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Convidamos você para participar da 
divulgação de uma nova marca de ração, 
que vai conquistar o paladar do seu pet.
Haverá distribuição de amostras grátis 

e sorteio de um prêmio surpresa. 

DATA DO EVENTO: 
Sábado, 7 de maio, das 8 às 12h 

Av. José Francisco Azedo 
(Avenida das Cohabs) nº 546 

Entregas de rações, medicamentos 
e banho/tosa pelo WhatsDog: 

3341-2046 n / 99114-1410 n

Foi com esta de-
claração à imprensa 
que o prefeito Dieb 
destacou a importante 
conquista de 10 lei-
tos permanentes de 
UTI para o Hospital 
José Venâncio. 

A  s o l e n i d a d e 
inaugural  aconte-
ceu na manhã de 
quinta-feira, dia 21, 
e reuniu além das 
autoridades locais, 
o deputado federal 
Geninho Zuliani e os 
assessores Rogério 
e Cleber que repre-
sentaram o deputado 
Itamar Borges. Padre 
Santana fez a bênção 
do local. 

“UTI é o melhor presente de aniversário”
O p rovedo r  do 

H o s p i t a l ,  O s n y 
Paro, ressaltou: “é 
um sonho que es-
tamos realizando”. 
Agradeceu a todos 
os envolvidos e em 
especial o prefeito 
Dieb que deu prio-
ridade à saúde. 

O deputado Geninho 
compartilhou a felici-
dade com os colinen-
ses e atendendo ao 
pedido do prefeito vai 
apresentar emenda, 
no valor de R$ 500 
mil, para compra de ar 
condicionado central 
para a UTI. 

“Hoje  é  um d ia 
mui to  impor tan te 

para todos nós coli-
nenses. É um marco 
na história do nosso 
hospital”, evidenciou 
o médico Luiz Fábio 
Passatuto. 

O prefe i to Dieb 
agradeceu a todos 
e disse que valeu a 
pena as inúmeras 

viagens a Brasília e 
São Paulo. “Fomos 
insistentes e persis-
tentes e conquista-
mos a tão sonhada 
UTI  pe rmanen te . 
Obrigado de coração 
a todos que sonha-
ram com a  gen te 
e trabalharam por 

este objetivo. Este 
é o melhor presente 
de aniversário para 
a  nossa  c idade” , 
finalizou o prefeito. 

Veja nesta edição 
um resumo da pro-
gramação festiva em 
comemoração aos 
96 anos de Colina. 

Neste sábado acontece o concurso 
Rainha da Festa do Peão de Jaborandi

Pág. 7

Prefeito Dieb, provedor Osny, secretária Dra. Sadia e demais autoridades no descerramento da placa inaugural da 
UTI no Hospital José Venâncio na manhã do dia 21 de Abril. 
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C L A S S I F I C A D O S

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

Notícias da Paróquia
Dia 29 – Sexta-feira
20h – Missa na comunidade N. Sra. Perpétuo Socorro – 
Faz. Brejo Limpo 
Dia 30 – Sábado
19h – Missa na Matriz

Dia 01 – Domingo
08h – Missa na Matriz
09h30 – Missa com as Crianças na Matriz
19h – Missa na Matriz

Dia 04 – Quarta-Feira
19h30 – Missa com novena na Matriz

“A PESCA MILAGROSA”

Nesta terceira semana da Páscoa, continuamos nes-
sa reflexão acerca das constantes aparições de Jesus 
ressuscitado entre os discípulos, como prova da sua 
ressurreição para que eles acreditassem e seguissem a 
missão, e para que nós acreditemos e sigamos firme na 
missão de testemunhá-lo com palavras e ações. Nesta 
terceira semana da Páscoa, temos a terceira aparição de 
Jesus e aqui ele aparece (Jo 21,1-19) como um pedinte 
á beira do mar, perguntando se os discípulos tinham algo 
para comer. Esse dado nos provoca a enxergar Cristo 
crucificado e ressuscitado nos nossos irmãos que sofrem, 
sobretudo naqueles que batem, a nossa porta, ou nos 
abordam pedindo comida. E são tantos, uma multidão, 
como a que vemos na leitura de Ap 5,11-14. Esses nos 
mostram que há tanto a fazer, mas que é preciso ter amor 
no coração, senão não perceberemos Jesus neles nem 
faremos nada por eles.

O Cristo ressuscitado continua a nos esperar na margem 
da vida e na vida dos marginalizados, e só vamos reco-
nhecê-lo se houver amor e fé no nosso coração, se houver 
perspectivas. Porém, os discípulos não sabiam que aquele 
que estava na margem era Jesus. Jesus pergunta se eles 
têm alguma coisa para comer. Eles dizem que não, pois 
de fato não tinham. Esse “não ter o que comer” mostra a 
miserabilidade daqueles que não têm Jesus ressuscitado 
na sua vida, pois estarão sempre de redes e mãos vazias, 
embora possam até ter celeiros ou dispensas cheias, ou 
contas volumosas nos bancos.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 
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VENDE-SE 
Casa Rua 5 – Jd. 

Hípico, 187m2 de área 
construída em terreno 
12 x 25m, 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem 2 carros, área 
de lazer, lavanderia e 
outra casa completa nos 
fundos. Vendo também 
terreno murado no Jardim 
do Lago II c/ 360m2 (12 
x 30m). Tratar 98194-
3822, c/ José Elias. 

VENDE-SE 
Terreno murado 11 

x 26m na Rua Júpiter – 
Patrimônio. 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. 

UBATUBA 
Alugo apartamento em 

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

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. 
BOLOS, TRUFAS E 

DOCINHOS 
Aceito encomendas 

de bolo branco e cho-
colate. Também faço 
trufas e docinhos para 
festa. Contato pelos 
fones 99110-0665 e 
3341-1552, c/ Rita. 

MOTO EXPRESS 
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, 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 ico  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. 

ENDER LATARO 
E s t r u t u r a  p a r a 

eventos: casamentos, 
15 anos, formaturas, 
cabines fotográficas 
e espelho mágico. 
Contato (17) 99173-
4994. 
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O atletismo foi o pri-
meiro evento esportivo 
da programação de 
aniversário da cidade 
com a realização da 
Corrida Pedestre Re-
gional, promovida pela 
prefeitura, por meio da 
Secretaria de Esportes, 
na manhã do feriado de 
quinta-feira, dia 21, no 
Museu Municipal. 

A prova, organizada 
pelo Moviment Fitness 
e Brans Eventos, de 
Bebedouro, reuniu 
cerca de 270 atletas 
de Colina, de vários 
municípios da região 
e também de Ribeirão 
Preto que percorreram 
5km. 

A premiação aos 
atletas melhores co-
locados foi feita pela 
prefeitura e também 
por patrocinadores, que 
apoiaram o evento. Além 
da classificação geral e 
dos atletas da cidade, a 
corrida teve mais sete 
categorias com idades 
entre 15 até mais de 
70 anos. 

ATLETAS 
COLINENSES 

Os cinco primeiros 
colocados de Colina 

Corrida reuniu 270 atletas

são: 1º Higor Bizio; 
2º Paulo Mathias; 3º 
Luiz Gustavo Silva; 
4º Jardel Amaral e 
Alan Kanazava. No 
feminino, Thaís Bizio 
ficou em 1º; em 2º - 
Jéssica Genovês, 3º 
Daniela Lavorini, 4º 
Maria Cristina Almeida 
e em 5º Tatiana Alves. 
A premiação tanto para 
o masculino e feminino 
foi a mesma: 1º - R$ 
300,00 + brinde; 2º R$ 
200,00, 3º R$ 100,00, 
4º e 5º colocados rece-
beram R$ 50,00 cada. 
Os 10 atletas também 
ganharam troféus. Os 
atletas colinenses não 
ficaram entre os cinco 
primeiros colocados 
na classificação geral. 

GERAL 
A classificação no geral 

masculino foi a seguinte: 
1º Robenilson dos Santos 
(Bebedouro); 2º David 
B. Alves; 3º Hesrom A. 
de Souza (Bebedouro); 
4º Paulo César Hubert 
e 5º Nivaldo Modesto. 
Feminino – 1º Adriana 
Alves; 2º Thaynara A. 
Pedroso (Barretos); 3º 
Gabriela D. Pereira; 4º 
Daniela C. Silva Pereira 
e 5º Suélen Pina. Além 
de troféus, os atletas 
homens e mulheres 
receberam a mesma 
premiação: 1º - R$ 
250,00 mais um brinde; 
2º - R$ 200,00, 3º - R$ 
150,00; 4º - R$ 100,00 
e R$ 50,00 para o 5º 
colocado.

Cada uma das cin-
co mães sorteadas na 
Promoção Dia das Mães 
da ACIC – Associação 
Comercial e Industrial 
de Colina ganharão um 
dia de beleza especial 
para ficarem mais boni-
tas e com a autoestima 
renovada. A campanha, 
que começou na última 
sexta-feira, 22, sorteará 
também mais 7 brindes 
surpresas. 

ACIC faz promoção para Dia das Mães
Os cupons que os 

consumidores receberem 
em uma das 22 lojas 
participantes até o dia 7 
de maio, véspera do Dia 
das Mães, deverão ser 
preenchidos, inclusive 
com o nome da mãe e 
depositados nas urnas 
espalhadas pelo comércio. 
O sorteio será realizado 
na sede da ACIC no dia 
9 de maio. 

“Estamos otimistas 

com a campanha já 
que o Dia das Mães é 
a segunda melhor data 
para o comércio. Mesmo 
que seja apenas uma 
lembrança ninguém 
deixa de presentear a 
mãe no seu dia”, des-
tacou André Ferreira, 
presidente da ACIC.  
O comércio distribuirá 
cerca de 12 mil cupons 
durante a realização da 
campanha. 

Na manhã do feriado 
de quinta-feira, data do 
aniversário de Colina, 
aconteceu o Passeio Ci-
clístico da Paz que reuniu 
um público composto por 
crianças, jovens, adultos 
e que também atraiu 
muitas famílias colinenses 

Passeio ciclístico atraiu 
diversos participantes

e visitantes das cidades 
da região.  

O evento, organizado 
pela Secretaria de Edu-
cação, também teve a 
participação dos clubes 
de ciclismo MTB Colina, 
Turma do Pedal e Boralá. 
Os integrantes do Moto-

clube Cavaleiros Sobre 
Rodas, Antigos de Colina 
e Associação Amigos da 
Estação se juntaram ao 
passeio que percorreu 
várias ruas e avenidas da 
cidade. A saída e chegada 
aconteceram em frente 
ao Museu Municipal. 

Os alunos da Escola 
Kavalu participaram 
no final de semana, 
dias 23 e 24, da 2ª 
etapa da Taça São 
Paulo de Salto Ini-
ciante realizada no 
Haras Manoel Leão, 
em Ribeirão Preto. 

O destaque foi a 
colinense Fernanda 
Spechoto Daher/Jade, 
campeã na categoria 
0,80m. O conjunto 
Giulia M. Vilela de An-
drade/Jade conquistou 
o 6º lugar na mesma 
categoria. O cavaleiro 
Eduardo Carlomagno 
Parro/CDC Super Star 
foi o 3º colocado na 
categoria 0,90m da 
Prova Intermédia Ex-
tra. No salto de 1,00m 
o professor Roberto 
Silva/Contendra da 
Essência ficou em 3º 
colocado, Túlio Santos/
Haleiwa em 5º e na 6ª 
posição Laura Bonfá 

Amazona colinense é 1ª em Ribeirão 
da Luz/HFB Trinity. O 
cavaleiro João Carlo-
magno Parro também 
participou da prova. 

Na classificação 
geral do campeonato, 
Fernanda Daher foi a 

3ª colocada e Giulia 
de Andrade a 6ª, am-
bas no salto 0,80m. 
O cavaleiro Eduardo 
Carlomagno Parro 
conquistou o 3º lugar 
na categoria 0,90m. 

No lugar mais alto do pódio Fernanda Spechoto Daher, 
campeã no 0,80m e Giulia Andrade, que ficou em 6º na 
mesma categoria.

O Colina Atlético 
e Associação Dragão 

“Amigos do Esporte” 
entregou prêmios

Branco entregaram 
os prêmios do sorteio 
do último dia 20. Os 
ganhadores são: 820 
– Renato Camolese 
(R$ 1,5 mil); 906 – 
Luiz A. Basso (R$ 
750,00); 579 – Marco 
A. Oliveira Falcão (R$ 
200,00); 171 – Suzana 
P. Corrêa (R$ 200,00) 
e 687 (R$ 200,00) – 
inadimplente. O 5º 
prêmio foi sorteado 
novamente ontem, 
dia 27. 

Participantes do passeio ciclístico que percorreu várias ruas e avenidas na manhã 
do feriado.

Higor e Thaís, primeiros colocados na categoria atletas 
da cidade.
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A extensa programação festiva 
em comemoração aos 96 anos 
de Colina teve início na noite de 
quarta-feira, dia 20, e só terminou 
no domingo, 25. 

O show de Fernando Ranolf e 
banda abriu a programação na praça 
matriz onde também aconteceram os 
demais shows nos dias 21, 22 e 23. 

O dia 21, aniversário do município, 
amanheceu com largada da Corrida 
Pedestre Regional. Em seguida teve 
Ato Cívico com hasteamento dos 
pavilhões e execução de hinos e 
também apresentação da Banda da 
Faculdade São Luís. Logo na sequência 
aconteceu o Passeio Ciclístico da Paz 
e depois, em frente ao Museu, foram 
realizadas diversas inaugurações de 
obras novas e reformas executadas 
pela prefeitura. A partir das 11 horas 
teve início a solenidade inaugural da 
UTI Permanente do Hospital José 
Venâncio e ampliação do Centro 
Cirúrgico. 

Além das autoridades municipais, 
estiveram presentes o Deputado Fe-
deral Geninho Zuliani; os assessores 
Cleber e Rogério, representando o 
Deputado Estadual Itamar Borges 
e a assessora Márcia Cossini, re-
presentando a Deputada Estadual 
Analice Fernandes. 

Na manhã de sábado foi inau-
gurado no bairro Nova Colina a 
unidade da Estratégia Saúde da 
Família que recebeu o nome da 
vereadora “Noeli Bueno de Souza”. 
O evento contou com a presença 
dos familiares da ex-vereadora 
e também do coordenador da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, Maciel da Rocha que 
colocou a Secretaria de Estado 
à disposição do município. Ainda 
no sábado aconteceram diversos 
amistosos entre as Escolinhas de 
Base e equipes de Bebedouro. 

No domingo, às 10 horas, aconteceu 
a final do 1º turno do Campeonato 
Veterano com vitória dos Amigos 
do Xibil sobre a Pedreira. 

A tarde as emoções ficaram 
reservadas para a Prova Regional 
de Motocross. Um grande público 
vibrou e aplaudiu as manobras 
radicais dos pilotos. 

O prefeito Dieb e vice Campa-
nholi participaram de todos eventos 
e se mostraram satisfeitos com a 
presença da população. 

“Parabenizo todos os servidores 
públicos e secretários que se empre-
nharam para que os festejos fossem 
realizados. Fizemos uma programa-
ção diversificada para oferecer lazer 
e entretenimento a todos”, disse o 
prefeito que ressaltou: “Agradeço 
o governador Rodrigo Garcia por 
ter tornado a UTI uma realidade e 
pelas várias obras importantes que 
entregamos e estaremos entregando”. 

Inaugurações, shows, esporte e civismo 
marcaram os 96 anos de Colina
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P A N O R A M A

Hoje 
Osmar Ricoldo 

Simone Pires Silva
Edinalva A. M. de Souza Lima

Rosilda D. dos Santos 
Amanhã 

Marina Kikue Abe 
Dia 30 

Maria Ruth Varella Antonini 
Ana Helena G. Dezolt Parro 

Marcos Antônio de Salvi 
Dia 1º 

José Mário Cordioli
Maraísa G. da Silveira Rhal 

Dia 2 
Maria Luiza Brait Spechoto 

Renê M. Daher 
Yussif Mustafa Filho 

Teodolinda Maria B. Mustafa 
Dia 3 

Lieny Aparecida 
Etchebehere da Silva 

Matheus Paro Polizelli 
Maria Eduarda Petri 

Lielza Cristina Etchebehere 
Dia 4 

Fátima Ramadan 
Gisele Carvalho da Silva 

Caminotto 
Izidoro Casagrande Neto 
Marcos Vinícius Marsari 

Guilherme A. Baena Marinho 
Aniversários de casamento

Hoje 
Luiz Antônio Borges/Maria 

Helena
Dia 30 

Marcos A. Salvi/Regina 
Dia 1º 

Wilson Roberto Poleto/
Maria Eulália 

Dia 2 
Danilo Rodrigues 
Alexandre/Eloísa 

Alegria e muito orgulho foram estes os sentimentos compartilhados pela família do 
médico colinense Elias Machado, que integra o corpo clínico do hospital e também é 
plantonista da UTI. Avó, mãe, irmãos e a esposa Fernanda prestigiaram o evento na 
manhã do dia 21 ao lado do médico. 

Os pais Sérgio e Eliana marcaram presenças nas inau-
gurações no hospital e fizeram questão do registro ao 
lado filhão João Pedro, que também atua como médico 
na UTI colinense. 

O médico Luiz Fábio Passatuto Júnior, diretor clínico do 
Hospital José Venâncio, com os pais Luiz Fábio/Marilsa 
e esposa Vanessa nas inaugurações que fizeram parte 
das comemorações do aniversário da cidade. 

Izidoro “Dorin” 
celebra o aniversário 

no dia 4 na companhia 
da sua maior riqueza 

na vida: a família.  

A Gisele (São Carlos) celebra o aniversário no dia 4 na 
companhia da família e dos seus amores: o marido Mário 
e filhinho Bernardo. 

Hoje é o dia do 
aniversário da Simone 

que recebe muitos 
parabéns da família, 
amigos e do esposo 

Álvaro “Nego”.

O casal Fabrício/Gisele comemorou neste mês os aniver-
sários dos filhos. No dia 12 foi a vez do Fabiano que fez 15 
anos e no dia 26 do Felipe, que completou 10 anos de vida. 

O locutor Carlão com a esposa Joys e filhinho Miguel na 
comemoração de mais uma data festiva, ocorrida no sábado. 

O casal Márcio/Gabriela com as filhas Luísa e Maria Ca-
rolina, que apagou a velinha do 9º aniversário. O pique-
pique, com o tema “Neon”, aconteceu dia 22. 

Renê Daher completa mais um ano de vida no dia 2 e curte 
a data junto  dos amigos, familiares e da sobrinha Antonella. Sábado o dia é da Ana Helena com a passagem do ani-

versário que será desfrutado juntinho do  esposo Luiz 
Henrique “Ico” e dos filhos Luiz Felipe e Heloísa. 

Renê, secretário de Indústria e Comércio, Júlio César 
“Biguri” presidente do diretório do MDB e o vereador 
Montanha com Rogério e Cleber, assessores do deputado 
Itamar Borges que não pode estar presente, mas enviou 

os representantes. “Itamar 
é um grande parceiro de 
Colina”, destacaram os 
colinenses. 

Deputado Geninho fez questão de levar a edição de ani-
versário de “O COLINENSE” e parabenizou o trabalho do 
jornalista Beto Felici à frente do hebdomadário centenário. 

O deputado Geninho destacou a infraestrutura do nosso 
hospital e elogiou a limpeza do local. A equipe respon-
sável ficou envaidecida, aplaudiu e ganhou um click. 
Parabéns meninas! 
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“Em apenas 1 ano e 
3 meses a atual gestão 
conquista investimentos do 
governo paulista da ordem 
de R$ 14.440.000,00, um 
recorde histórico, bene-
ficiando amplos setores 
como: infraestrutura 
rodoviária, urbanismo, 
drenagem urbana, saúde, 
educação, assistência 
social, esporte, lazer e 
segurança pública.”

O prefeito municipal 
de Jaborandi, Sílvio Vaz 
de Almeida, após intensa 
semana de reuniões na 
capital paulista, onde per-
correu diversos gabinetes 
de secretarias estaduais, 
realizou um balanço das 
recentes conquistas da 
administração municipal 
junto ao governo paulista. 
Segundo projeções dos 
convênios já celebrados 
e com base na média 
histórica da Fundação 
do Sistema Estadual 
de Análise de Dados 
Estatísticos (Fundação 
Seade), os investimen-
tos do governo paulista 
devem atingir até o 
mês de abril de 2022 o 
montante recorde de R$ 
14.440.000,00. 

O chefe do executivo 
municipal destacou ainda 
que o montante beneficia 
os mais diversos seg-
mentos econômicos e 
de prestação de serviços 
públicos no munícipio 
com destaque para os 
investimentos no mo-
dal rodoviário, obras e 
urbanismo, drenagem 
urbana, saúde, estrutura 
esportiva, educação, lazer 
e segurança pública. 

O montante recorde 
de investimentos con-
quistados em tão pouco 
tempo, foi creditado 
pelo atual governador 
de São Paulo, Rodrigo 
Garcia à qualidade e 

Investimento superior a R$ 14 milhões estimula 
a retomada econômica em Jaborandi

consistência dos projetos 
apresentados. “O prefeito 
Sílvio ao solicitar uma 
demanda, apresenta 
a todos os órgãos res-
ponsáveis do estado, 
um minucioso estudo 
técnico dos impactos 
econômicos, sociais e 
da população benefi-
ciada, além de projetos 
executivos de arquitetura 
e engenharia, o que faz 
com que as demandas 
jaborandienses trami-
tem com maior rapidez 
e obtenham sucesso e 
aprovação mais rápidas”,  
enfatizou Rodrigo, que 
a época ainda era vice-
governador, em evento 
realizado durante o ano 
de 2021 em Barretos. 

O prefeito Sílvio Vaz 
de Almeida destacou du-
rante o balanço, além da 
importância estratégica 
e econômica dos investi-
mentos o alcance social 
das mesmas, à medida 
que os novos recursos 
estimulam a geração de 
empregos formais e, por 
consequência, ampliam 
a renda da população, 
que é um dos eixos do 
nosso plano de governo. 
Além disto o portfólio de 
investimentos benefi-
ciará setores cruciais, 
responsáveis pelo bem 
estar da população como: 

saúde e assistência e 
desenvolvimento social. 
“Após 33 anos de espera, 
o Hospital Municipal Dr. 
Amadeu Pagliuso ganhará 
um moderno aparelho de 
Raio X Digital DR, que 
permitirá pôr fim a uma 
demanda reprimida de 
mais de 200 exames, 
ofertando aos médicos 
maior precisão e rapi-
dez nos diagnósticos, 
minimizando remoções 
Inter-hospitalares, desa-
fogando os centros de 
referência regionais”, 
destacou Silvinho. Na 
saúde outro importan-
te investimento será a 
completa reforma do 
Hospital Municipal Dr. 
Amadeu Pagliuso, que 
prevê ainda a ampliação 
do Centro de Diagnósticos 
Dr. Pinotti e a Construção 
do Centro Integrado de 
Reabilitação Fisiotera-
pêutico (CIRF), a ser 
edificado em anexo ao 
complexo hospitalar.

A saúde preventiva, 
ações de recreação, aco-
lhimento e a assistência 
e desenvolvimento social 
da população idosa de 
Jaborandi também será 
contemplada, através da 
construção da Casa do 
Pajé, um novo espaço 
de múltiplo uso a ser 
construído na área ocu-
pada pela antiga creche 
e escola infantil Curumim 
e que terá recursos da 
ordem de R$ 600 mil 
por parte do governo 
paulista. 

“Graças ao apoio supra-
partidário e engajamento 
dos nossos vereadores, a 
qualidade de nossos pro-
jetos e a sensibilidade de 
parlamentares estaduais, 
federais e do Governo do 
Estado de São Paulo, na 
pessoa do governador 

Rodrigo Garcia, estamos 
viabilizando um pacote de 
investimentos histórico para 
Jaborandi, que fomentará 
a economia local, através 
da geração de emprego e 
renda e da ampliação da 
rede de serviços públicos, 
eliminando gargalos em 
nossa assistência que 
há muito tempo eram 
reivindicados pela nossa 
população”, concluiu o 
prefeito Sílvio. 
INVESTIMENTOS DO 
GOVERNO DE SÃO 

PAULO EM 
JABORANDI - SP: 
- Recuperação e Mo-

dernização da SP – 373 
(Rodovia Antônio Bruno), 
trecho de 12,2 km entre 
Colina – Jaborandi;  

- Reforma e Revi-
talização do Centro de 
Lazer Carlos Oscar Vaz 
de Almeida (incluindo 
recuperação e moder-
nização das quadras 
poliesportivas, constru-
ção de parque tropical, 
Museu de Arte Rural 
(MAR), novo paisagismo 
e implantação de praia 
artificial junto ao espelho 
d’agua); 

- Modernização do 

Anel Viário, trecho entre 
a SP – 373 à vicinal que 
interliga Jaborandi a Ter-
ra Roxa, com extensão 
de 7 km contemplando: 
alargamento da via, 
reaterro do leito carro-
çável, regularização de 
taludes, compactação 
do leito e implantação 
pontuais de canaletas de 
drenagem executadas 
em concreto;

- Implantação de Rede 
de Galerias Pluviais, com 
extensão de 185 metros 
lineares na Rua Abrão 
Abdala Azure entre ruas 
Dr. Amadeu Pagliuso x 
Rua Inácio Máximo Diniz 
Junqueira;

- Ampliação e Reforma 
do Hospital Municipal Dr. 
Amadeu Pagliuso, con-
templado a construção de 
novas salas para abrigar 
Aparelho de Raio – X, 
Ultrassonografia, WC, 
além da construção de 
novo anexo que abrigará 
o Centro Integrado de 
Reabilitação Fisiotera-
pêutico (CIRF); 

- Aquisição de mo-
derno Aparelho de Raio 
X Digital DR;

- Construção da Casa 
do Pajé;

 - Novas Máquinas e 
Equipamentos: o muníci-
pio foi contemplado com 
novas máquinas sendo 
01 retroescavadeira e 01 
pá-carregadeira pesadas;

- Nova Ambulância e 
Veículos para a Saúde: 
através de convênio 
foi cedida ao munícipio 
ambulância diesel para 
remoções, e recursos que 
garantiram a aquisição de 
01 veículo tipo minivan 
para o transporte de 07 
pessoas e 01 veículo 
para o transporte de até 
05 passageiros; 

- Nova Pick up GM/S-
10, tração 4x4, 0 km para 
o patrulhamento na zona 
rural dentro do programa 
Melhor Caminho.

NOVOS 
INVESTIMENTOS 
Os investimentos do 

governo estadual em 
Jaborandi devem atingir o 
montante recorde de R$ 
78 milhões nos próximos 
meses, quando for dada 
a ordem de serviço para 
as obras de pavimentação 
dos 19,3 km da vicinal 
que interliga Jaborandi à 
Barretos, uma das obras 
mais importantes do Pro-
grama Novas Vicinais a 
ser executada na região 
norte paulista. 

Recuperação da SP 373 entre Colina/Jaborandi com 12,2 
km de extensão.

Perspectiva da nova fachada frontal do Hospital Municipal 
Dr. Amadeu Pagliuso.

Vista frontal de como ficará a fachada do Hospital Muni-
cipal Dr. Amadeu Pagliuso, após reforma.

Quadras reformadas e modernizadas no Centro de Lazer 
Carlos Oscar Vaz de Almeida.

Novo Aparelho de Raio X Digital DR, que foi adquirido e 
será instalado após as obras de reforma e ampliação do 
Hospital Municipal Dr. Amadeu Pagliuso.

Nova pá-carregadeira pesada, recentemente conquistada.
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“Glamour e Emoção” 
são as palavras que a 
Comissão Organizado-
ra usou para definir a 
Escolha da Rainha da 
36ª Festa do Peão de 
Jaborandi, que será 
realizada na noite 
deste sábado, dia 30, 
a partir das 22 horas, 
na arena do Parque 
de Exposições “Gino 
Henrique Brunozzi”. 

“Esse será um 
concurso totalmente 
diferente dos já reali-
zados e o público que 
prestigiar o evento 
irá se surpreender e 
emocionar”, ratificaram 
de forma unânime os 
membros que compõem 
a Comissão Organi-
zadora do concurso. 
A Comissão Pantanal 
Rodeio Show é respon-
sável pela realização 
do evento, que conta 
com apoio da Prefeitura 
e Câmara Municipal 
de Jaborandi.

As candidatas irão 
se apresentar em 3 
trajes: de abertura 

Concurso da Rainha vai surpreender o público, 
prometem organizadores

Abertura jamais vista é uma das novidades do evento

(moda country), traje 
de banho (maiô) lite-
ralmente inovado e 
traje individual (moda 
luxo country). Uma das 
surpresas é a abertura 

jamais vista que promete 
encantar e emocionar 
o público presente. 

As três eleitas re-
ceberão prêmios em 
dinheiro: R$ 1.000,00 

para rainha, R$ 600,00 
Princesa e R$ 400,00 
para a Madrinha. A 
candidata que vender 
o maior número de in-
gressos também será 

premiada com a quan-
tia de R$ 500,00. Os 
ingressos antecipados 
podem ser adquiridos 
com as candidatas pelo 
valor de R$ 20,00 e no 
dia do concurso estarão 
à venda na portaria do 
recinto.

O evento terá show 
musical no estilo Ser-
tanejo Universitário, 
através da apresentação 
da Dupla Vitor & Yago 
e balada eletrônica 
com os DJs Ed Caom 
e Dennis.

“Após 2 anos sem 
evento em virtude da 
pandemia, a Comissão 
Organizadora da Escolha 
da Rainha da 36ª Festa 
do Peão de Jaborandi 
está dedicando-se ao 
máximo para surpreen-
der o público presente, 
trazendo para Jaborandi 
uma abertura inédita, 
além de uma estrutura 
de palco, som, ilumi-
nação e coreografias 
grandiosas e únicas. A 
Escolha da Rainha é um 
evento tradicional em 

nossa cidade e após 
a edição 2022 tenho 
plena convicção que 
o mesmo se firmará 
como um dos melhores 
do gênero em toda a 
região”, enfatizou o 
prefeito Sílvio Vaz de 
Almeida. 

Na sequência as 
8 candidatas, com 
idade entre 17 e 21 
anos, que disputarão 
os títulos de Rainha, 
Princesa e Madrinha 
dos Peões da 36ª Festa 
do Peão de Boiadeiro 
de Jaborandi.

FESTA COMEÇA 
NO DIA 5 

O concurso é o 
primeiro evento da 
programação da Festa 
do Peão, que será 
realizada de 5 a 8 de 
maio com muitas atra-
ções musicais, rodeio 
de touros, provas de 
cutiano, três tambo-
res e participação de 
nomes consagrados 
como o locutor Almir 
Cambra, comenta-
rista Esnar Ribeiro 
e a madrinheira Ana 
Cláudia. Além disso, 
os campeões de cada 
modalidade estarão 
concorrendo a mais de 
R$ 43 mil em prêmios. 
No dia 4 acontece a 
missa sertaneja para 
abençoar os peões. 

A dupla Cleiton & 
Romário será a pri-
meira a se apresentar 
no dia 5. Os shows 
prosseguem no dia 6 
com Cezar & Paulinho 
e Bruno & Gaspar. 
Na noite de sábado 
tem Fred & Fabrício 
e Augusto & Atílio. O 
cantor Kadu Velasco 
e a queima de fogos 
encerram a programa-
ção no domingo. 

A permanente e os 
ingressos avulsos, com 
pagamento em até 10 
vezes no cartão de 
crédito, podem ser 
adquiridos de forma 
on-line pelo link: https://
sis.tycket.com.br/loja-
new/detalhes_evento.
asp...
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serão facilmente contornadas. Conte com os familiares. Faça 
poupança ou evite os gastos.

Horóscopo da semana de 28 a 04/05

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Esperança bem 
sucedida, desejos concluídos e exaltação profissional 
e social, estão previstos para você agora. Muito boa 

influência também aos assuntos pessoais e as artes de um modo geral.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Por outro lado, o 
fluxo é favorável para jogar na loteria. Bom fluxo 
para negócios. Os novos planos que você vem 

colocando em prática na sua vida, principalmente os de trabalho, 
já começarão a mostrar seus primeiros resultados positivos.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Muitas oposições 
deverão surgir, logo nas primeiras horas do dia. 
Mantenha a calma, pois conseguirá superar todas, 
com facilidade. Lucros inesperados, através de 

jogos, sorteios e da loteria.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Dia que você vai 
receber benefícios inesperados e conseguirá 
atrair a simpatia dos outros, vai se sentir feliz 

em sua vida familiar, amorosa e bem sucedido profissional e 
financeiramente. Contatos pessoais propícios.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Os fluxos 
astrais poderão ajudar você no período da manhã. 
Tudo se resolverá da melhor forma possível e com 
perspectivas das melhores. Lucros e vantagens à 

tarde e a noite. Dia bom para o amor e procure fazer uma viagem 
curta para distrair- se.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Grandes 
possibilidades de sucesso estão ao seu redor. 
Basta estender a mão confiantemente. Procure 
ser mais amigo e cortês, a fim de ganhar dinheiro 

e conquistar simpatias. Possibilidades de ganho na loteria ou ter 
sua situação mudada a qualquer momento.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Tendência a tristeza 
e ao pessimismo. Deverá evitar tais coisas para 
que tudo possa correr bem para você neste dia. 
Cuide de sua saúde, evite acidentes e só viaje se 

for de extrema necessidade. Elevação mental.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 O sol lhe promete um 
dia dos mais favoráveis. Fará bons negócios, bons 
planos com relação ao futuro, felizes passeios e 
contatos pessoais, ótimas relações sociais, sen-

timental e amorosa. Aproveite. Adote uma atitude mental positiva 
e otimista e tudo sairá melhor, profissional e financeiramente.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Momento em 
que exigirá o máximo de sua inteligência para que 
possa conseguir realizar seus anseio e desejos. O 
fluxo astral é dos melhores para sua saúde, para 

tratar com religiosos e para solicitar favores.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Indícios 
de êxito nas questões que demandem sigilo, loteria, 
esportes e casamento. Momento excelente para 
resolver um problema financeiro. Este período deverá 

marcar o seu lado mais vaidoso. O desejo em se produzir e mudar o 
visual estará fazendo com que você gaste mais do que o necessário.

PEIXES - de 20/02 a 20/03  Agir com prudência 
e decisão será norma principal e válida para este 
dia. Quaisquer dificuldades que possam surgir, 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Positivo fluxo 
astral, mas desde que tenha nascido no primeiro 
ou segundo decanato, para assinar contratos ou 
documentos importantes. A condição física mental 

está em ascensão, juntamente com o setor profissional.

ROUBO DE MALOTE 
Um malote com documentos e cheques do 

Tome Leve foi roubado na manhã de segunda-
feira, dia 25, quando um funcionário saiu da 
loja da Av. Luiz Lemos de Toledo para levar 
o malote para o escritório, que fica em frente 
do outro lado da avenida. Ao chegar próximo 
a entrada do escritório foi abordado por um 
indivíduo armado e mascarado, trajando um 
uniforme cinza claro com faixa laranja, que foi 
de encontro à vítima correndo com o revólver 
em punho anunciando o assalto e tomando o 
malote de suas mãos. Em seguida um outro 
assaltante, numa moto Yamaha XT 660, preta, 
parou na avenida e o  bandido armado subiu 
na garupa e ambos fugiram em direção ao 
centro. A polícia analisa as imagens captadas 
pelo sistema de monitoramento.  

FURTO DE MOTO 
Uma CG 125 Fan ES, preta, ano 2009, foi 

furtada na noite do dia 16 defronte a um es-
tabelecimento comercial do Jardim São João. 
O proprietário  disse que chegou a ver as 
imagens das câmeras de monitoramento em 
que aparece um individuo com capacete que 
tenta ligar a moto, mas como não consegue 
cometeu o furto empurrando o veículo. 
APREENSÃO DE DROGA NO PATRIMÔNIO 

P A N O R A M A

Cerco policial, com apoio do Baep, apreendeu dinheiro, 
cocaína e maconha que estava em poder de dois ado-
lescentes. 

A PM com reforço de policiais e do Canil do 
Baep montou um cerco policial que culminou 
com a apreensão de entorpecente na tarde 
do dia 19 na Rua Esmeralda – Patrimônio. Na 
fuga um menor, de 16 anos, dispensou uma 
sacola que continha 56 pedaços de maconha e 
mais 6 porções maiores da mesma erva. Outro 
adolescente, também de 16 anos, correu para 
dentro da sua casa e arremessou na casa do 
vizinho uma sacola com R$ 506,00 em dinhei-
ro, 43 cápsulas de cocaína e mais 12 pedaços 
de maconha. Os menores foram conduzidos 

à delegacia e liberados após as deliberações 
da autoridade policial. 

CARRO É CONSUMIDO PELO FOGO 
Na madrugada do dia 18, o proprietário de 

um Gol, ano 2009, estacionou o veículo na Rua 
Mário Ângelo Paro Filho, próximo ao campo de 
futebol do bairro Colina F. Algumas horas de-
pois, por volta das 05h30, ouviu uma explosão 
e foi informado por uma moradora que o carro 
estava em chamas. Testemunhas informaram 
que o alarme tocou antes do incêndio. 

PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO 
Um morador da Av. José Francisco Azedo 

acionou a PM na noite do dia 15 solicitando 
providências porque todos os finais de semana 
há aglomeração de pessoas e veículos próxi-
mos a sua residência, que fazem competição 
de som perturbando o sossego da sua família e 
da sua genitora, que tem problemas de saúde. 

FURTO DE PEIXES EM FAZENDA 
O vigilante de uma fazenda na Rodovia 

Antônio Bruno, que liga Colina a Jaborandi, 
efetuava a ronda no dia 15 quando avistou 
dois indivíduos pescando na represa, sendo 
que um fugiu e outro permaneceu no local. 
Ele foi conduzido ao plantão policial em Bar-
retos onde foi preso em flagrante por furto. 
Além da rede grande de pesca, também foram 
apreendidos 1 pintado, 15 patingas, 2 piaus 
e 8 pirarucus. 

MULHER É PRESA APÓS ACIDENTE 
EM RODOVIA 

Na noite do dia 21, a condutora de um Onix, 
de Jaborandi, seguia pela Rodovia Antônio 
Bruno, sentido Colina/Jaborandi e ao tentar 
atender uma ligação no celular perdeu o con-
trole do veículo que atingiu uma caminhonete 
S-10, de Colina, que trafegava no sentido 

contrário. A condutora 
foi submetida ao tes-
te do bafômetro que 
acusou alcoolemia de 
0,81 mg/L. Ela recebeu 
voz de prisão e foi 
conduzida juntamente 
com o condutor da ca-
minhonete ao plantão 
policial em Barretos, 
onde ele realizou exame 
clínico que constatou 
não estar embriagado. 
A condutora do Onix 
não pagou a fiança 
de R$ 1.300,00 e foi 
presa na cadeia de 
Bebedouro.  

O Gol foi totalmente destruído pelo fogo. 
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Um dos principais atacantes do futebol colinense 
recentemente, Brito mostra que a idade não alterou 
o seu faro de gol. O camisa 17 brilhou na final do 
primeiro turno e marcou os dois gols que garantiram 
a taça para o Amigos do Xibil. Com passagens im-
portantes em times vitoriosos ele marca seu nome na 
história e quer mais. Vai lá Britão a pizza da Florença 
é toda sua.

Em um jogo brigado, 
recheado de cartões e com 
arquibancadas cheias no 
Colina Atlético, o Amigos 
do Xibil conquistou pela 
primeira vez o título de 
campeão do primeiro turno 
do Veterano ao empatar 
em 2 a 2 com a Pedreira 
e garantiu a vaga na final 
do campeonato.

A conquista marca o 
bom trabalho realizado 
pela diretoria do time 
que conseguiu montar 
uma equipe forte e que 
dominou a primeira metade 
do campeonato. O Xibil 
vence a Taça Benedito 
Eusébio da Silva “32” de 
forma invicta e se coloca 
como o time a ser batido.

A decisão contra a 

Amigos do Xibil segura empate e é campeão do 1º turno
Pedreira, que já pode ser 
considerada um clássico 
do futebol colinense, foi 
cheia de emoção, dispu-
tada bola a bola desde o 
primeiro minuto. 

Precisando vencer 
para ficar com o título, 
a alvirrubra foi pra cima 
e quase abriu o placar 
com Sinomar que cabe-
ceou pra fora. O lance 
despertou o Amigos do 
Xibil que também foi 
para o ataque e aos 27’ 
abriu o placar com Brito. 
A bola desviou na zaga e 
sobrou para o camisa 17, 
que escolheu o canto e 
correu pro abraço.

Aproveitando o bom 
momento, o Xibil não 
demorou três minutos 

para ampliar o marca-
dor, de novo com Brito. 
Novamente livre de mar-
cação o artilheiro bateu 
no cantinho e fez 2 a 0.

Depois de tomar dois 
em apenas três minutos, 
as coisas não ficaram 
piores para a Pedreira 
porque quando o rival 
fez o terceiro, após ba-
tida de roupa do goleiro 
Uilian, o bandeirinha 
pegou um impedimen-
to quase milimétrico e 
anulou o gol.

Precisando de três 
gols no segundo tempo 
a Pedreira tinha que ir 
para o tudo ou nada. O 
técnico Macarrão colocou 
o time para o ataque e isso 
acuou o Amigos do Xibil, 

que precisou reforçar o 
setor defensivo.

Aos 12’ da etapa final 
o lance que deixou todos 
assustados. O goleiro 
Birruga acabou soltando 

a bola após um cruza-
mento e na sequência 
do lance caiu sobre a 
perna de Marcinho Leite. 
O árbitro Caio Blastiner 
marcou pênalti. O jogador 
da Pedreira teve uma 
séria lesão, foi atendido 
no gramado e deixou o 
estádio de ambulância. 
Depois de sete minutos 
de paralisação, Leozinho 
bateu a penalidade e 
diminuiu o placar. 

O jogo ficou ainda mais 
nervoso depois disso. A 
Pedreira teve um membro 
da comissão técnica e 
um reserva expulsos. Na 
base do tudo ou nada o 
empate veio com Regi-
naldo, aos 36’ e deixou 
o jogo elétrico.

O Amigos do Xibil, que 
não conseguiu jogar o que 
sabe no segundo tempo, 
teve a melhor chance 
de matar o jogo aos 38’, 
mas Uilian fez grande 
defesa. Desesperada a 
Pedreira pressionou até 
o último minuto, mas não 
conseguiu marcar. Com 
o apito final, o Amigos do 
Xibil foi campeão com 
o empate por ter feito a 
melhor campanha.
PRÓXIMA RODADA 

Colina Atlético 
8h - União de Amigos 

x Pedreira 
10h – Estrelas x Bom 

Churrasco 
Pedreira 

8h - Amigos do Xibil 
x Vila Guarnieri

Invicto o Amigos do Xibil segurou o empate em 2 a 2 e ficou com o título do 1º turno 
do Veterano. Prefeito Dieb e vice Campanholi entregaram o troféu aos campeões. 

As arquibancadas do Colina Atlético ficaram lotadas 
para o clássico. 

A infraestrutura, pre-
miação e organização são 
pontos fundamentais para 
que os pilotos participem 
das provas. E foi isso que, 
mais uma vez, aconteceu 
em Colina. Os pilotos 
percorreram uma boa 
distância para competir 
na tradicional prova de 
motocross colinense. 
O evento reuniu 118 
pilotos de várias cidades 
da região e inclusive de 
outros estados. 

Os coordenadores 
da prova, Douglas e 
Gikelin, agradeceram a 

Motocross reuniu 118 pilotos 
participação dos com-
petidores e o apoio da 
Secretaria de Esportes, 
por meio da prefeitura, 
para que a prova re-
tornasse com sucesso 
após 2 anos por conta 
das restrições. 

Foram disputadas 15 
categorias e dois pilotos 
se destacaram. Luciano 
“Duenti”, de Serrana, que 
aos 50 anos venceu em 
3 categorias e o jovem 
Murilo Frasneli, de Ara-
raquara, que voou fácil 
ganhando 4 categorias. 

Confira o campeão e 

o 2º colocado em cada 
categoria 

JÚNIOR: 
Murilo (Franca)  
Izidoro (Carneirinho) 
INTERMEDIÁRIA 250cc: 
Mário Vitor (Catanduva) 
Rafael (Caldas Novas) 
MX2 / MX1: 
Murilo (Araraquara) 
Vinícius (Batatais) 
MX3: 
Duenti (Serrana) 
Juninho (Batatais) 
65cc: 
Artur (Uberaba)  
Izabela (Carneirinho) 
BATON: 
Bianca (Rio Preto)  
Izabela (Carneirinho) 
NACIONAL  A: 
Murilo (Araraquara) 

Juninho (Batatais) 
INTERMEDIÁRIA LIVRE: 
Mário Vitor (Catanduva) 
Rafael (Caldas Novas) 
NACIONAL B: 
Andrey (Bonfim Paulista)  
Litte (Uberaba)
FORÇA LIVRE NAC.: 
Murilo (Araraquara) 
Chorão (Frutal) 
MX50: 
Duenti (Serrana)  
 Strini (Ribeirão Preto) 
BRONZE: 
Marco (Uberaba) 
Neto (Itapagipe) 
MX GOLD: 
Vinícius (Batatais) 
Baratinha (Tabatinga) 
MX4: 
Duenti (Serrana) 
Zirruga (Frutal)          

Largada de uma das categorias na tarde de domingo 
no Recinto. 

Gikelin e Douglas ficaram satisfeitos com o sucesso 
do evento. 

Público prestigiou o evento e vibrou com o retorno do 
motocross. 
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Cada uma das 5 mães sorteadas 
ganhará um dia de beleza especial.

Também serão sorteados mais 7 brindes surpresas 
O sorteio acontece dia 9 de maio na ACIC. 

Para concorrer é simples: compre o presente da 
mamãe, preencha o cupom e deposite nas 

urnas espalhadas pelo comércio. 

Promoção

MISTURA FINA

SETT CALÇADOS

HELLEN MODAS

KANTINHO DA
LINGERIE

BICICLETARIA
DO XANDE

ÓTICA
SANTA LUCÍA

SINATRA BOTAS

LIMA LIMÃO

NOVA ALIANÇA
TINTAS

IDEAL
MATERIAL ELÉTRICO

DINO 
SUPERMERCADO

FRED’S
PRESENTES

STILLY
CALÇADOS

SIMÕES
MAT. CONSTRUÇÃO

PÉ BRASIL 
CALÇADOS

CASA BRASIL 
MAGAZINE

GLEDAN
MAT. CONSTRUÇÃO

PONTO DA MODA

NOVA MODA

ÓTICA RENATACASAS LUZIA

ÓTICA COLINA

 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL e INDUSTRIAL DE COLINA

REALIZAÇÃO:

REGULAMENTO: Não poderá participar da Promoção da ACIC, proprietários e funcionários com cupons da própria empresa.

LOJAS PARTICIPANTES

De 22/04 a 07/05

CONPAV: o presente que os colinenses esperavam e merecem 

Distrito Industrial II - Rua 9, 405 | Fone: 99102-7096

Foi inaugurada em Colina na sexta-feira, 22, a 
CONPAV – Usina de Concreto e Reboco de pro-
priedade de Henrique Esteves e família. A empre-
sa, instalada no Distrito Industrial, chega para 
atender a demanda no fornecimento de concreto 
e reboco para a construção civil. É a primeira 
usina de concreto e reboco da cidade e tem por 
objetivo reduzir ao máximo a longa espera por 
este serviço que antes só era feito por empresas 
de outras cidades. 

A inauguração contou com a presença de 
amigos, familiares, engenheiros, empresários 
do ramo da construção civil e também do pre-
feito Dieb e do vice Sérgio que enalteceram o 
investimento da família Esteves. 

A seguir fotos do evento inaugural 

“A CONPAV chega para preen-
cher a lacuna na prestação de 
serviço neste segmento”, 
declarou o proprietário 
Henrique  Esteves. 

Henrique, o irmão Júlio e os pais Ana e 
Paulo Esteves. 

A Família e os colaboradores da Conpav, 
prontos para oferecer um novo conceito na 
prestação de serviços para Colina e região. 

Público prestigiou a inauguração da empresa na sexta-feira, 22. 

Demonstração da produção de concreto 
que obedece especificações técnicas da 
ABTN.


