pela Diretoria e 
ratificada pelo Conselho Deliberativo, a associado que 
agrediu fisicamente funcionário/colaborador dentro 
das dependências do Clube.

A votação para manutenção ou não da pena será 
feita através de voto secreto, em cédula específica, sem 
qualquer identificação do votante.

Colina, 11 de abril de 2022.

Rodrigo Guideroli Machado - Presidente

VENDE-SE 
Terreno murado 11 x 

26m na Rua Júpiter – Pa-
trimônio. Tratar pelo fone 
99162-0345 ou na casa 
ao lado nº 3, c/ Silvana. 

TERRENO JD. DO 
LAGO ll

Vendo ou troco por 
veículo terreno no Jar-
dim do Lago ll – valor R$  
89.000,00, à vista tem 10 
% de desconto. Tratar (17) 
99132-7777. 

VENDE-SE 
Terreno 10x25m de 

área localizado na Rua 
C do Desmembramento 
Park, ótima localização. 
Contato  pelo fone (13) 
99194-4797, c/ Emerson. 

VENDE-SE 
Três terrenos murados 

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

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 encra-
vadas, calosidades, olho 
de peixe, etc. Contato 
Av. Rui Barbosa nº 572 
- Centro - 99156-1535 e 
98201-5722. 

CHAVEIRO
CENTER CHAVES 

– Cópias de chaves em 
geral, simples e codifica-
das. Confecção de carim-

bos – Av. Luiz Lemos de 
Toledo, 384 – 3341-3359 
ou 99148-8664. 
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 

PISCINAS COLINA
Tratamento e manutenção 

em piscinas residenciais. 
Contato 99171-2420 (Stan-
ley) ou 99120-1948 (Dil).
PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS
Limpeza caixa d’água, 

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

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. 

MOTORISTA 
PARTICULAR 

Precisa ir ao médico, 
no shopping, no INSS ou 
fazer compras? Use o 
conforto do seu veículo 
próprio sem se cansar 
dirigindo. Contrate um 
motorista c/ referências 
e mais de 30 anos de 
experiência – fone: (17) 
98820-1566, c/ Júnior. 
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Na noite de sábado, 
9, o Fundo Social de 
Solidariedade realizou a 
inauguração da decora-
ção especial de Páscoa 
na praça matriz com a 
presença da população 
colinense, que acompa-
nhou de perto todos os 
detalhes do evento. 

A solenidade foi iniciada 
com a bênção de Jesus 
Ressuscitado pelo padre 
Santana e, em seguida, 
o Coelho anunciou a 
chegada da Páscoa. 

Liliana Taha, presi-
dente do FSS, informou 
que a decoração foi 
criada com o objetivo de 
encantar os colinenses. 
“Esperamos que todos 
possam sentir o clima 

Inaugurada decoração de Páscoa

agradável e apreciar a 
beleza que, com muito 
carinho, disponibilizamos. 
Muito além do feriado 
e da troca de ovos de 
chocolate, a Páscoa é um 
momento de reflexão, em 
que as famílias se juntam 
para comemorar a vida, 

a união e a ressurreição 
de Cristo. Desejo uma 
feliz e abençoada Páscoa 
para todos!”. 

O evento também 
contou com as presenças 
do prefeito Dieb/Liliana, 
vice Campanholi/Eliana, 
secretários e vereadores. 

Autoridades, padre Santana e público que acompanhou 
o evento de sábado na praça matriz. 

O Fundo Social de 
Solidariedade, em par-
ceria com a Secretaria 
de Educação e Central 
de Alimentação,  fez a 
distribuição de 2.100 
ovos de chocolate entre 
os dias 12 e 13. 

A entrega aconteceu 
nas unidades escolares 
e foi realizada pelo 
Coelho, tradicional 
símbolo da Páscoa. A 
presidente do Fundo 
Social, Liliana Taha, 
o vice Campanholi, a 
coordenadora Loide 
Fernandes e a profes-
sora Leila Fracasso 
também participaram 
da entrega.

Foram contemplados 
os estudantes da Rede 
de Ensino, das unidades 
de Educação Infantil (cre-
ches e pré-escolas), das 
séries iniciais do Ensino 
Fundamental (do 1º ao 
5º ano), alunos da APAE, 
idosos do Asilo São José 
e Grupo da 3ª Idade. 

“É  g ra t i f i can te 
presentear as crian-
ças. Espero que elas 
aproveitem os ovos, 
preparados com todo 
carinho e lembrem-se 
que a Páscoa simboliza 
a ressurreição de Cristo”, 
destacou Liliana que 
acrescentou: “Agradeço 
a Engenheira da Central 
de Alimentação, Bea-
triz dos Santos e toda  
equipe pela dedicação 
na confecção dos ovos”. 

FSS entregou mais de 2 mil ovos 
de chocolate 

A Secretaria da Saú-
de, em parceria com 
o Hospital de Amor de 
Barretos, está realizando o 
agendamento de exames 
gratuitos de mamografia, 
papanicolau, FIT (cólon 
e reto), boca e pele, da 
Campanha de Prevenção 
de Câncer 2022. 

Os pacientes inte-
ressados devem fazer o 
agendamento na Unidade 
Básica de Saúde – UBS, 
mais próxima de sua re-
sidência, de segunda a 
sexta-feira, levando cópia 
do RG, CPF, Cartão do 
SUS e comprovante de 
residência. 

 Vale destacar que as 
vagas para o agendamento 
dos exames preventivos 
tiveram início no dia 11 
de abril e são limitadas, 
por isso a importância 
de fazer o agendamento 
com antecedência. 

A mamografia é des-
tinada para mulheres de 
40 a 69 anos. Já o Papa-
nicolau para mulheres de 
25 a 64 anos. Os exames 
de cólon e reto (FIT) são 
destinados à homens e 
mulheres de 50 a 65 anos.  
Em relação ao câncer 
bucal, o atendimento é 

Saúde realiza agendamento 
para exames de câncer

realizado para homens 
e mulheres a partir dos 
35 anos que fumam e/
ou consomem bebidas 
alcoólicas ou que tenham 
deixado este hábito há, 
no máximo, 20 anos. 
Já os exames de pele, 
também para ambos os 
sexos e para todas as 
faixas etárias. 

Os exames serão 
realizados na Unidade 
Móvel (carreta) do Hos-
pital de Amor, que estará 
em Colina a partir do 
mês de maio, em pontos 

estratégicos, seguindo 
cronograma previamente 
estabelecido. 

“Os exames são rea-
lizados por profissionais 
altamente capacitados e 
preparados e em excelentes 
equipamentos. A popula-
ção tem a comodidade de 
ser atendida com horário 
marcado e quem trabalha 
tem o período noturno para 
realizar o seu exame. Afinal, 
a prevenção é a atitude 
que salva!”, destacou a 
secretária de Saúde, Dra. 
Sadia D. R. Ferreira. 

Atendendo reque-
rimento apresentado 

Comércio abre até às 
18h sábado

pela ACIC – Associação 
Comercial e Industrial de 
Colina, a prefeitura emitiu 
na última segunda-feira, 
11, o decreto 4497 que 
autoriza, excepcionalmen-
te, o funcionamento do 
comércio neste sábado, 
dia 16, das 8h30 às 18h. 
A determinação também 
é válida para o dia 7 de 
maio, véspera do Dia 
das Mães.

 O comércio perma-
nece fechado amanhã, 
Sexta-feira Santa e no 
feriado do próximo dia 
21, quando se comemora 
o Dia de Tiradentes e o 
aniversário de emanci-
pação de Colina.

A campanha “Amigos 
do Esporte”, promovida 
pelo Colina Atlético e As-
sociação Dragão Branco, 
sorteia R$ 2.850,00 em 
vale-compras na próxima 
quarta-feira, dia 20. Para 
concorrer a estes super 
prêmios mantenha o 
carnê em dia. 

Quarta tem 
sorteio 

A unidade móvel do Hospital de Amor retorna ao município 
depois da ausência provocada pela pandemia. 

Liliana e o vice Campanholi visitaram as unidades esco-
lares para distribuição dos ovos aos alunos.

Os idosos do Asilo também receberam ovos de Páscoa 
do Fundo Social.
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 
COLINA-SP

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.223 LIVRO D-19 
FLS.097

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

SAMUEL GONTIJO DE ABREU LOPES e 
RAFAELA DOS SANTOS ARDENGUE

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 27 de Maio de 
1.998, barbeiro, solteiro, residente e domiciliado na cida-
de de Colina-SP, à Rua Antônio Pereira Lima, nº 35, cen-
tro, filho de Roberto Carlos Lopes e de Maria de Fatima 
Gontijo de Abreu Lopes.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 27 de Janeiro 
de 2.000, operadora de caixa, solteira, residente e domi-
ciliada na cidade de Jaborandi-SP, à Rua Liberdade, nº 
382, filha de Cesar Donizete Ardengue e Sonia Marcelino 
dos Santos Ardengue.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.224 LIVRO D-19 
FLS.098

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

ALAN BARBOSA e  
JOICE HELENA RIBEIRO BARBOSA

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 29 de Abril de 
1.998, servente de pedreiro, solteiro, residente e domici-
liado na cidade de Colina-SP, à Rua Júpiter, nº 155FD, 
Patrimônio, filho de Catia Barbosa.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 25 de Dezem-
bro de 2.001, babá, solteira, residente e domiciliada na ci-
dade de Colina-SP, à Rua Júpiter, nº 155FD, Patrimônio, 
filha de José Aparecido Barbosa e de Aline Vital Ribeiro.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.225 LIVRO D-19 
FLS.099

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

GLÁUCIO GIOVANE MALPELI e 
MICHELE RODRIGUES QUEIROZ

Ele, natural de Colina-SP, nascido aos 30 de Julho 
de 1.974, almoxarife, solteiro, residente e domiciliado na 
cidade de Colina-SP, à Rua Fuzinato Bertazi, nº 6, Pa-
trimônio, filho de José Alfredo Malpeli e de Antonia de 
Lourdes Fachina Malpeli.

Ela, natural de Colina-SP, nascida aos 20 de Agosto 
de 1.988, advogada, solteira, residente e domiciliada na 
cidade de Colina-SP, à Rua 7 de Setembro, nº 764, Cen-
tro, filha de Paulo Rodrigues Queiroz e de Neide Genovez.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.226 LIVRO D-19 
FLS.100

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

WALLISON MATHEUS GOTARDO DOS SANTOS e 
MARCIELE DE CARVALHO IZIDORO DOS SANTOS

Ele, natural de Campinas-SP, nascido aos 21 de Abril 
de 1.999, repositor de mercadoria, solteiro, residente e 
domiciliado na cidade de Colina-SP, à Rua Santo Paro, nº 
605, Cohab II, filho de Arides Luiz dos Santos e de Carine 
Gotardo dos Santos.

Ela, natural de Barretos-SP, nascida aos 09 de Abril 
de 1.999, balconista de frios, solteira, residente e domici-
liada na cidade de Colina-SP, à Rua Santo Paro, nº 605, 
Cohab II, filha de José Carlos Izidoro dos Santos e de 
Ana Gilda de Carvalho Izidoro dos Santos.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da lei. 
Priscila Ribeiro Perussolo Cury - Oficial Designada

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 387, DE 11 DE ABRIL DE 2022

CONVOCA OS(AS) CANDIDATOS(AS) CLASSI-
FICADOS(AS) E APROVADOS(AS) DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº 02/2018 QUE ESPECIFICA E DÁ OU-
TRAS 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, os(as) candidatos(as) clas-
sificados(as) e aprovados(as) do Concurso Público n.º 
02/2018, para comparecerem junto ao Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Colina e 
manifestarem interesse em assumir as vagas existentes 
dos cargos públicos efetivos, serem admitidos(as) para o 
exercício de suas atribuições, no prazo máximo de até 30 
(trinta) dias, a contar da data de publicação, respeitando-
se a ordem classificatória, conforme abaixo relacionado:

I – OFICIAL DE COZINHA II:
a.) ELIZABET MARTINS DA SILVA ANGELO – por-

tadora do Registro Geral n.º 29.803.233-8, 15.ª classificada.

II – OFICIAL ADMINISTRATIVO I:
a.) WILSON ANDRÉ ABOUNEMER NEME – porta-

dor do Registro Geral n.º 12.786.697-8, 19.º classificado.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio, devendo o Departamento de Recursos Humanos so-
licitar a documentação pertinente, bem como realizar as 
anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 11 de Abril de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

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

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

Medidas: 2 colunas x 17 cm | Valor:  R$ 236,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PORTARIA Nº 388, DE 11 DE ABRIL DE 2022

CONVOCA A CANDIDATA CLASSIFICADA E 
APROVADA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 
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 01/2021, para com-
parecer junto ao Departamento de Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Colina e manifestar interesse 
em assumir a vaga existente do cargo público efetivo, ser 
admitida para o exercício de suas atribuições, no prazo 
máximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de pu-
blicação, respeitando-se a ordem classificatória, confor-
me abaixo relacionado:

I – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
GERAIS - FEMININO:

a.) MARIA FERNANDA ABELENTANE IGNACIO 
– portadora do Registro Geral nº 57.998.441-2, nascida 
em 24/02/2001, 6.ª classificada.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio, devendo o Departamento de Recursos Humanos so-
licitar a documentação pertinente, bem como realizar as 
anotações de estilo.

Prefeitura Municipal de Colina, 11 de Abril de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal de Colina

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

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

Medidas: 2 colunas x 16 cm | Valor:  R$ 222,40

Acontece neste domingo, 
a partir das 8 horas, no Colina 
Atlético, as semifinais do 
Campeonato Veterano 2022. 
A quinta e última rodada do 
1º turno definiu as posições 
e também a classificação, 
pelo menos para um dos 
times, já que três deles já 
estavam garantidos. 

BC VENCE E ESTÁ 
NA SEMI 

O Bom Churrasco foi 
o último a estar entre os 
semifinalistas. O time do 
técnico Anaelson ainda 
não convenceu pra valer e 
precisou disputar a última 
rodada para carimbar o 
passaporte. 

Foi uma vitória magra (2 a 
1) contra o União de Amigos 
que também brigava pela 
vaga. Foi o primeiro jogo 
da competição no campo 
do Patrimônio. Alan abriu 
o placar aos 12’ e pouco 
tempo depois o União de 
Amigos, desta vez completo, 
empatou  com Ribamar. O 
primeiro tempo terminou 
igual e a pressão tomou 
conta dos dois times na 
etapa complementar. O 
incansável Lucão ampliou 
perto dos 20’ e depois o 
time se fechou para garantir 

Pedreira x Estrelas e Amigos do Xibil x Bom 
Churrasco fazem as semifinais

o resultado. O União não 
conseguiu transpor a defesa 
do Carvão e deu adeus à 
classificação. 

Com a vitória o BC 
terminou em 4º lugar com 
7 pontos e vai pegar o líder 
Amigos do Xibil, que goleou 
fácil o Estrelas. O confronto 
do turno entre Xibil e BC 
ficou 2 a 2. 
XIBIL GOLEIA ESTRELAS 

Amigos do Xibil e Es-
trelas entraram em campo 
no horário nobre no Colina 
Atlético já confirmados nas 
semifinais. No entanto o 
Xibil não se acomodou, foi 
pra cima do  adversário e 
fez 4 a 0. 

O Amigos do Xibil fez 
uma verdadeira blitz e acuou 
os “galácticos”. Logo de 
início, o time promoveu um 
verdadeiro bombardeio pra 
cima do goleiro Gustavo, 
que conseguiu evitar o 1º 
gol, pelo menos por alguns 
minutos, já que aos 8’ o 
estreante Gilsinho abriu o 
placar. Ele estava no Monte 
Azul onde jogou a Série 
A2 do Paulista. Aos 14’ o 
mesmo Gilsinho ampliou 
e aos 35’ Parral fechou o 
placar. No primeiro minuto 
do 2º tempo Brito fez o 4º 

e completou a goleada. O 
Xibil até que queria mais 
e isso só não aconteceu 
devido às boas defesas 
do goleiro Gustavo. 

PEDREIRA APLICA 
MAIOR GOLEADA 
Quem achou que 8 a 

0 seria a maior goleada, 
se enganou. A frágil Vila 
Guarnieri levou 9 a 0 da 
Pedreira. Um massacre 
que mostra a enorme de-
sigualdade entre os times. 
O atacante Leozinho fez 6. 
Baiano e Leandro também 

fizeram e um contra. 
Com o resultado a Pedreira 

chegou a 2ª posição com 12 
pontos e pega o Estrelas, 
3º lugar com 9 pontos. No 
duelo do primeiro turno a 
Pedreira venceu por 1 a 0. 

Por terem a melhor 
campanha Xibil e Pedreira 
jogam pelo empate neste 
domingo. 

SEMIFINAIS 
Colina Atlético 

8h – Pedreira x Estrelas 
10h – Amigos do Xibil 

x Bom Churrasco 

É possível um goleiro ser destaque mesmo com seu 
time perdendo por 4 a 0? O goleiro Gustavo, do Estrelas, 
provou que sim. Ele fez tudo que estava ao seu alcance 
para evitar uma derrota ainda maior. O jovem arqueiro fez 
defesas difíceis, arrancando elogios até mesmo de seus 
adversários, que o cumprimentaram muito ao término 
do jogo. Vai lá Gustavo, a pizza da Florença é toda sua. 
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P A N O R A M A

O aprendizado num 
laboratório com equipa-
mentos tecnológicos e 
de última geração já é 
realidade em Jaborandi 
com a inauguração na 
última sexta-feira, 8, do 1º 
Fab Lab que funciona no 
CIEB – Centro Integrado 
de Educação Básica. 

O espaço, totalmente 
climatizado e sob a 
supervisão do Sesi, 
destina-se à capacitação 
de alunos do ensino 
infantil e fundamental 
da Rede Municipal de 
Ensino. O investimento 
com a aquisição dos 
equipamentos e implan-
tação do projeto foi de 
aproximadamente R$ 
430 mil. 

 “A importância deste 
investimento para qua-
lificação dos nossos 
alunos no contraturno 
escolar impactará as 
próximas décadas e 
terá reflexos positivos 
nas futuras adminis-
trações, tornando-se 
numa política pública 
de estado para trans-
formação da vida dos 
cidadãos,  através da 
educação e qualifica-
ção  de qualidade”, 
destacou o secretário 
de governo Rodrigo 

Prefeitura entrega laboratório com tecnologia de ponta para alunos

Vaz de Almeida que 
ressaltou também em 
seu discurso: “Não 
posso deixar de realizar 
meus agradecimentos 
especiais ao Stephan 
Vernillo, nosso mestre 
de inclusão digital, 
que sonhou conosco 
e encabeçou este pro-
jeto desde quando era 
ainda uma ideia a ser 
implantada. Com muita 
garra e determinação 
conseguiu implantá-lo 
com apoio integral de 
outros departamentos 
municipais”. 

SEMPRE 
APOIAREMOS 

INICIATIVAS DESTA 
MAGNITUDE 

Na sequência, o ve-
reador André Junqueira 
fez uso da palavra e 

enfatizou: “Estamos 
sempre dispostos a 
contribuir com ações 
efetivas que geram o 
desenvolvimento do 
povo, melhorando sua 
qualidade de vida. So-
mos ciosos dos nossos 
deveres em fiscalizar 
o Executivo, mas en-
tendemos e sempre 
apoiaremos iniciati-
vas desta magnitude 
que possibilitam que 
nossos jovens, desde 
a adolescência, se 
qualifiquem para alçar 
voos maiores”. 

“Estudo recente 
apresentado no Fórum 
Mundial indica que até 
65% das funções e 
profissões atuais de-
saparecerão ou serão 
trocadas por outras no 

período de formação dos 
alunos que ingressam 
no ensino infantil. Por 
isso a importância des-
te investimento, que 
visa agregar maiores 
conhecimentos, des-
pertar a criatividade 
e as potencialidades 
dos nossos estudan-
tes, preparando-os 
desde a base para 
os desafios do mer-
cado de trabalho do 
século 21”, declarou 
o prefeito Silvinho. 
Também participaram 
da solenidade os se-
cretários Sílvia Helena 
Junquei ra Franco 
(Educação), Stephan 
Vernillo (Comunicação) 
e Alessandra Regina 
Vianna (Assistência 
e Desenvolvimento 
Social), vereadores 

Prefeito Silvinho destacou a importância de se investir 
em tecnologia para as futuras gerações. Na foto, ele ex-
plica o funcionamento de equipamento a um dos alunos.

Antônio Lima Júnior, 
Douglas e Marcelo, 
representantes do Sesi, 

diretores, professores, 
alunos e público em 
geral. 

Um concurso com 
abertura nunca vista 
e estrutura grandiosa 
são as apostas da co-
missão organizadora do 
Concurso da Rainha da 
36ª Festa do Peão, que 
promete surpreender 
o público no dia 30 de 

Concurso da Rainha promete 
surpresas
abril, data do grandioso 
evento, que está sendo 
preparado nos mínimos 
detalhes. 

Os organizadores 
convidam a população 
jaborandiense e visi-
tantes da região para 
prestigiarem o concurso, 
que terá muito glamour 
e emoção. Os ingressos 
antecipados custam R$ 

20,00 e estão à venda 
com as candidatas. No 
dia do evento pode-
rão ser adquiridos na 
portaria do Parque de 
Exposições pelo valor 
de R$ 25,00. Após a 
escolha das musas da 
noite haverá show com 
a dupla Victor & Yago 
e balada eletrônica 
com DJ. 

Logotipo do concurso que abre a programação festiva 
da festa, que acontece de 5 a 8 de maio. 

O COLINENSE
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Fone/Fax: (17) 3341-1180
Cep: 14770-000 - Colina/SP
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Os equipamentos de ponta são os destaques do novo 
laboratório, que funciona no Cieb.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS OBJETIVAS (LOCAIS DE PROVA)

O Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e em consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do dis-
posto no art. 37, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica 
do Município e demais Legislações Municipais vigentes, faz saber que ficam convocados 
todos os candidatos inscritos, nos Cargos Públicos Constantes do Edital de Abertura, para 
a prestação das Provas Objetivas no dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2022.

1 -  DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
1.1-  Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, caracterizando assim a 

ausência, ou o atraso, do candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado;
1.2-  Não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se apresentarem após 

o horário estabelecido para os exames;
1.3-  No dia designado para as provas os portões serão abertos 30 (trinta) MINUTOS 

antes do horário e fecharão impreterivelmente no horário estabelecido, não sendo admiti-
do o ingresso de nenhum candidato após esse horário;

1.4-  O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos que apresen-
tarem o comprovante de inscrição devidamente pago, acompanhado de documento de 
identidade com foto, de acordo com o item 7.6 do Edital de Abertura (ex.: RG ou Carteira 
Nacional de Habilitação);

1.5-  Durante a execução das provas não será permitida consulta de nenhuma espécie 
à legislação, livro, revista ou folheto, bem como o uso de máquina calculadora, telefone 
celular, bip, mp3, palmtop, outros equipamentos similares, ou qualquer tipo de aparelho 
eletrônico, como também não será admitida comunicação entre os candidatos;

1.6-  O tempo mínimo de permanência do candidato na sala de prova é de 60 (ses-
senta) minutos após o seu início e o tempo máximo de duração será de 3 (três) horas, já 
incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas; 

1.7-  O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas munido de 
caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto n.º 2 e borracha;

1.8-  Sob nenhuma alegação será feito prova fora dos locais preestabelecidos;
1.9-  Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar nas Listas 

de Presença, mas que tenha em seu poder o respectivo comprovante de pagamento, efetuado 
nos moldes previstos no Edital de Abertura, o mesmo poderá participar do Processo Seletivo, 
devendo para tanto procurar o Coordenador de Prova do local e identificar-se;

1.10-  Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal a folha de respostas, 
podendo, no entanto anotar o gabarito e levar consigo o caderno de questões; 

2-  DOS PRECEDIMENTOS E ITENS OBRIGATÓRIOS PARA PREVENÇÃO 
DO COVID-19

 2.1-  Os candidatos deverão observar os cuidados individuais de higiene recomenda-
dos para a prevenção do contágio do COVID-19; 

2.2-  No ingresso ao local de prova é recomendado a utilização de máscara de prote-
ção facial. Recomenda-se também que os candidatos levem máscaras reserva caso haja 
necessidade de trocá-la 

2.3- Os candidatos devem chegar com antecedência para evitar aglomerações na entrada 
dos locais de prova e deverão respeitar o distanciamento social, evitando a proximidade 
entre as pessoas e obedecendo o procedimento de entrada do candidato determinado no dia; 
Recomenda-se que os candidatos evitem contatos físicos em cumprimentos.

2.4- Os candidatos deverão levar Utensílio para consumo de água (garrafa, copo, ca-
neca e etc) pois não será permitido o uso de bebedouros direto na fonte.

2.5- Os candidatos deverão levar seu próprio álcool em gel 70% para uso individual, 
em recipiente pequeno e sem rótulo, de preferência transparente;

2.6- Os candidatos deverão cobrir a boca e o nariz com o braço em caso de necessi-
dade de tosse ou espirro;

2.7-  A APTA Assessoria e Consultoria e a Prefeitura Municipal de Colina Não se 
responsabilizarão pelo fornecimento de máscaras aos candidatos.

3-  DOS LOCAIS DE PROVA - PREVENÇÃO AO COVID-19 
3.1- Preocupados com a segurança de seus candidatos e colaboradores, e seguindo os 

Protocolos de Prevenção ao COVID-19 a APTA Assessoria e Consultoria proporcionará 
aos locais de prova:

3.1.1- Cuidados de distanciamento social e higienização conforme os protocolos de 
prevenção à Covid-19;

3.1.2- Limpeza e desinfecção adequada de todos os locais de prova, especialmente nas 
salas de prova e sanitários;

3.1.3- Portas e janelas das salas serão mantidas abertas para garantir que os ambientes 
estejam arejados por ventilação natural;

3.1.4- Outras medidas que se fizerem necessárias após a publicação desta convocação.

CONSULTE SEU LOCAL DE PROVA NA LISTAGEM ABAIXO!

PARA CONSULTAR A SALA E ESCOLA DE PROVA OS CANDIDATOS TAM-
BÉM PODEM ACESSAR www.aptaconcurso.com.br E CLICAR EM “CONSULTA 
LOCAL DE PROVA” PARA CONSULTAR SEU LOCAL DE PROVA COM O CPF

DATA DA PROVA: 24/04/2022 - TURNO: MANHÃ
ABERTURA DOS PORTÕES: 08:30

FECHAMENTO DO PORTÃO: 09:00 
LOCAL DE PROVA

EMEF LAMOUNIER DE ANDRADE
ENDEREÇO: PRAÇA LAMOUNIER DE ANDRADE Nº. 101, CENTRO

COLINA-SP. - CEP: 14.770-000

ENSALAMENTO DO LOCAL DE PROVAS
DATA DA PROVA: 24/04/2022 - TURNO:MATUTINO - HORA:09:00:00.

COLINA/SP.

Medidas: 6 colunas x 35 cm | Valor:  R$ 1.417,80 | continuação na pág. 7
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continuação da pág. 6

Medidas: 3 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 708,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO 01/2022

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS PCD  - PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em 
consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37, inciso 
II da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município e demais Legis-
lações Municipais vigentes, faz saber do deferimento das inscrições dos Candidatos PCD (Pessoa 
Com Deficiência) do Concurso Público nº 01/2022. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se.

Colina, 14 de abril de 2022.

DIAB TAHA - PREFEITO MUNICIPAL

LISTA DE PEDIDOS DE VAGAS PCD DEFERIDOS

Medidas: 3 colunas x 7,5 cm | Valor:  R$ 156,37

I

N

S

P

E

T

O

R

D

E

A

L

U

N

O

E

M

E

F

L

A

M

O

U

N

I

E

R

D

E

A

N

D

R

A

D

E

P A N O R A M A
JOVEM MORRE EM ACIDENTE 

Mais uma tra-
gédia se abateu 
sobre a cidade 
no sábado, dia 9, 
com o acidente 
que tirou a vida do 
jovem colinense 
Djair dos Santos 
Júnior (foto), de 
apenas 20 anos, 
que estava a ca-
minho do trabalho 
no sábado, dia 

9, por volta das 5h23, quando a moto 
que conduzia, uma Honda XRE 300, 
ano 2018, colidiu na traseira de um 
ônibus que estava estacionado logo 
após a praça de pedágio, sentido 
Colina/Barretos, causando a morte 
do condutor no local. De acordo com 
o boletim de ocorrência, o ônibus, 
de Salvador-BA, teria apresentado 
problemas e o motorista parou o 
veículo. Ele não foi encontrado no 
local do acidente e se apresentou 
na delegacia na manhã de sábado, 
acompanhado por uma advogada, 
para prestar depoimento. O motorista 
foi submetido ao texto do bafômetro 
que deu negativo. A perícia esteve no 
local e a polícia investiga as causas 
do acidente. O corpo do jovem foi 
sepultado na tarde de sábado sob 
forte comoção de familiares e amigos. 

MONZA FURTADO NO CDHU 2 
Um  Monza, ano 1986, apresen-

tou problemas e o proprietário, de 55 
anos, o deixou estacionado defronte 
à residência na Rua 4 do CDHU 2. Na 
manhã do dia 11 quando a vítima saiu 
para trabalhar não encontrou o veículo, 
que tinha sido furtado. 

MAIS FURTOS DE FIOS 
Cerca de 48 metros de fios elétricos 

foram furtados do centro comunitário da 
Rua 9 da Vila Hípica. O secretário de 
Obras acredita que o furto tenha ocorrido 
na madrugada do dia 6, data em que 
recebeu queixa da falta de energia de 
munícipes que utilizam o local. 

No período de dois meses uma 
construção da Rua Venezuela, no Jardim 
Universal, já foi alvo de furto em duas 
ocasiões, inclusive com o destelhamen-
to. O proprietário no imóvel relatou que 
durante a madrugada do dia 8 meliantes 

cortaram a fiação de energia do poste e 
furtaram também o disjuntor. 

MAIS FURTOS 
No dia 10, uma jovem de 19 anos 

participava de uma festa em uma chá-
cara na Rodovia Renê Vaz de Almeida, 
que liga Colina a Monte Azul, quando 
teve o celular furtado. Ele procurou a 
delegacia para registrar a ocorrência. 
Outro celular foi furtado no dia 6 do 
interior do um veículo estacionado na 
Rua Frederico Brait. 

O funcionário de empresa na Av. Luiz 
Lemos de Toledo chegou ao trabalho na 
manhã do dia 10 e deixou sua bicicleta 
trancada com corrente e cadeado no 
suporte existente no local, mas mesmo 
assim a bike foi furtada. 
APREENSÃO DE MOTO E TELEVISÃO 

Uma moto foi apreendida na tarde 
do dia 9, na Nova Colina, quando o 
condutor, de 24 anos, tentou escondê-la 
dentro da residência após avistar a PM. 
Como estava com a placa adulterada, 
o veículo foi guinchado ao pátio. 

Os PMs Wagner e Silva abordaram 
na madrugada do dia 6 um rapaz, de 
18 anos, que carregava uma TV 32’ na 
bicicleta pela Rua Dr. João Moreira de 
Andrade – Vila Cunha. Ele alegou que 
tinha adquirido a TV por R$ 100,00 de um 
indivíduo que tinha inclusive fornecido a 
nota. Os PMs realizaram diligências, mas 
ninguém confirmou a versão. Por fim a 
mãe do jovem relatou que ela pegou a 
TV numa caçamba de entulhos no Jardim 
Santa Lúcia. 

MILITARES HOMENAGEADOS 
Durante as comemorações do 36º 

aniversário do 33º Batalhão de Polícia 
Militar de Barretos na última quinta-feira, 
7, que contou com a participação de 
diversas autoridades civis e militares 
da região, foram homenageados vários 
policiais militares que se destacaram 
no cumprimento do dever, dentre eles 
três policiais que atuam no Grupamento 
de Colina e um de Jaborandi. 

Além de receber a Láurea de Mé-
rito Pessoal em seu grau máximo, o 
sargento Hespanhol, comandante da 
PM em Colina, também foi agraciado 
com a Medalha Combatentes da Força. 
Pública. O cabo Silva recebeu a Láu-
rea de 1º grau e o soldado Rocha de 
5º grau. O cabo Daniel, que trabalha 
em Jaborandi, recebeu a Medalha de 
Combatentes da Força Pública. 
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outros aceitam. A pessoa amada está merecendo maior atenção 
da sua parte. No trabalho, aja com mais vontade. Aguarde notícias 
inesperadas e benefícios.

Horóscopo da semana de 14 a 20/04

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 A lua e a posição de 
mercúrio favorecerão a vida amorosa, as atividades 
criativas e as artes. Sentimentos fortes e sintonia 

afetiva com a pessoa amada permitirão um perfeito entendimento, 
com a possibilidade de surgirem novos planos para o futuro.

LEÃO - de 22/07 a 22/08  Excelentes influências 
para desenvolver suas atividades de modo 
geral. Aproveite, pois está é a melhor fase para 

progredir profissional, social e materialmente. Êxito romântico e 
sentimental. Bom para jogar na loteria.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Muita harmonia 
familiar, conjugal e na vida sentimental e amorosa 
está prevista para você neste dia. Muito favorável 
também, aos negócios, as especulações e as 

novas empresas. Contatos pessoais bem sucedidos.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Sua probabilidade 
de êxito material será aumentada hoje. Por outro 
lado, deverá prosperar no campo profissional e 

social, e poderá conseguir o que pretende na vida artística. Bom 
para passeios, diversão e saúde.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Todos os 
esforços que têm empreendimento no sentido 
de se elevar e prosperar profissionalmente e 
socialmente se farão sentir com maior força neste 

dia. Analise e verá quanto progrediu e prosperou.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Pessoas 
conhecidas estão propensas a colaborar com 
seus projetos e aprimorar suas ideias originais. 
Receberá informações úteis e promissoras. 

Dia feliz para a vida amorosa. Extrema dificuldade no seu 
relacionamento com as coisas do cotidiano.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Propícia influência 
para cultivar os dons de seu intelecto, seu espírito 
filosófico e otimista. Fará ótimas relações sociais e 
propícias amizades. Evite o egoísmo e se coloque 

em um ponto de vista mais aberto para ser melhor compreendido.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Melhora total em 
todos os assuntos profissionais, sociais e financei-
ros se farão sentir neste dia. Terá uma noite feliz, 
aos passeios e para se unir com amigos e entes 

queridos. Poderá encontrar a pessoa que irá amar.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Aproveite a 
influência astral deste dia para conhecer o maior 
número possível de pessoas. Prepare- se para 
enfrentar uma crise de ciúmes da pessoa amada. 

Este será o período de você repensar suas atitudes e de decidir 
o que realmente deseja em relação aos envolvimentos.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Este é 
um bom período do ano para você começar 
ou levar avante negócios e empreendimentos 
monetários. Os presságios para esta fase são 

mais promissores para empréstimos, realização de negócios 
lucrativos, compra e venda, de objetos e imóveis.

PEIXES - de 20/02 a 20/03  Procure agir de 
forma dinâmica e com mais tato, sem impor sua 
autoridade. Você têm gênio forte e nem sempre os 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Momento 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.

Hoje 
João Augusto Brait Filho 

Júlia Ikuma 
Naime Assad Chabrour 

Elton Possidonio de Souza 
Altair Ferreira de Melo 

Dirce Ferreira C. de Souza
Guilherme M. Zancheta 

Amanhã 
Wilson Roberto Poleto 
Luiz Alberto de Souza 

Barbarotto 
Vitor Antônio Sforcini

Dia 16 
Adriana Sanches Garcia 
Flávia Sanches Garcia 

Laira Argentão de Souza
Dia 17 

João Alberto Spexoto
João Carlos da Silva 

Maria Fernanda Pinto Neto
Dia 18

Doralice T. de Bello 
Maria Carolina Bisarro dos 

Reis Silva 
Marco Aurélio M. Weiss 

Dia 19 
Ana Lúcia Corrêa do 

Nascimento 
César Paschoal Forte 

Dia 20 
Laiz Argentão de Souza 

Ademilson Foleto 
Aniversário de 

casamento 
Dia 17 

João Roberto Fernandes/
Neusa 
Dia 19 

Persival Brait/Silvana 

As amigas  Renata, Maria Alice, Amanda, Neia e Gio-
conda em momento de curtição para celebrar a vida 
e a amizade que une essa turma alto astral e de bem 
com a vida. 

No dia 11 foi aniversário da Fernanda que comemorou 
a passagem de mais um ano de vida juntinho ao ma-
rido Amir Choiab. O casal reside em Ribeirão Preto. 

Enquanto o Antônio não nasce, o casal Fernando/Ma-
riana curte a gravidez e aguarda a chegada do primo-
gênito, com toda expectativa, para maio. 

O aniversário é do João Spexoto, mas a alegria é da família 
e esposa Isolina que celebram a data festiva neste domingo. 

João “Lua” e sua Neusa completam 40 anos de muita 
cumplicidade e harmonia conjugal neste domingo, na 
companhia da família que é seu bem mais precioso. 

Um dos dias mais alegres do ano para as irmãs Flávia 
e Adriana (São Carlos) é a data dos aniversários, que 
elas comemoram neste sábado juntinho dos familia-
res e dos maridos Bruno e Marcos, respectivamente. 

Os “parabéns” 
no próximo dia 19 

são para César Forte 
que recebe atenção
 especial da família 

e da esposa
 Maria José. 

As sócias-proprietárias Regina Márcia, Regina Hele-
na, Angeli e Flávia convidam você para participar nes-
te sábado, dia 16, a partir das 10h, da grande inau-
guração da Linea For Men, um espaço exclusivo para 
homens. Também acontece a reinauguração da Linea 
feminina, que está toda  renovada. Venha conhecer e 
se surpreender com as muitas novidades.


