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Notícias da Paróquia
Dia 23 – Sábado
19h – Missa na Matriz

Dia 24 – Domingo
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as Crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 27 – Quarta-Feira
19h30 – Missa com novena na Matriz

SHALOM: A CONSTRUÇÃO DA PAZ

O primeiro encontro entre Jesus ressuscitado e seus 
discípulos é marcado pela saudação feita por ele: “A paz 
esteja com vocês!”. Por duas vezes Jesus deseja a paz 
a seus amigos. Esta saudação é muito comum entre 
os judeus e na Bíblia. Ela aparece quando surge um 
mensageiro da parte de Deus. (Jz 6,23;TB 12,17). Logo 
em seguida, Jesus os envia em missão, soprando sobre 
eles o Espírito. Paz, Missão e Espírito! Os três estão 
juntos. Afinal, construir a paz é a missão dos discípulos 
e das discípulas de Jesus (Mt 10,13; Lc 10,5). O reino 
de Deus, pregado e realizado por Jesus e continuado 
pelas comunidades animadas pelo Espírito, manifesta-se 
na paz (Lc 1,79;2,14). O Evangelho de João mostra que 
esta paz, para ser verdadeira, deve ser a paz trazida por 
Jesus (Jo 14,27). Uma paz diferente da paz construída 
pelo Império Romano. 

Paz na Bíblia (em hebraico é Shalom) é uma palavra 
muito rica, significando uma série de atitudes e desejos 
do ser humano. Paz significa integridade da pessoa diante 
de Deus e dos outros. Significa também uma vida plena, 
feliz, abundante (Jo 10,10). A paz é sinal da presença de 
Deus, porque o nosso Deus é um “Deus da paz” (Jz 6,24; 
Rm 15,33). Por isso mesmo, a proposta de paz trazida por 
Jesus também é sinal de “espada” (Mt 10,34), ou seja, de 
perseguições para as comunidades. O próprio Jesus faz 
este alerta sobre as tribulações promovidas pelo Império 
tentando matar a paz de Deus (Jo 16,33). É preciso con-
fiar, lutar, trabalhar, perseverar no Espírito para que um 
dia a paz de Deus triunfe. Neste dia, “amor e verdade se 
encontram, justiça e paz se abraçam” (Sl 85,11). Então, 
como ensina Paulo, “o Reino será justiça, paz e alegria 
como fruto do Espírito Santo” (Rm 14,17), e “Deus será 
tudo em todos” (1Cor 15,28).

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

chances de colocar tudo em ordem. Excelente para conseguir a 
casa própria e para abrir uma caderneta de poupança.

Horóscopo da semana de 21 a 27/04

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Momento em que 
sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo de 
Vênus. Contudo, procure compreender melhor seus 

colegas de trabalho, bem como os familiares e a pessoa querida.

LEÃO - de 22/07 a 22/08  Estímulo positivo 
para a vida social e para o relacionamento com 
os amigos. Eles o ajudarão no campo profissional 

e aumentarão sua alegria de viver. Nesta fase, você estará 
coletando e registrando informações que serão muito úteis, 
principalmente em suas experiências intelectuais.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Os estudos elevados 
e a vida cultural estarão favorecidos, assim como o 
contato com o estrangeiro. Haverá continuidade no 
seu sucesso profissional. Você deverá agir no sentido 

de consolidar as conquistas feitas nos períodos anteriores.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 A carreira 
profissional atingirá um momento culminante 
de transformação e você poderá aproveitar 

as circunstâncias favoráveis para dar um salto em termos de 
progresso pessoal e material. Será importante usar de forma 
construtiva a energia que está disponível.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Os excessos 
de prazer de bebidas alcoólicas alimentos 
gordurosos e as questões extraconjugais poderão 
complicar- lhe física e moralmente neste dia. Não 

saia da rotina, fale pouco e escute mais.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Momento 
indicado para iniciar a melhoria da aparência de 
sua casa, tais como nova decoração e reformas. 
Fará ótimas amizades, mas não confie demais 

em estranhos. Sucesso junto ao sexo oposto.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Ainda hoje, novas 
perspectivas de êxito vão se abrir diante de você. 
Evite desgastar- se, aborrecer- se ou irritar- se por 
questões de pequena monta. Seu fluxo ainda não 

é totalmente bom. A partir de amanhã sim, será muito beneficiado.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 O fluxo de Saturno 
muito deverá beneficiar você neste dia. Aproveite 
a influência para colocar em ordem seus negó-
cios e compromissos que estão em atraso. Êxito 

sentimental, amoroso e profissional.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Boa 
influência para cuidar de sua beleza física e para 
submeter- se a operações plásticas. A saúde está 
melhorando bastante, bem como as chances de 

progresso financeiro e profissional.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Continue 
se esforçando no campo profissional, pois 
espetaculares serão as chances de elevação 
material através deste. Bons negócios em vista 

e excelente influência astral as a vida sentimental e amorosa.

PEIXES - de 20/02 a 20/03  Assuntos econô-
micos o aborrecerão logo nas primeiras horas de 
hoje. Mas não se aborreça, pois à tarde terá ótimas 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Você deve neste 
dia, tomar uma atitude firme e autoconfiante quanto 
aos negócios e ser mais constantes em seus projetos 
e no trabalho. Se você pretende ter uma conversa 

franca e direta com o seu par amoroso, este e um momento adequado.

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 – 
metragem total 1.565 
m2. Tratar 99112-9651, 
c/ Zé Verdureiro. 

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 codi-
ficadas. Confecção de 
carimbos – Av. Luiz Lemos 
de Toledo, 384 – 3341-
3359 ou 99148-8664. 

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 
bancários e comerciais 
- mototáxi. Ligue: (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 plás-
tico 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 foto-
gráficas e espelho mágico. 
Contato (17) 99173-4994.

EDITAL CONVOCAÇÃO ELEIÇÃO

GRÊMIO RECREATIVO DE JABORANDI, pessoa jurídica de direito pri-
vado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o n° 48.448.302/0001-53, com 
sede na Rua Justino Fazuoli, n° 533, Centro, CEP: 14.775-000, Jaborandi – SP 
- Foro Jurídico na Comarca de Colina/SP. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEI-
ÇÃO. O presidente em exercício do GRÊMIO RECREATIVO DE JABORANDI, 
FABRICIO DE SOUZA BARBOSA, portador do RG. 57.971.474-3, no uso de 
suas atribuições, convoca os associados contribuintes, que estejam quites com 
suas mensalidades, especificamente  para assembleia geral de eleição  biênio 
2022 à 2024 aos cargos da diretoria executiva e conselho deliberativos,  para 
comparecer na Assembleia Geral ordinária a se  realizar no dia treze de maio de 
dois mil e vinte e dois,  em sua sede social, no endereço citado acima, com início 
ás 8 horas em primeira convocação, desde que presente dois terço dos sócios 
contribuintes ou na falta de quórum uma hora depois às 9 horas, com qualquer 
número presente, de acordo com parágrafo único do artigo 36 do Estatuto So-
cial, que diz: “Não se reunindo número legal para constituição da assembelia, o 
presidente convocará para 1 (uma)  hora depois, podendo a assembleia funcio-
nar com qualquer número”, com termino previsto para encerramento e validade 
às 17 horas do mesmo dia. O Grêmio comunica que o prazo para inscrição e 
registro de chapas que deverá conter, nome dos candidatos à Diretoria Execu-
tiva e Conselho Deliberativo, será de doze dias corridos e improrrogáveis, a se 
iniciar no primeiro dia útil após a publicação deste edital que também será afixa-
do no mural do Grêmio no mesmo dia. O pedido de inscrição de chapa, deverá 
ser protocolado na Secretaria do Grêmio, das 9 horas às 12 horas e das 13h30 
às 17 horas. Nada mais, Jaborandi, 19 de abril de 2.022. Fabricio de Souza 
Barbosa – Presidente -   RG. 57.971.474-3.
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Medidas: 6 colunas x 35 cm | Valor:  R$ 1.842,12
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O Hospital José Ve-
nâncio em conjunto com 
a prefeitura inauguram 
no feriado desta quinta-
feira, dia 21, às 11 horas, 
a Unidade de Terapia 
Intensiva permanente 
com 10 leitos tipo II. O 
Ministério da Saúde, por 
meio da Portaria nº 220, 
de 27/1/2022, habilitou o 
hospital colinense a ter a sua 
UTI de forma permanente. 

O prefeito Dieb des-
tacou: “Estamos muito 
felizes e agradecidos por 
conquistar este sonho de 
muito tempo. O trabalho em 
conjunto do município com 

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

Hospital e Prefeitura inauguram UTI permanente
“Este 21 de Abril ficará marcado na história pela grande conquista”, diz Dieb

o hospital para instalar a UTI 
provisória foi fundamental 
para que isso se tornasse 
realidade. Foram várias 
viagens a São Paulo e 
Brasília, fomos insistentes 
e persistentes. Em paralelo 
seguiu o importante trabalho 
da Secretaria de Saúde, 
por meio da Dra. Sadia e 
do Hospital através do pro-
vedor Osny e sua equipe. 
Valeu a pena o empenho e 
dedicação de todos. Este 
21 de Abril ficará marcado 
na história pela grande 
conquista. Obrigado a 
todos que trabalharam e 
compartilharam este sonho 

conosco. Obrigado ao então 
governador João Doria e o 
atual Rodrigo Garcia que 
atenderam nossos pedidos 
e viabilizaram a doação 
dos equipamentos junto ao 
Ministério da Saúde. Este 
conjunto de equipamentos 
está avaliado em cerca de 
1 milhão de reais. 

O Hospital informou 
que a UTI já está em 
atividade e as vagas são 
disponibilizadas por meio 
da CROSS – Central de 
Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde, vincu-
lada à Secretaria Estadual 
de Saúde.  Unidade de Terapia Intensiva do Hospital José Venâncio tem 10 leitos habilitados.  

O desfile cívico-alegórico 
está entre as atrações mais 
prestigiadas da programação 
de aniversário da cidade 
pela beleza, participação 
coletiva e envolvimento 
de alunos e professores. 
No entanto, este ano a 
apresentação se tornou 
inviável devido à falta de 
tempo para estruturar o 
evento.

“A liberação das restrições 
da pandemia aconteceu há 
pouco tempo e este curto 
período não seria suficien-

Desfile cívico não será realizado por falta de tempo hábil
te para que professores, 
alunos e fanfarra fizessem 
os preparativos para a 
apresentação neste 21 de 
Abril. Portanto optamos, de 
forma consensual, por não 
realizar o desfile este ano”, 
esclareceu o prefeito Dieb. 
OUTRAS ATRAÇÕES 

Nesta, quinta-feira, dia 
21, a partir das 8h, acontece 
a Corrida Pedestre Regional 
com largada em frente ao 
Museu Municipal. Logo 
após às 9 horas tem Ato 
Cívico com hasteamento 

dos pavilhões, execução 
de hinos e participação da 
Banda Musical da Faculdade 
São Luís. Na sequência 
tem o passeio ciclístico. 
Diversas inaugurações 
estão na programação 
festiva com destaque 
para a Creche da Cohab 
3, a UTI permanente do 
Hospital José Venâncio 
e a ESF do bairro Santa 
Lúcia que leva o nome da 
ex-vereadora “Noeli Bueno 
de Souza”. 

No sábado pela ma-

nhã tem amistosos das 
escolinhas de futebol no 
Colina Atlético e Motocross 
a tarde. No domingo, às 
10h, tem a final do 1º turno 
do Veterano entre Amigos 
do Xibil e Pedreira. No 
período da tarde tem a 
tradicional prova regional 
de motocross. 

Os shows artísticos 
acontecem de quarta-feira 
a sábado na praça matriz. 
Confira a programação 
completa na página 5 
desta edição. 

Banda da Faculdade São Luís se apresenta no dia 21 em 
frente ao Museu.

Paralisado há três anos 
por conta da pandemia, o 
Rotary Club realizou a 2ª 
edição “As 10 mais do ano”, 
evento que homenageia 
as mulheres que mais 
se destacaram em vários 
segmentos. 

A homenagem, em 
comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher (8 de 
março), foi idealizada pelo 
ex-presidente do Rotary, José 
Luiz da Silva. A entrega da 
comenda, que leva o nome 
da professora-diretora Ma-
ria Ofélia T. Gontijo Jorge, 
que também é rotariana, 
reuniu as homenageadas, 

Rotary homenageia “As 10 mais do ano”
familiares e convidados que 
participaram de jantar na 
sede do Rotary. 

“Fico imensamente 
feliz pela repercussão 

que o evento atingiu, nos 
incentivando ainda mais 
por novas realizações”, 
destacou a presidente 
Dayane Caporazzo que deu 

continuidade a homenagem 
e agradeceu a todos pela 
presença. 

As homenageadas do 
ano 2022 de cada segmento: 

Companheira do Club 
– Mônica D. de Campos 
Pinto; 

Educação – Suzel 
Jirardi Ferreira; 

Empreendedorismo – 
Marcela R. Dietrich Roatt; 

Comércio – Miralda P. 
Galdiano Bach; 

Companheira do Distrito 
– Ângela Figueiredo Fulas; 

Comunicação – Cláudia 
Aparecida Moy; 

Saúde e Bem Estar – 
Luciana C. Alves Sammour; 

Trabalho Social – Lílian 
Rodrigues Domeneguetti; 

Amiga Colaboradora 
– Léia Malaman Tornelli  e 

Engenheira de Alimentos 
Agro Negócios – Camila 
Sammour de Felício. 

Lílian Domeneguetti, uma das homenageadas, ladeada pela 
presidente Dayane, Maria Ofélia que dá nome a comenda e 
o ex-presidente José Luiz, idealizador do evento. 

As mulheres destaques do evento do Rotary: Luciana, Marcela, Léia, Suzel, Miralda, Lílian, 
Camila, Ângela, Mônica e Cláudia.
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Medidas: 6 colunas x 17 cm | Valor:  R$ 921,06
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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

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, Esta-
dual e Federal, em vista do disposto 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 admitido o ingresso de nenhum candidato após esse horário;
1.4-  O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos que apresentarem 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 (sessenta) minutos após o seu início e o tempo máximo de du-
ração 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 respec-

tivo 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; 

PARA CONSULTAR A SALA E ESCOLA DE PROVA OS CANDIDATOS TAMBÉM 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
Medidas: 4 colunas x 13,5 cm | Valor:  R$ 375,30

Depois de dois anos 
sem a tradicional prova 
regional de motocross, 
devido à pandemia, o 
evento está de volta na 
programação de aniver-
sário da cidade. Neste 
sábado, dia 23, tem o 
reconhecimento de pista 
e, a partir das 13 horas, 
acontecem os treinos 
oficiais cronometrados 
para formação das ca-
tegorias. 

Sábado e domingo tem motocross no Recinto Municipal
A disputa acirrada 

pelo primeiro lugar no 
pódio tem início no 
domingo por volta de 
13 horas. O evento é 
organizado pela equipe 
MX na Veia, comandada 
pelos colinenses Dou-
glas e Gikelin. Segundo 
eles, o motocross de 
Colina é sinônimo de 
sucesso. 

“Os pilotos de toda 
região elogiam nossa 

pista, a infraestrutura e 
a organização, portanto 
vários já confirmaram 
presença para fazer do 
evento um espetáculo”, 
afirmaram. “As provas 
acontecem em várias 
categorias e são espe-
rados pilotos de toda 
região, inclusive algu-
mas boas surpresas”, 
destacou Douglas. 

Um dos jogadores mais regulares do Amigos do Xibil, 
Chupeta foi importante na vitória sobre o Bom Chur-
rasco na semifinal. Teve sangue frio na hora de bater 
o pênalti com categoria e fazer o segundo gol do time. 
Homem de confiança do elenco, é peça fundamental 
na boa campanha do Amigos do Xibil. A deliciosa pizza 
da Florença é toda sua Chupeta. 

Domingo, a partir das 
10 horas, acontece a final 
do 1º turno do Campeonato 
Veterano entre Amigos do 
Xibil e Pedreira. Um ver-
dadeiro clássico do futebol 
colinense que vai colocar 
a prova qual técnico tem 
a melhor estratégia para 

Amigos do Xibil e Pedreira fazem a final do 1º turno 
conquistar o título e garantir 
presença na grande final 
após o returno. 

O Amigos do Xibil, do 
técnico Rodrigo, conquis-
tou a liderança com uma 
campanha brilhante. Invicto 
empatou apenas um jogo 
e venceu cinco disputas, 

inclusive contra a rival 
Pedreira (1 x 0) em 20/3. 

Dona do maior número 
de títulos do Veterano, a 
Pedreira, do técnico Ma-
carrão, também venceu 5 
jogos e só perdeu para o 
Xibil. Portanto, a final reúne, 
de fato, os dois melhores 
times da competição. Que 
vença o melhor! 

ESTRELAS SEM 
BRILHO 

O time do técnico Fran-
cis começou o turno muito 
bem com vitória nas três 
primeiras rodadas. A partir 
daí colecionou três derrotas 
seguidas, inclusive a goleada 
aplicada pela Pedreira (4 a 
1) no domingo que tirou o 
time da disputa. O Estrelas, 
apesar de reunir um bom 
elenco, não se encontrou 
em campo. 

A Pedreira abriu o pla-
car aos 17’ com Marcinho 

Leite. Aos 38’ Léo ampliou. 
Antes, porém, os galácticos 
reclamaram de um pênalti 
não marcado sobre Rubi-
nho. Ao final do 1º tempo o 
time cercou o árbitro Luan 
Simões e contestou o lance, 
mas de nada adiantou. 

O Estrelas voltou do 
intervalo um pouco mais 
concentrado e aos 8’ des-
contou com Mancha. A 
empolgação durou pouco. 
Aos 15’ Robertão tentou 
cortar cruzamento e fez 
contra. Foi um balde de água 
fria. A Pedreira manteve a 
ofensiva e aos 34’ Leandro 
completou a goleada. 

XIBIL VENCE BC 
O Amigos do Xibil 

fez valer o favoritismo e 
despachou o Bom Chur-
rasco ao vencer por 2 a 
1. O goleador Gilsinho 
abriu o placar aos 29’ do 
1º tempo ao finalizar de 

primeira o cruzamento. 
O segundo gol saiu 

após um pênalti mar-
cado em Brito que foi 
puxado dentro da área. 
O BC contestou, mas 
não adiantou. Chupeta 
cobrou com categoria e 
fez 2 a 0 para o Estrelas. 

Atrás do placar o BC foi 
pra cima e descontou com 
Ique aos 12’ do 2º tempo, 
mas a reação parou por 
aí. O time reclamou de 

dois supostos pênaltis 
não marcados sobre o 
artilheiro, mas o juiz en-
tendeu como normal. O 
placar em favor do Xibil 
só não foi maior devido às 
boas defesas do goleiro 
Tel. O técnico Rodrigo e 
toda equipe comemoraram 
muito a vitória. 

FINAL 
Colina Atlético

10h – Amigos do Xibil 
          x Pedreira 

QUEM SERÁ O MELHOR ESTRATEGISTA ?

XRodrigo - Xibil Macarrão - Pedreira

Prova de motocross é sinônimo de sucesso de público.
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Sábado, 16 de abril, foi uma data especial para as sócias-proprietárias Regina Márcia, Regina Helena, 
Angeli e Flávia que recepcionaram clientes, amigos e familiares para a inauguração da Linea For Men, 
um espaço exclusivo para moda masculina. 

A loja feminina, que faz parte do dia a dia de Colina há muitos anos, também está mais bonita com a 
remodelação que mudou completamente o visual da loja, que está de cara nova para melhor atender 
as colinenses e clientes de outras cidades. 

Durante todo o dia dezenas de pessoas estiveram na Linea conhecendo o novo espaço e as mudanças 
na parte feminina. O designer moderno dos dois ambientes foi muito elogiado pelo público presente, 
que participou de um coquetel de inauguração.  

A Linea Brazil está com condições especiais de pagamento e descontos imperdíveis! 
Flashes da badalada inauguração e reinauguração  

Linea inaugura espaço exclusivo para homens e 
apresenta remodelação na loja feminina 
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Dia 21
Fábio Henrique B.Pinto 

Dia 22
Valter Jair Piai 

Maria Madalena Marin 
Spechoto

Dia 23 
Carlos Hernando Figueira
Maria Aparecida Daniel 

Postigo
Carina A. Ardengui 

Isolina Ap.Marin Spexoto 
Dia 24 

Nair Fernandes Vioti 
Luiz Rodolfo D. da Silveira

Clara Quirino 
Fernando Tapia

Dia 25 
Heraldo Elias 

Ana Júlia da Costa Freitas
João Vitor Gonçalves

Denise dos S. Ângelo de S.

Mariângela D. Rosa 
João Sylvio Camolesi

Dia 26 
Renata Daniel Venâncio 

Dia 27 
Rodrigo de Faria e S. 

Spechoto
Eloísa Fernandes Mariguela 

Aniversários de 
casamento 

Dia 21 
Hacan Ramadan/Estela 

Dia 22 
Antônio Carlos Moreira/

Maria Rita 
Dia 25 

Geraldo Camargo/Mônica 
Dia 26 

Orlando Malpica/Maria Inês 
Dia 27 

Edson Sensato/Neide 
Rozana 

ANIVERSÁRIO - O carinho da família e do esposo 
Pedro enche de alegria o coração de Maria Madale-
na Spechoto, aniversariante do dia 22. 

O final de semana trouxe muitos colinenses para a 
terrinha, como Mussa/Débora (Ribeirão Preto) e o 
filhinho Pedro, que prestigiaram a inauguração da 
nova loja da Linea. 

No mês de aniversário, Colina ganhou mais uma loja: a 
Linea For Men , o mais novo empreendimento das só-
cias Regina Márcia, Regina Helena, Angeli e Flávia. De-
zenas de pessoas prestigiaram o evento na manhã de 
sábado, que teve início com a bênção do padre Santana. 

As sócias da Linea recepcionaram amigos, clientes 
e a primeira-dama Liliana, que também prestigiou o 
badalado evento de inauguração. 

Angeli com o irmão Mário Antônio “Charutinho”, esposa 
Lúcia e filha Isadora que fizeram questão de levar seu 
carinho e boas vibrações ao novo empreendimento. 

Crispim e sua Rita compartilham a vida há 44 anos 
(bodas de carbonato), são os anos de união que o ca-
sal completa neste dia 22.

Alegria renovada no domingo para Luiz Rodolfo 
“Dodô” que celebra mais um ano de vida juntinho da 
sua Marilene, família e amigos. 

Maria Aparecida e a bisneta Clara Quirino que neste 
final de semana comemoram os aniversários com a 
família e esposo/bisavô Toninho Postigo. 

Matheus Paro Polizelli 
diplomou-se em Direito 

pela USP/Ribeirão Preto. 
Os pais Luciano/Adriana 

compartilharam a 
felicidade em formar 
mais um filho com os 

familiares, que 
prestigiaram a colação 
de grau, jantar e baile 

realizados na sexta-feira 
e sábado. 

Para comemorar o 96º aniversário de Colina a prefeitu-
ra convida toda população para participar das inúme-
ras atrações que fazem parte da programação festiva, 
que terá ato cívico, atividades esportivas, inaugu-
rações e shows na praça matriz de hoje até sábado, 
sempre a partir das 21h. As apresentações começam 
hoje a noite com Fernando Ranolf & Banda, amanhã 
tem Júnior e Rafael & Banda. O Moleke Samba coman-
da o palco na sexta e no sábado é a vez da Banda Psi-
codella (foto). Com uma apresentação pra lá de ecléti-
ca que vai agitar a galera. 

Fábio Henrique 
completa neste dia 21, 
mais um ano de vida, 

na companhia da família 
e da turma de amigos.

Sexta, dia 22, 
é a data do 

aniversário de 
Valter Piai que 
recebe atenção 
redobrada da 

família e esposa 
Maria Rita.
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Teve início na se-
gunda-feira, 18, as 
obras de construção 
do novo ramal de gale-
rias. A nova rede  tem  
início no cruzamento 
da Rua Dr. Amadeu 
Pagliuso com a Rua 
Abrão Abdala Azuri, 
sendo neste trecho 
executada com tubos 
circulares de concreto 
com diâmetro de 1,5m, 
na extensão de 144 

Novas galerias pluviais vão impedir assoreamento do lago
metros lineares até a 
junção com a galeria 
da Rua Inácio Máximo 
Diniz Junqueira onde 
a tubulação atual será 
substituída por aduelas 
de concreto com seção 
de 2,80m  x 1,20m na 
extensão de 41 metros 
lineares. 

As obras compre-
endem também a 
recomposição do pa-
vimento asfáltico com 

aplicação de Concreto 
Betuminoso Usinado a 
Quente (CBUQ) nas 
vias onde o novo ramal 
será implantado. 

O invest imento 
está orçado em R$ 
561.280,11, sendo 
que deste montante 
R$ 550.000,00 são 
oriundos de recursos 
de convênio celebrado 
entre a Prefeitura e o 
Governo do Estado, Tubos de concreto usados na construção do novo ramal de galerias pluviais. 

O incentivo ao em-
preendedorismo para 
geração de renda e 
emprego à população é 
um dos pilares da atual 
Administração, que tem 
fortalecido e fomentado o 
crescimento econômico 
adquirindo os produtos 
da merenda escolar dos 
pequenos produtores 
rurais do município. 

O prefeito Silvinho 
explicou que a iniciativa 
representou um avanço 
enorme em todos os 
sentidos. “Ampliamos o 
gasto anual em cerca 
de 8 vezes, de R$ 20 mil 
para R$ 174 mil. Antes 
os recursos da merenda 
escolar, transferidos pelo 
governo federal, eram 
gastos sobretudo com 

Incentivo à agricultura familiar muda 
realidade de pequenos produtores 

empresas atacadistas com 
sede em outras cidades. 
Agora com o incentivo 
aos produtores locais os 
recursos ficam na cidade, 
gerando divisas para o 
comércio e fomentando 
a economia”, destacou. 

COLHENDO 
FRUTOS 

Antes de colher os 
frutos deste trabalho, a 

prefeitura realizou uma 
ação coordenada da Se-
cretaria de Governo, com 
apoio dos Departamen-
tos de Meio Ambiente e 
Compras/Licitações, sob 
a supervisão do Sebrae, 
que dá suporte neces-
sário para organização 
dos produtores rurais. 
“Auxiliamos os produ-
tores na regularização 

da documentação que 
possibilitou a participação 
nas licitações municipais 
para o fornecimento dos 
produtos à merenda es-
colar”, explicou o prefeito 

Ele salientou também: 
“Demos todo o suporte 
e hoje a realidade dos 
pequenos produtores é 
bem diferente do passado. 
Além do fornecimento da 
produção à prefeitura, 
estão integrados também 
em outras cooperativas, 
permitindo a expansão 
das atividades e do 
desenvolvimento eco-
nômico. Parabéns aos 
produtores jaborandienses 
que estão ajudando à 
comunidade e servindo 
os estudantes”, finalizou 
Silvinho. 

através da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Regional. O saldo 
remanescente do 
investimento será co-
berto com recursos de 
contrapartida municipal. 

“O projeto de revi-
talização do Complexo 
de Lazer Carlos Oscar 
Vaz de Almeida é am-
plo, inclui várias etapas 
como a recuperação 
das quadras, pistas de 
atletismo, iluminação 
e sanitários que já 
estamos concluindo, 
o desassoreamento 
e aterro parcial do 
espelho d’agua para 
implantação de praia 
artificial, construção 
de novos quiosques e 
novo paisagismo, obras 
estas já iniciadas, além 
de um parque tropical 
com museu de arte rural 
que pretende resgatar 
nossas tradições cul-

turais e históricas. A 
implantação deste ramal 
de galerias tem muita 
importância evitando 
que o espelho d’agua 
sofra com o assore-
amento, pois a rede 
de galerias pluviais 
construída na Rua 
Dr. Amadeu Pagliuso 
despejava as águas 
pluviais diretamente 
no lago”, enfatizou 
Silvinho. Segundo o 
prefeito, as obras são 
executadas pela Copel, 
vencedora da licitação. 
A empresa, com sede 
em Araçatuba-SP, pos-
sui em seu portfólio de 
realizações grandes 
obras de drenagem 
urbana, canalização de 
córregos, construção 
de pontes e outras 
obras de infraestrutura 
executadas em diver-
sas cidades do interior 
paulista. 

A Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Educação, 
distribuiu no último dia 
13  cerca de 1.300 ovos 
de páscoa para alunos 
matriculados na Rede 
Municipal de Ensino. 

Participaram da en-
trega oficial o prefeito 
Silvinho, a secretária de 
Educação, Sílvia Helena 

Prefeitura distribuiu 
ovos de Páscoa

Nogueira Caldas, além de 
professores e diretores 
das unidades escolares. 
“É com extrema satisfa-
ção que presenciamos o 
sorriso sincero  e a alegria 
destas crianças e adoles-
centes ao ganharem os 
ovos de chocolate, que 
simbolizam a Páscoa”, 
frisou o prefeito. 

Silvinho participou da distribuição dos ovos de choco-
late aos alunos. 

O cultivo de hortaliças no sistema de hidroponia, 
mantido pela prefeitura, também tem mudado a vida 
de muitas famílias.
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