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Trinta e sete meninas 
se escreveram para 
participar da seletiva que 
definiu as candidatas 

Definidas as candidatas à Rainha da Festa do Cavalo
ao Concurso Rainha 
da Festa do Cavalo 
realizado domingo no 
Grêmio. Seriam sele-

cionadas 11 meninas, 
mas devido a uma 
falha no software que 
faz a contagem dos 

votos  e para que não 
houvesse nenhuma 
injustiça a comissão 
organizadora selecionou 

16 candidatas. 
Conheça as repre-

sentantes da beleza 
colinense que estarão 

na passarela no dia 
18 de junho quando 
acontece o concurso. 
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Em noite cercada de muita 
expectativa, glamour e com 
recorde de público, a jovem 
Beatriz Sertori foi coroada 
Rainha da 36ª Festa do Peão 
de Jaborandi que começa hoje 
com shows e montarias em 
touros, cutiano e 3 tambores.  

Na noite festiva também 
foram eleitas Graziela Pereira 
– Princesa e Vitória Martins – 
Madrinha dos Peões. Hoje tem 
show de abertura com Cleiton 
& Romário. Mais detalhes na 
pág. 7

Beatriz é a Rainha da Festa 
do Peão de Jaborandi

Acusado de triplo feminicídio é 
condenado a 120 anos de prisão

Pág. 4

IPTU/2022 teve 
10,74% de correção 

conforme IPCA
Pág. 3

Ana Lívia Costa Ângela Alfinete Beatriz Bernardo Beatriz de Oliveira Bruna Fernandes Isabela Fernandes Júlia Marcelino Kamilly Roza

Lara Fernandes Laura Strutz Letícia Borges Letícia Minato Maria Fernanda Frizoni Maria Júlia Paulino Vitória LibórioThaís de Souza

Beatriz encantou o público e os jurados com 
o seu desfile.
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OS ARTIGOS ASSINADOS REPRESENTAM APENAS E TÃO SOMENTE
A OPINIÃO DE SEUS AUTORES. A REPRODUÇÃO DE TEXTOS,

FOTOS E PUBLICIDADE SOMENTE SERÁ PERMITIDA SE PREVIAMENTE 
AUTORIZADA, POR ESCRITO, PELO JORNAL COM CRÉDITO DA FONTE.

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 06 – Sexta-feira
15h – Exposição do Santíssimo na Igreja Matriz
18h – Bênção do Santíssimo Sacramento e distribuição 
da Eucaristia 
Dia 07 – Sábado
19h – Missa na Matriz

Dia 08 – Domingo - DIA DAS MÃES
07h30 – Missa no cemitério
Não haverá missa com as crianças
19h – Missa na Matriz

Dia 11 – Quarta-Feira
19h30 – Missa com novena na Matriz
20h – Reunião da Comissão de Administração na Igreja Matriz

“EU E O PAI SOMOS UM”

O plural “somos 2” mantém a distinção das pessoas, 
enquanto o singular “um” afirma a unidade das pessoas. 
Temos aqui o cume da revelação de Jesus. Corresponde 
àquela afirmação em que Jesus diz que o Filho do Homem 
“se sentará à direita do poder de Deus” (Lc 22,69).

Pai e Filho são plena comunhão de amor, um único ser 
e agir, entender e querer. É o mistério de um Deus que é 
uno, mas não solitário, pois é perfeita unidade de amor entre 
Pai e Filho. Jesus, de fato é o Cristo, mas de outra maneira, 
inesperada e insuperável: é o Outro, Deus mesmo, o Filho, 
que distinto do Pai, é uma coisa só com o Pai. “Quem me 
vê, vê o Pai” (Jo 14,9).

Jesus revela sua verdadeira identidade: “Ele e o Pai 
são um”. Esta fórmula deu fundamento para as reflexões 
cristológicas conciliares dos primeiros séculos. O Concílio de 
Calcedônia (451) afirma: “Todos unanimemente ensinamos 
a confessar que o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito 
em sua divindade e perfeito em sua humanidade, verdadeiro 
Deus e verdadeiro homem...da mesma substância segundo 
a humanidade...”. Tão humano só podia ser divino! Tão divi-
no, só podia se tornar humano! Este é Jesus, o bom e belo 
pastor, que nós seguimos – ou deveríamos seguir – como 
ovelhas que escutam a sua voz.

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

ORAÇÃO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de abril – comemora-se todo dia 19

Se você está com algum problema de difícil solução e precisa 
de ajuda urgente, peça esta ajuda a Santo Expedito. Este santo é 
invocado nos casos que exigem pronta solução  e sua inovação 
nunca é tardia.

ORAÇÃO – “Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, 
intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo, socorrei-
me nesta hora de aflição e desespero. Vós que sois um Santo 
guerreiro, Vós que sois o Santo dos aflitos, Vós que sois o Santo 
dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas urgentes, 
protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. 
Atendei ao meu pedido (fazer o pedido). Meu Santo Expedito, 
ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos 
que possam me prejudicar, protegei a minha família, atendei ao 
meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. 
Meu Santo Expedito! Serei grato(a) pelo resto de minha vida e 
levarei vosso nome a todos que têm fé. Amém

Rezar um Pai-Nosso, um Ave-Maria e fazer o sinal da Cruz.
Publicada por uma graça alvançada     

M.O.B.B     

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. 

UBATUBA 
Alugo apartamento 

em Ubatuba com 2 
quartos e 2 banheiros 
na praia de Perequê 

Açu, a 300m do mar. 
Instalado em condo-
mínio 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, 
desentupimento e de-
tecção 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 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, 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. 

VENDE-SE 
Vendo tacos (tipo piso) 

de madeira peroba rosa, 
cerca de 80m2, em bom 
estado de conservação – 
dimensão: 16,5cm x 5,5 
cm. Valor: R$ 40,00 m2. 
Tratar fone 3341-1627. 

CAMINHAS PETS 
Fabricamos caminhas 

e roupas pets em vários 
tamanhos e modelos, sob 
medida e personalizado. 
Vendas no atacado e varejo. 
Contato:  99141-0589 e 
99133-8083 – Oliver Pet.
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O crime que deixou 
toda população chocada 
teve o desfecho esperado, 
principalmente para a 
família das três vítimas 
que foram arrancadas 
do convívio de forma 
bárbara, trágica e brutal. 

Na madrugada do 
dia 3 de maio do ano 
passado o acusado Ícaro 
Trevizan de Souza matou 
a esposa Fernanda, 41 
anos; a filha Ludmila, 9 
e a enteada Gabrielle, 
20, a golpes de faca na 
residência que a família 
morava na Rua Ernesto 
Henrique Paro, no Jardim 
Santo Antônio I. 

O corpo da menina e 
da jovem, que recebeu o 
maior número de facadas, 
foram encontrados já 
sem vida. A esposa do 
réu foi socorrida e antes 
de falecer  conseguiu 
contar aos socorristas, 
à cunhada e aos PMs 
o que havia acontecido, 
atribuindo as mortes 
das duas filhas ao ma-
rido. Fernanda também 
conseguiu pedir socorro 
ao sogro que também 
esteve na casa logo após 
os assassinatos. Após 
esfaquear toda família 
Ícaro tentou se matar 
e também foi socorri-
do. Ao receber alta da 
Santa Casa de Barretos 
prestou depoimento, 
negando a autoria dos 

Júri condena autor de triplo feminicídio 
a 120 anos de prisão

crimes e atribuindo as 
mortes da filha e esposa 
a enteada Gabrielle. Na 
época o indiciado foi 
preso em flagrante na 
cadeia local e alguns 
dias depois transferido 
para Andradina. Ele está 
preso há quase um ano 
e atualmente está no 
presídio de Pacaembu. 

MOTIVAÇÃO DO 
CRIME FOI CIÚME DA 

ENTEADA 
O segredo de justiça 

do processo foi retirado 
no início da semana do 
julgamento, realizado na 
última quinta-feira, 28. Os 
trabalhos tiveram início às 
9h com o sorteio dos 7 
jurados que formaram o 
Conselho de Sentença. 
O Promotor Dr. Giullio 
Saraiva foi responsável 
pela acusação e o juiz 
Fabiano Cardoso conduziu 
o julgamento que se iniciou 
com os depoimentos das 
testemunhas de acusação 
e defesa. Também foi 
ouvido um menor, que 
reside em outra cidade, 
por videoconferência. 
Após o interrogatório 
do réu foi concedida à 
palavra ao promotor de 
justiça que sustentou a 
condenação nos exatos 
termos da denúncia. O 
defensor Rodrigo Ivanoff, 
contratado pelo réu, afir-
mou a negativa de autoria 
em relação à Ludmila e 

pelo afastamento das 
qualificadoras para todas 
as vítimas. 

Após a votação secreta 
dos jurados o juiz procedeu 
à leitura da sentença que 
condenou o réu a pena 
de 120 anos de reclusão 
em regime inicial fechado 
(40 anos para cada uma 
das vítimas) pelos três 
homicídios e um ano de 
detenção, em regime 
inicial semiaberto, por ter 
alterado a cena do crime, 
o que configura fraude 
processual. A defesa 
manifestou interesse em 
recorrer. O julgamento 
terminou às 20h54. 

A reportagem entre-
vistou o promotor Giullio 
Saraiva que informou que 
foram ouvidas 10 teste-
munhas de acusação e 
3 de defesa. Dentre as 
10 de acusação, duas 
eram também de defesa 
(comuns). “As provas 
foram construídas com 
o depoimento de todas 
testemunhas, além das 
demais provas produzidas 
no processo (documentos, 
laudos, etc). O menor, ou-
vido por videoconferência, 
era amigo de Gabrielle e 
jogava com ela um jogo 
on-line de celular (Free 
Fire). Dias após o crime, 
relatou para familiares 
das vítimas que tinha 
conhecimento de que 
Gabrielle era abusada 

pelo padrasto”, relatou o 
promotor que ressaltou: 
“o Ministério Público sus-
tentou a tese de que os 
três crimes foram cometi-
dos por motivo fútil, com 
recurso que dificultou a 
defesa das vítimas, com 
emprego de meio cruel e 
em contexto de violência 
doméstica (feminicídio), 
circunstâncias qualifica-
doras já que a motivação 
do crime foi o ciúme que 
o acusado sentia da en-
teada Gabrielle, de quem 
abusava sexualmente. 
Além disso, sustentou-se 
as causas de aumento de 
pena pelo crime ter sido 
cometido na presença de 
ascendente (Ludmila e 
Gabrielle, assassinadas 
na frente da mãe) e de 
descendente (da mãe 
ser morta na frente das 
filhas), bem como de crime 
contra pessoa menor de 
14 anos já que Ludmila 
possuía apenas 9 anos. 
Em relação a vítima Fer-
nanda ainda se imputou 
a causa de aumento de 
pena pois estava acome-
tida por um câncer em 
estágio avançado. O réu 
também foi sentenciado 
pela prática de crime de 
fraude processual já que 
alterou a cena do crime 
após os assassinatos para 
tentar induzir o perito em 
erro, buscando se livrar 
das acusações”. 

Teve início semana 
passada a distribuição dos 
carnês de IPTU – Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
de 2022. Ao todo são 10.880 
imóveis prediais e territoriais. 
A entrega está sendo feita 
pela agência dos Correios.

A prefeitura informou 
que o tributo foi corrigido em 
10,74%, seguindo a varia-
ção inflacionária calculada 
pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, 
do IBGE.

O pagamento da cota única, 
com desconto de 15%, deve 
ser feita até o dia 16. Neste 
mesmo dia também deve ser 
paga a 1ª de 8 parcelas sem 
desconto.  

ISENÇÃO OU 
IMUNIDADE

Para solicitar o benefício 
de isenção (pessoa física) ou 
imunidade (pessoa jurídica) 

IPTU 2022 tem 
10,74% de correção
Cota única, com desconto de 15%, 

deve ser paga até dia 16
do IPTU, os contribuintes que 
possuem os pré-requisitos 
necessários deverão imprimir 
o requerimento que está dis-
ponível no site www.colina.
sp.gov.br, preenchê-lo ou  
dirigir-se ao Departamento 
da Receita.

Tem direito à isenção, 
aposentados ou pensionistas 
com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, que 
recebam até 1 salário míni-
mo (referência federal), que 
seja o único proprietário do 
imóvel, com área construída 
de até 80 m². 

Também tem direito à 
isenção pessoas porta-
doras de doenças graves. 
O benefício é concedido 
somente para um único 
imóvel desde que receba até 
3 salários mínimos mensais 
e tenha área construída de 
até 100 m2. 

Dezesseis garotas estão 
mais perto de realizar o 
grande sonho de tornar-
se a Rainha da Festa do 
Cavalo !  Na tarde do último 
domingo, dia 1º, aconteceu 
no Grêmio Cultural a pré-
seleção com a participação 
de 37 candidatas inscritas.

“Inicialmente seriam 
escolhidas 11 garotas. Mas 
em virtude de uma falha no 
software que faz a contagem 
das notas, foi identificada 
uma alteração na pontuação 
final de algumas candidatas 
e, para que não houvesse 
nenhuma injustiça ou prejuízo, 
a Comissão Organizadora 
anunciou a classificação 
de 16 garotas que partici-
parão do Concurso Rainha 
da 43ª Festa do Cavalo, a 
ser realizado no dia 18 de 
junho, no Ginásio Municipal 
de Esportes”, informou o 
secretário de Esportes e 
Turismo, Marcelo Pinto Neto. 

O corpo de jurados, for-
mado por Camila Tavares: 
advogada, digital influencer 
e colunista; Juninho Tavares: 
modelo e estudante de Direito; 
Marinei Aleixo: graduada 
em artes visuais, criação e 
inovação em moda; Haroldo 
Gera: coreógrafo e produtor 
cultural e por Antônia Oliveira 
Luz (Toninha): cabeleireira, 
analisou os quesitos: beleza, 
elegância e simpatia. 

As candidatas selecio-
nadas  são: Ana Lívia de 
Paula Souza Costa; Angela 
Michaela Venâncio Alfinete; 
Beatriz Alepique Bernardo; 

Concurso da Rainha 
terá 16 candidatas

Beatriz de Oliveira; Bruna 
Cantizano Fernandes; Isa-
bela Natali Fernandes; Júlia 
Aparecida Marcelino; Kamilly 
Cristina Della Roza; Lara 
Helena Fernandes; Laura 
Eduarda Cândido Martins 
Strutz; Letícia Borges; 
Letícia Silva Minato; Maria 
Fernanda Passatuti Frizoni; 
Maria Júlia da Silva Paulino; 
Thaís Helena de Souza e 
Vitória Fernanda Libório.

PROGRAMAÇÃO 
DA FESTA 

Durante a pré-seleção 
do concurso foi anunciada 
a programação artística da 
43ª  Festa do Cavalo de 
Colina, de 6 a 10 de julho. 
Na abertura da festa, dia 6, 
show com Zé Neto & Cristiano; 
dia 7 - Henrique & Juliano e 
Dj Samhara; dia 8 - Jorge 
& Mateus e Quinteto AS; 
dia 9 - Hugo & Guilherme 
e Pedro Sampaio e dia 10  
- “Gigantes do Sertanejo”: 
Divino e Donizete, Durval 
e Aladim, João Moreno e 
Mariano, e Matão e Matias. 

O prefeito Dieb presen-
teou as 37 garotas que se 
inscreveram e participaram 
da pré-seleção com acesso 
livre a todos os dias da festa. 

“Quero parabenizar to-
das as candidatas inscritas 
e agradecer a  equipe da 
organização e aos jurados 
pela colaboração. A seleção 
foi preparada com muita 
dedicação para exaltar  a 
beleza da mulher colinen-
se”, destacou Liliana Taha, 
presidente do FSS. 
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pretende fazer. Todavia, evite iniciar novas amizades e confiar 
demasiadamente em pessoas estranhas.

Horóscopo da semana de 05 a 11/05

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 A tensão que 
você vinha sentindo no período anterior já estará 
completamente resolvida e um clima de muita 

harmonia é o que estará fazendo parte agora de sua rotina, o 
que influenciará em todos os setores da sua vida.

LEÃO - de 22/07 a 22/08  Indícios favoráveis nos 
seus assuntos pessoais e profissionais. Obtenção 
de segredos importantes. Continue tendo confiança 

em si mesmo. A partir de hoje você estará se encaminhando para 
um melhor período que terá seu início no próximo dia três.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Assuntos 
econômicos o aborrecerão logo nas primeiras 
horas deste dia. Mas não se aborreça, pois a 
tarde terá ótimas chances de colocar tudo em 

ordem. Excelente para conseguir a casa própria e para abrir 
uma caderneta de poupança.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Está benéfica 
influência atingirá diretamente sua capacidade 
mental, dando mais disposição para entabular 

e pensar nas novas empresas e especulações que pretende 
realizar. Favorável à loteria e a sorteios.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Indecisão 
para tomar atitudes. Pensamentos pessimistas, 
sem razão de ser. Procure animar-se. Nervosismo 
exagerado cuide-se. O desejo de terminar seu 

relacionamento amoroso já não estará tão intenso.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Momento pouco 
indicado para os negócios e aos assuntos sociais. 
Evite atrito com seus inimigos. Cuide de sua 
saúde. Seus impulsos emocionais, já fortes por 

sua natureza, estarão ainda mais expostos nesta fase.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Suas boas qualidades 
e habilidades influenciarão de maneira benéfica, 
pessoas importantes para você. O trabalho e o 
amor estão em bom aspecto. Você sentirá uma 

forte necessidade de expressar suas ideias com novas pessoas, 
poderá fazer com que consiga atingir tudo o que deseja.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04  Vênus vai lhe dar 
inúmeras e ótimas chances de progresso social 
e financeiro. Sua predisposição para os negócios 
estará exaltada e será bastante favorecido no 

amor. O seu magnetismo pessoal do período vai atrair pessoas 
do sexo oposto.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Hoje poderá 
tirar proveitos inesperados pelas amizades que 
vier a fazer, realizar boa parte de suas esperanças 
e desejos de progredir social, profissional 

e financeiramente. Aceite as dificuldades e procure relaxar 
assistindo a um filme ou lendo um bom livro.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01Período que 
promete muito êxito material, social e profissional, 
devido ao bom aspecto astral em seu horóscopo. 
Todavia, para que tudo saia conforme suas 

pretensões aja com otimismo, confiança em si e mais entusiasmo.

PEIXES - de 20/02 a 20/03  Seu desenvolvi-
mento mental e profissional será notável, hoje, 
juntamente com as relações importantes que 

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Você poderá 
voltar a tomar o comando da sua vida. Interesse 
especial, por enquanto, na vida a dois. O 
coração falou mais alto. Apesar de não estar 

completamente decidido sobre o caminho a seguir, você não 
resistirá e acabará voltando ao seu amor.

P A N O R A M A
FURTOS DE FIOS CAUSAM TRANSTORNOS 

E PREJUÍZOS 
O furto de fios de cobre, muito cobiçados pelos 

bandidos, tem causado transtornos e prejuízos 
às vítimas. Esse tipo de furto cresce cada vez 
mais já que existem receptadores que compram 
o material furtado com um preço bem abaixo do 
praticado no mercado. Nos últimos dias a polícia 
registrou três ocorrências. 

Na noite de domingo, dia 1º, o proprietário 
de uma construção na Rua F do Jardim Tropical 
tentou acessar remotamente às câmeras existen-
tes na obra, mas não conseguiu. Ele foi ao local 
e constatou o furto de seis disjuntores e vários 
metros de fio. Ao checar as imagens a vitima viu 
um indivíduo conhecido desligando o sistema de 
monitoramento para praticar o furto. 

Mais fios foram furtados no bairro Jardim Tropi-
cal na noite do dia 2, quando bandidos invadiram 
as construções para furtar cabos elétricos das 
instalações e de uma betoneira. 

A equipe de manutenção da Tebe constatou 
na manhã do dia 25 que meliantes danificaram a 
entrada de energia existente no km 404 da Rodovia 
Faria Lima, ao lado da passarela para pedestres, 
furtando cerca de 8 metros de cabo de cobre. 

FURTO EM RESIDÊNCIA 
Uma TV 32’ foi furtada de uma residência da 

Rua João Crispim Moreira – Jardim Hípico. O furto 
só foi constatado no dia 26 quando a moradora 
retornou para casa depois de alguns dias ausente. 

MULHER PRESA POR TRÁFICO 
NO NOSSO TETO 

Uma mulher, de 24 anos, foi presa por tráfico na 
tarde do dia 26 enquanto comercializava drogas na 
Rua 15 do Nosso Teto. Na abordagem os PMs An-
tunes e Moura apreenderam R$ 215,00 que estava 
na mão da indiciada e dentro da sua residência foi 
encontrada no interior do guarda-roupa 38 porções 
de maconha e mais R$ 426,00. Ela foi apresentada 
à autoridade policial que ratificou a voz de prisão, 
encaminhando-a para a cadeia de Bebedouro. 

Atendendo pedido 
da ACIC – Associação 
Comercial e Industrial de 
Colina a prefeitura autori-
zou, por meio do decreto 
4497, o funcionamento do 
comércio das 8h30 até às 
18 horas neste sábado, 
dia 7, véspera do Dia 
das Mães. 

“Além de facilitar a 
compra do presente da 
mãe, principalmente 
para quem não tem muito 
tempo durante a semana, 
as lojas abertas também 
estimulam as vendas 
nesta data considerada a 

Comércio abre 
neste sábado

2ª melhor pelo comércio”, 
destacou o presidente da 
ACIC, André Ferreira. 

A entidade realizada 
sua tradicional Promoção 
do Dia das  Mães e para 
concorrer aos prêmios 
basta prestigiar uma das 
22 lojas participantes da 
campanha, preencher o 
cupom e depositar nas 
urnas. Cada uma das 5 
mães sorteadas ganhará 
um dia de beleza especial 
e também serão sorteados 
mais 7 brindes surpresas. 
O sorteio acontece dia 9 
na ACIC.

Os ganhadores do 
sorteio do último dia 27 
da entidade são: 169 – 
Liliane A. Ramos (R$ 9 
mil); 090 – Sebastião M. 
Barbosa (R$ 1,8 mil); 382 
– Roberto G. Fernandes 
(R$ 1,2 mil); 321 – R$ 
1.100,00 (inadimplente) e 
157 – Marcos A. Caetano 

Asilo entregou prêmios 
(R$ 1 mil). O 4º prêmio 
foi sorteado novamente 
ontem, dia 4. 

SORTEIO 
A Apae sorteia R$ 

30.100,00 em vale-compras 
na próxima quarta-feira, 
dia 11. Mantenha o carnê 
em dia e concorra a estes 
super prêmios. Boa sorte! 

Quatro atletas da 
Secretaria de Esportes 
participaram da 43ª Cor-
rida do Trabalhador que 
reuniu atletas da região 
em Olímpia no último 
domingo, dia 1º. 

O melhor resultado no 
percurso de 7km foi de 

Paulo Libório, 1º classificado 
na categoria disputada 
(45/49). As atletas Maria 
Cristina Almeida (50/54) e 
Cláudia Trivelato (55/59) 
ficaram em 2º lugar nas 
respectivas categorias e 
Jéssica Genovez em 4ª 
(30/34).

Atletas foram a Olímpia
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P A N O R A M A

Hoje 
José Guilherme Inácio 

Neves 
Amanhã 

Jakeline P. de Oliveira 
Bernadete Luzia S. Camolesi 

Arthur Henrique Foleto
Dia 7 

Daniela Bombig 
Luciano Marin Spexoto 

Mayara Felici 
Dia 8 

Ilá Diniz Junqueira 
Tedeschi 

Sílvia Maria Malpica Weiss 
Luiz Paulo Barcelos 

Lílian Ikuma 
Larissa Santos Esteves 

Dia 9 
Maria Cristina da Silva 
Pedro Luís Cantilho de 

Azevedo 
Jhonatan Santos Andrade 

Gonçalves 
Dia 10 

Luís Fernando Domingues 
Liliana Jorge Drubi Taha 

Mônica Maria Denadae de 
Campos Pinto 

Ruy Alfredo Antonini 
Cecília Almeida Varella 

Antonini 

Muitos colinenses foram a Ribeirão Preto no domingo assistir o show da banda Kiss, que 
incluiu o Brasil na turnê de despedida “End of the Road”. A galera apaixonada por heavy 
metal não perdeu a oportunidade de ver os ídolos e vibrar com o espetáculo de rock. 

Domingo foi dia dos pais Ítalo Fagundes/Vânia comemo-
rarem juntamente com familiares e amigos o aniversário 
de 6 aninhos do filho Breno. A festa, com tema da anima-
ção “Toy Story”, aconteceu no Sindicato.    CL Produções

Pedrinho Spechoto participou da prova de atletismo no 
dia 21 de abril e contou com a torcida especial da esposa 
Roberta e das filhas Laura e Júlia.

A língua de sinais tem ganhado cada vez mais espaço e 
a prefeitura também aderiu a essa necessidade contra-
tando o intérprete de libras Júlio dos Santos Henrique, 
que trabalhou em alguns dos eventos oficiais da pro-
gramação festiva. Os pais Luiz Henrique e Vanda acom-
panharam de perto.

Dia 11 
Lílian Cristina R. de Oliveira
Eliane de Lima Rodrigues 

Marco Aurélio Falcão 
Paulo Sérgio Marqueti 

Maria Eduarda Rodrigues 
da Silveira 

Aniversários de 
casamento 

Amanhã  
Pedro Otávio Rodrigues 

Ferreira/Sadia 
Dia 7 

Dorival Santana/Renata 
Dia 9 

José Valdir Spechoto/Flora 
Antes da corrida pedestre regional, o grupo de atletas colinenses fez uma pausa para 
o registro.

A energia dos bisnetos Lucca e Miguel enche de dis-
posição Luiz Paulo Barcelos, que celebra com a família 
neste domingo seus 86 anos de vida.

A dupla Fred & Fabrício, um dos destaques atuais do 
sertanejo na região centro-oeste, é a atração principal 
da noite deste sábado na Festa do Peão de Jaborandi, 
que termina no domingo. 

Amanhã a família e o marido Willes celebram o aniver-
sário da pessoa mais especial de suas vidas, a mãe e 
esposa Bernadete.

Os encantos de Portugal e Espanha fizeram parte do roteiro de viagens de Marcos Mialichi/
Ana Paula, que retornou há alguns dias da Europa onde visitaram a colinense Andreza, 
que reside com o marido Marcus em Lisboa. Também estavam por lá  Eli Mariano/Marlene. 

Estar junto com 
a família comemorando 

mais um ano de 
vida é uma dádiva 
para Sílvia Weiss, 

aniversariante 
deste domingo. 

Marcão Falcão 
completa idade 
nova no dia 11 

e recebe carinho 
redobrado da família 

e dos amigos. 
A formatura do filho Gustavo Lobato Del’Alamo, que di-
plomou-se em Direito pela Unesp/Franca, foi um dos 
momentos mais felizes da vida da Tânia que curtiu com 
a família a colação, jantar e baile ocorridos nos dias 21, 

22 e 23 de abril no Espaço 
Taiwan Eventos, em Ribei-
rão Preto.
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Lucão foi o cara do Bom Churrasco na vitória sobre 
o Estrelas. Correndo o campo todo, mostrando muita 
disposição e vigor físico, o jogador foi um “monstro” em 
campo e ajudou tanto na marcação como no ataque. 

Tamanha atuação gerou até comparações com o 
astro do Liverpoool, Konaté. Tá com moral ou não?! A 
pizza é toda sua Lucão. 

Após 2 anos de ausência 
em virtude da pandemia, a 
tradicional Festa do Peão 
de Jaborandi volta a ser 
realizada no Parque de 
Exposições Gino Hen-
rique Brunozzi, em sua 
36ª edição.  

O evento teve início 
ontem com missa celebrada 
pelo pároco Luiz Fernando 
com a participação do coral 
Ministério Água Viva. Hoje, 
quinta-feira, acontece o 
show mais aguardado da 
festa com a dupla Cleiton 
& Romário. Naturais de 
Goiás, os meninos es-
tão nas paradas após o 
lançamento do DVD “No 
Churrasco”, que  contou 
com a participação espe-
cial de Jorge & Mateus, 
Guilherme & Benuto e Zé 
Vaqueiro. Canções como 
“Água nos Zói”, “Pingaiada”, 
entre outras se tornaram 
hits entre a moçada que 
curte o sertanejo univer-
sitário. Amanhã, sexta-
feira, a festa prossegue 
com show da famosa 
dupla Cezar & Paulinho 
que farão apresentação 
inédita com outra dupla 
que vem despontando 
Bruno & Gaspar. Já no 
sábado quem se apre-
senta é a dupla Fred & 
Fabrício e na sequência 
haverá apresentação da 
dupla Augusto & Atílio que 
promete embalar o público 
com o melhor do sertanejo 
e moda de viola. A festa 

Hoje tem Cleiton & Romário 
na Festa de Jaborandi

se encerra no domingo  
com a apresentação do 
cantor Kadu Velasco. 

Além das apresentações 
musicais, a organização 
investiu nas provas de 
rodeio. A festa reunirá 
nomes consagrados no 
mundo do rodeio, como 
o locutor Almir Cambra, o 
comentarista Esnar Ribeiro 
e a madrinheira Ana Cláu-
dia. A equipe também traz 
para Jaborandi tropeiros 
consagrados como: Marcelo 
Castro, 2 Hoping, CIA 2M 
e Tropa JR  para melho-
rar a qualidade técnica 
das montarias. Entre as 
modalidades disputadas 
estão Rodeio em Touros, 
Cutiano e 3 Tambores. As 
premiações para as provas 
do Cutiano chegam a R$ 
18.000,00 e das montarias 
em touro até R$ 25.000,00. 
As permanentes antecipa-
das, com desconto, podem 
ser adquiridas na Papelaria 
Nobre em Jaborandi com 
pagamento parcelado no 
cartão de crédito em até 
4 vezes.  

VENDAS ON-LINE 
As vendas on-line 

de ingressos avulsos e 
permanentes com parce-
lamento podem ser feitas 
pelo cartão de crédito em 
até 10 vezes. Basta clicar 
no link https://sis.tycket.
com.br/lojanew/deta-
lhes_evento.asp... para 
adquirir seu passaporte 
para o evento. 

Cleiton & Romário, que se apresenta hoje, é um dos 
shows mais esperados da festa.

Amigos do Xibil e Pe-
dreira, finalistas do 1º turno, 
voltam a se encontrar neste 
domingo, às 10 horas, no 
Colina Atlético.  

O remake é cercado 
de muita expectativa. A 
Pedreira, que perdeu a final 
ao ficar no 2 a 2, ainda não 
digeriu o empate com gosto 
de derrota. Já o Amigos 
do Xibil quer repetir o bom 
desempenho do 1º turno, 
manter a invencibilidade e 
jogar como se não estivesse 
classificado para a grande 
final. Portanto, o clássico 
promete grandes emoções. 
Façam suas apostas! 

ESTRELAS, SEM 
BRILHO, PERDE PARA 

O CARVÃO 
Muito diferente da estreia 

no 1º turno quando goleou 
o Bom Churrasco por 4 a 
1, de virada, o Estrelas não 
jogou o que sabe e perdeu 
por 2 a 0 para o Carvão. 

Com a derrota no jogo 
de abertura do 2º turno, 
no último domingo, às 10 
horas no C.A., o Estrelas 
chega a quatro resultados 
negativos consecutivos. E 
os boleiros se perguntam: 

Domingo tem revanche da final entre 
Xibil e Pedreira

“O que está acontecendo 
com o Estrelas que come-
çou o campeonato com 
tudo e está em crescente 
decadência???” 

O Carvão teve o con-
trole total do jogo desde o 
começo. Aos 14 minutos 
teve um lance que gerou 
muita reclamação. Ique 
bateu forte de dentro da 
área, a bola explodiu no 
travessão e pingou no chão. 
Na visão do assistente 
Beijinha, não foi gol. O Bom 
Churrasco reclamou muito, 
mas a arbitragem manteve 
a decisão.Oito minutos mais 
tarde, mais reclamação. 

O camisa 9 caiu na área 
e pediu pênalti e nada foi 
marcado. 

A insatisfação do Bom 
Churrasco durou pouco. 
Aos 24’ Cesinha recebeu 
na entrada da área e bateu 
colocando no canto, abrindo 
o placar. Seis minutos mais 
tarde foi a vez do artilheiro 
Ique deixar o dele. 

Sem poder de reação, 
o Estrelas pouco fez no 
segundo tempo. Sua melhor 
chance foi Rubinho, que 
de frente para o gol bateu 
e errou o alvo.

Na segunda etapa 
também teve um princípio 
de confusão. Depois de um 
impedimento, já com o jogo 
parado Robertão dividiu uma 
bola de carrinho com Tel, 
o qual não gostou e partiu 
pra cima do adversário. A 
“turma do deixa disso” agiu 
para acalmar os ânimos.

No final do jogo um lance 
raro. Ique teve oportunidade 
de frente para o gol e deu 
uma pixotada, mandando a 
bola quase na lateral. Nada 
que mudasse a história do 
jogo e impedisse seu time 
de vencer.

O técnico Anaelson 
comemorou o resultado, 
já Francis tentou explicar 
a má fase do Estrelas.

UNIÃO DE AMIGOS 
EMPATA COM A 

PEDREIRA 
No jogo de abertura no 

Colina Atlético, União de 
Amigos e Pedreira estrearam 
no segundo turno com um 
empate sem gols. O União 
teve a postura de encarar 
a Pedreira de frente e mes-
mo com suas limitações 
no elenco, conseguiu se 
impor na partida. Homero 
carimbou o travessão duas 
vezes e a zaga contou 
com a boa atuação de 
Carlão que neutralizou as 
raras oportunidades que a 
Pedreira tentou criar. 

AMIGOS DO XIBIL 
GOLEIA VG 

O Amigos do Xibil segue 
sem saber o que é perder 
neste Veterano. Depois 
de vencer o primeiro turno 
de forma invicta, o time 
goleou fácil (7 x 0) a frágil 
Vila Guarnieri. Marcaram: 
Parral (3), Chupeta (2), Brito 
e Gilsinho. 

PRÓXIMA RODADA 
Colina Atlético 

8h – Vila Guarnieri x 
Bom Churrasco 

10h – Amigos do Xibil 
x Pedreira 

Pedreira 
8h – União de Amigos 

x Estrelas 

O UNIÃO DE AMIGOS conquistou um importante empate diante da Pedreira e se prepara 
para enfrentar o Estrelas neste domingo, às 8h, no estádio da Pedreira. 
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 As mais de 3 mil 
pessoas que presti-
giaram a Escolha da 
Rainha na noite de 
sábado, dia 30, na 
arena de rodeios do 
Parque de Exposições 
“Gino Henrique Bru-
nozzi”, deliraram com 
o espetáculo piromu-
sical, uma mistura de 
música com artigos 
pirotécnicos de efei-
tos e cores diversas. 
Além de recorde de 
público, o concurso 
é considerado como 
o melhor já realizado 
na história da Festa 
do Peão que neste 
ano está na sua 36ª 
edição. 

O  g l a m o r o s o 
evento foi promovido 
pela Comissão Pan-
tanal Rodeio Show, 
representada pelos 
jaborandienses Marco 
Aurélio Fogaça, Juliano 
Franco e Renato Apa-
rício. Além do apoio 
total da Prefeitura e 

Beatriz é a Rainha da Festa em noite glamorosa
Abertura inédita e mudanças atraíram público recorde ao concurso, considerado o melhor de todos os tempos

Câmara, o concurso 
teve coordenação de 
Fernando Henrique 
Sales, membro da 
comissão organizadora. 

Após a abertura 
inédita que teve tam-
bém muitos recursos 
tecnológicos, a locutora 
Elen Barca, de Bebe-
douro, que conduziu 
o evento apresentou 
as oito candidatas, 
que  su rg i ram no 
palco em traje típico 
country. Elas também 
desfilaram nos trajes 
maiô e típico luxo 
para apreciação dos 
nove convidados das 
cidades de Barretos, 
Bebedouro, Terra Roxa 
e Jaboticabal que 
formaram o corpo de 
jurados, que avaliou 
os quesitos estética 
corporal, beleza, sim-
patia, desembaraço 
e desenvoltura em 
passarela. A coreo-
grafia e os ensaios 
das candidatas es-

tiveram a cargo do 
coreógrafo Juliano 
Leonel. No intervalo, 
a Companhia Corpo 
em Movimento, de Vi-
radouro, apresentou a 
coreografia “Caminho 
das Índias”. A anima-
ção das torcidas das 
candidatas contagiou 
as arquibancadas. 

AS ELEITAS 
A beleza de Beatriz 

Sertori encantou o 
público e os jurados, 
que a coroaram a 
Rainha da Festa com 
428 pontos. Além da 
premiação de R$ 1 mil, 
ela ganhou também 
R$ 500,00 por ser a 
candidata que ven-
deu o maior número 
de ingressos, 400 no 
total. Com 421 pon-

tos Graziela Pereira 
foi eleita Princesa e 
recebeu R$ 600,00. A 
Madrinha dos Peões 
foi Vitória Martins que 
somou 418 pontos e 
ganhou R$ 400,00. 
As três escolhidas 
receberam também 
prêmios dos patrocina-
dores. O casal André 
Moleiro/Angelita fez a 
somatória dos pontos. 

O prefeito Silvinho 
entregou os prêmios 
às eleitas e elogiou a 
organização do con-
curso, que transcorreu 
sem nenhum incidente 
e foi sucesso em todos 
os sentidos. Ele con-
vida jaborandienses 
e visitantes de toda 
região para prestigiar 
a festa, que começa 
hoje e termina no 
domingo. O concurso 
também contou com 
a participação do vice 
Fernando Cháboli/Ana 
Cristina e vereadores. 

Um momento que 
emocionou o público 
presente foi a home-
nagem da comissão à 
Márcia Moreira Bar-
bosa, rainha do ano 
de 1993, que faleceu 
no mês de março. 

A comissão orga-
nizadora agradeceu 
o apoio total que re-
cebeu da Prefeitura e 
Câmara, à secretária 
de Assistência Social, 
Alessandra Vianna, 
por toda atenção e 
colaboração, a equi-
pe do Almoxarifado 
Municipal e a grande 
participação que os 
comerciantes locais 
deram para o evento. 

Após a escolha o 
público não arredou 
pé permaneceu no 
Parque de Exposições 
onde acompanhou o 
show da dupla Vitor & 
Yago e apresentação 
dos DJs Ed Caom e 
Dênis Tarralo.  

Com a maior pontuação dos jurados, Beatriz Sertori foi 
escolhida da Rainha da Festa do Peão 2022.

Autoridades e as eleitas com o coordenador membro da comissão organizadora Fer-
nando Sales e coreógrafo Juliano Leonel. A escolha começou com uma abertura inédita que levou o público ao delírio. 

Foto aérea da arena de rodeios onde o concurso foi realizado na noite de sábado. 
Rainha Beatriz ladeada pela madrinha Vitória e princesa Graziela após o concurso. 
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OFERTAS VÁLIDAS DE 06 A 08/05/2022 PARA AS LOJAS:   Colina: Loja 1 (Rua Sete de Setembro,214) - Segunda a Sábado: 8h às 19h - Domingo: 8h às 13h / Loja 2 (Av. Luiz L. de Toledo,386)   -  Segunda a Sábado: 8h às 20h - Domingo: 8h às 18h e Tome Leve Aqui: Av. José Francisco José Azedo, 51, Av. das Cohab, 17-99729-7539

Arroz Risoto 
Tipo 1 pct 5 kg

 17 ,99
CADAR$

17,49
CADAR$

 17 ,49
CADAR$

Açúcar Guarani
cristal 5 kg

16,99
CADAR$

Feijão carioca
Riquinho 1 kg

 8,98
CADA

R$

8,68
CADAR$

Molho ref. Stella D'oro 
sachê 340g

 1,39
CADA

R$

1,19
CADAR$

 4,29
CADA

R$  2,09
CADA

R$

1,99
CADAR$

Leite longa vida 
Quatá ou Bonolat
1 L (tipos)

Cerveja litrinho 
Antarctica/ Skol/ 
Brahma 300ml

LIMITE 2 CAIXAS
POR COMPRA

SOMENTE 
LÍQUIDO

 19 ,99
CADAR$

Deterg. líq. Ypê 
500ml (tipos)

Papel hig. Elite folha 
dupla L12 P11  1,99

CADA
R$

18,99
CADAR$ 1,89

CADAR$

Macarrão Basilar
semolado 500g (cortes)

 2,99
CADA

R$

2,89
CADAR$

EXCETO
 NINHO

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

Você sabia que o 
BANCO DO POVO 

de Colina empresta 
$$$dinheiro 

para sua Empresa?

 Av. ângelo M. Tristão, 125 - Fone: 3341-8274 (ganha tempo)

Melhor ainda é saber que os juros 

são especiais e sem burocracia

Vem pro Banco do Povo e dê 
um Upgrade na sua empresa!
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