
OUTUBRO ROSA

ATENÇÃO MULHERES 
DE 25 A 64 ANOS

REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAME PREVENTIVO.
DIA 18/10 – DAS 17H ÀS 21H
DIA 26/10 – DAS 17H ÀS 21H

LOCAIS:
UBS DO CDHU 2
UBS DA VILA FABRI
ESF DO NOSSO TETOESF DO NOSSO TETO
UBS DO SÃO SEBASTIÃO
ESF DO JARDIM SANTA LÚCIA

É NECESSÁRIO LEVAR O XEROX DO RG OU 
DOCUMENTO COM FOTO
FAÇA SEU AGENDAMENTO EM UMA UNIDADE 
DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA.
CUIDE-SE!CUIDE-SE!

UM MÊS PARA SER 
LEMBRADO O 
ANO INTEIRO!

1918         2022

0 41
Ano CIII - nº 2.078 Colina, 13 Outubro de 2022 R$ 3,80

Fundado em 18 de Agosto de 1918 - Propriedade de Felici & Felici S/C Ltda.
Diretor João Roberto Felici

POLIOMELITE
CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS

MENINGITE
ADOLESCENTES DE 11 A 14 ANOS

HPV
CRIANÇAS A PARTIR DE 9 ANOS
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O cruzamento das 
avenidas Ângelo Martins 
Tristão e Dr. Manoel P. 
Fernandes, em frente 
ao Museu Municipal, foi 
interditado na sexta-feira, 
dia 7, para a gravação 
de um comercial, que 
será lançado em rede 
nacional em breve. A 

Comercial é gravado em Colina

movimentação chamou 
a atenção do público, 
que ficou curioso. 

Colina foi escolhida 
como uma das loca-
ções de gravação e 
uma grande equipe de 
atores devidamente 
caracterizados, equipe 
técnica e da produtora 

contratada acamparam 
na cidade, escolhida pela 
preservação histórica. 

A reportagem esteve 
no local acompanhando 
as gravações que mo-
bilizaram um grande 
aparato. Os detalhes, por 
enquanto, não podem 
ser divulgados.    

Gravação de comercial reuniu um grande aparato nas avenidas em frente ao Museu 
Municipal. 

O Fundo Social de 
Solidariedade organizou  
uma programação, com 
atrações variadas, para 
celebrar o Dia das Crian-
ças de forma especial. 
A festa, realizada nos 
dias 5 e 6 no Recinto 
Municipal, proporcionou 
muita alegria para a 
garotada que se divertiu 
muito.               Pág. 5

Diversão e alegria para as crianças

A vida de Rômulo 
Zanet t i /Genoveva 

Casal correu a Maratona 
de Berlim

mudou depois que  a 
corrida passou a fazer 

parte da sua rotina. O 
esporte levou o casal à 
Alemanha em setembro 
para correr a Maratona 
de Berlim, conhecida 
como a prova de re-
cordes. 

O casal concluiu os 
42.195km e cruzou a 
linha de chegada, o que 
foi uma vitória para os 
dois que nunca tinham 
corrido uma distância 
tão grande. Eles con-
tam como foi a expe-
riência internacional e 
os muitos benefícios 
da prática esportiva, 
que vão muito além da 
mudança física.   

Pág.  3
Genoveva e Rômulo após a prova, tendo ao fundo o 
prédio do parlamento alemão.

Colina ganha loja da Cacau Show
Pág. 8 

Liliana, Eliana, professores e servidores juntos às crian-
ças no “Dia da Alegria”.
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C L A S S I F I C A D O S

Atendimento de 2ª a 6ª feira, 
das 8h às 17h,na Rua Henrique 

Paro, 186 - Centro

Fone: 3341-4411

 PLANTÃO
NOTURNO E FINS 

DE SEMANA
99615-7045

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

Medida: 1 colunas x 8,5 cm | 
Valor: R$ 59,07

O COLINENSE
Fundado em 18/08/1918

Propriedade: Felici & Felici S/S Ltda
CNPJ 57.719.114/0001-03

Filiado à ABRAJORI e ADJORI
Av. Pio de Mello Nogueira nº 53

Fone/Fax: (17) 3341-1180
Cep: 14770-000 - Colina/SP

e-mail: ocolinense@gmail.com
site: www.ocolinense.com.br

Facebook
http://www.facebook.com/JornalOCOLINENSE

Jornalista Responsável: João Roberto Felici - MTb - 22.733
Impressão: Stander Artes Gráficas - Adalberto Guilherme - ME

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.

Notícias da Paróquia
Dia 15 – Sábado – Dia do Professor 
19h – Missa na Matriz com bênçãos dos professores 
Dia 16 – Domingo
08h – Missa na Matriz 
09h30 – Missa com as crianças na Matriz
10h30 – Batizados na Matriz
19h – Missa na Matriz 

Dia 19 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa na Matriz com novena de Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro
20h – Reunião dos catequistas na Matriz

“PERSEVERAR NA ORAÇÃO”
Neste final de semana vamos refletir em nossas 

celebrações a insistência na oração. Não se pode de-
sanimar diante dos desafios da vida. Encontramos na 
oração força para perseverar nos propósitos e superar 
os obstáculos que se nos apresentam. A oração não 
é uma mágica para resolver tudo, mas nos transforma 
e nos capacita para agirmos melhor diante das mais 
difíceis realidades.

A leitura de Ex. 17,8-13 – mostra Moisés, com os 
israelitas, em uma batalha contra os amalecitas. O que 
faz o povo vitorioso não é a estratégia de combate de 
Josué, mas sim os braços levantados de Moisés, em 
súplica incessante a Deus.

A leitura de 2 Tm. 3,14-4, 2 – orienta sobre as exi-
gências do serviço da Palavra de Deus.

O Evangelho de Lc. 18,1-8 – Apresenta a parábola 
do juiz e da viúva. Jesus ensina sobre a necessidade 
de orar sempre, sem nunca desistir. Estamos cons-
tantemente passando por provas. Orar é a atividade 
que nos torna vigilantes, pacíficos e esperançosos na 
vida. Os textos deste domingo nos instigam a manter 
a oração insistente a fim de confiarmos continuamente 
na ação de Deus.

A oração não é apenas para alcançarmos algumas 
graças, mas também para lidarmos com os silêncios 
de Deus. Nem sempre temos respostas para os acon-
tecimentos. Nossas explicações são limitadas, e nossa 
compreensão do mistério é finita.

Orar é colocar-se de braços abertos para acolher os 
dons de Deus. A oração é o meio pelo qual encontramos 
o amor divino. 

Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 

VENDO OU TROCO 
POR VEÍCULO 
Casa no centro c/ 

180 m2 de construção, 
de laje com 3 quartos, 
sendo uma suíte mais 
um banheiro social, 
3 salas, 1 cozinha, 
garagem coberta para 
3 carros – valor: R$ 
290.000,00. Tratar (17) 
99132-7777. 
VENDO OU TROCO 

POR VEÍCULO 
Terreno 12 x 30m 

no Jardim do Lago 2, 
lado sombra, não tem 
aterro - R$ 95.000,00. 
Tratar (17) 99132-7777.

VENDE-SE 
Três terrenos mura-

dos com portão grande 
e calçada no bairro 
Patrimônio, próximo 
à horta do Zé Verdu-
reiro. Vendo juntos e 

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 
vasos 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 codifi-
cadas. 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 chocolate. 
Também faço trufas e do-
cinhos para festa. Contato 

pelos fones 99110-0665 
e 3341-1552, c/ Rita.

MOTO DELIVERY 
ADRIANO 

Viagens diárias para 
Barretos e região, leva e 
traz suas encomendas, 
serviços comerciais em 
geral, mototáxi. Ligue: 
(17) 99137-6683 (n). 

LT CLEAN 
Higienização de esto-

fados, carpetes, carros, 
pisos, cortinas e colchões. 
Retiramos manchas de 
chicletes, slime e canetas. 
Faça um orçamento sem 

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

compromisso. Tratar (17) 
99246-7246. 

ENDER LATARO 
Estrutura para eventos: 

casamentos, 15 anos, 
formaturas, cabines 
fotográficas e espelho 
mágico. Contato (17) 
99173-4994. 

CAMINHAS PETS 
Fabricamos cami-

nhas e roupas pets 
em vários tamanhos e 
modelos, sob medida e 
personalizado. Vendas 
no atacado e varejo. 
Contato:  99141-0589. 

Muita diversão, gu-
loseimas e brincadeiras 
aguardam as crianças 
na festa que a COGEB – 
Comissão Organizadora 
de Gincana Escolar e 
Bairros promove neste 
domingo, dia 16, na 
pracinha da Cohab 2. 

Edson Feliciano de 
Souza “Branco” infor-
mou que a realização 
da festa só é possível 
com a colaboração das 

Domingo tem festa 
da Cogeb

pessoas que adquirem 
o cupom e fazem as 
doações para que tudo 
seja oferecido gratui-
tamente ao público. O 
organizador  colocou o 
telefone (99121-3218) 
à disposição de quem 
ainda quer colaborar 
com o evento, que 
terá também sorteio 
de prêmios.  A festa 
tem início a partir das 
14 horas. 
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Assim como o esporte, 
que é feito de desafios, o 
casal de atletas Rômulo S. 
Zanetti/Genoveva superou 
os limites e concluiu os 
42,195km da Maratona 
de Berlim, na Alemanha, 
conhecida como a prova 
de recordes. 

Das 45.527 inscritos de 
157 nações, 34.777 concluí-
ram a maratona realizada no 
dia 25 de setembro. O Brasil 
foi o 7º país com o maior 
número de participantes, 
1.161 no total.  

A experiência inter-
nacional foi a primeira do 
casal, porém a estreia de 
Rômulo aconteceu dois 
meses antes, em julho, na 
SP City Marathon. “Conci-
liar os treinos com a rotina 
diária foi muito desafiador. 
Completar o percurso de 
mais de 42km e cruzar a 
linha de chegada represen-
tou muito porque durante 
a preparação a distância 
mais longa que atingimos 
foi 34km”, contaram os 
atletas que têm a mesma 
idade, 42 anos. 

“A princípio o frio era um 
receio, no entanto, no dia da 
prova o clima estava ótimo 
para correr. Outro fato que 
nos chamou atenção é a 
quantidade de mulheres, 
já que um terço dos com-

Casal concluiu os 42,195 km 
da Maratona de Berlim

petidores que concluíram 
o percurso era feminino”, 
acrescentaram. 

O casal também disse que 
além da primeira maratona 
internacional, a experiência 
ficou ainda mais especial 
com o queniano Eliud 
Kipchoge, que quebrou a 
marca mundial da maratona 
com o tempo de 2h01m09, 
trinta segundos abaixo da 
própria marca anterior. O ex-
jogador Kaká também correu 
a maratona na Alemanha. 
“Um mar de atletas tomou 
conta da capital alemã e 
infelizmente não tivemos a 
oportunidade de ver nem o 
queniano e nem o ex-craque 
de futebol”, comentaram 
Rômulo e Genoveva que 
talvez sejam os primeiros 
inscritos de Colina a participar 
da prova. 

DECISÃO NA 
PANDEMIA 

A decisão de participar 
da maratona aconteceu 
ainda durante a pandemia. 
“Quando tivemos uma 
prova cancelada por conta 
da Covid, decidimos que 
quando a vida retornasse 
ao normal iríamos correr 
uma maratona e que seria 
em Berlim por tudo que 
a prova representa para 
esse esporte”, salientaram 
Rômulo e Genoveva que 
começaram a se preparar 
4 meses antes. 

“O treino de 16 semanas 
foi dividido em 4 ciclos de 4 
semanas. Somos treinados 
pelo professor Carlos, da 
assessoria Carlos Freitas, 
que passa a planilha de 
corrida. Também fazemos 
treinamento específico com 
o Gustavo Parra e reforço 
muscular na Triathlon”. 
BENEFÍCIOS INFINITOS 

A colinense Genoveva 

começou a correr primeiro. 
“O Rômulo não teve outro 
jeito a não ser me acom-
panhar. Eu corro há mais 
de 5 anos e ele iniciou um 
ano depois”. 

O casal disse que a 
prática do esporte trouxe 
várias mudanças benéfi-
cas, que vão muito além 
da estética e da mudança 
física. “Além de nossa 
válvula de escape para o 
stress, a corrida melhora a 
autoestima, o autoconhe-
cimento, promove novos 
círculos de amizade, entre 
muitos outros benefícios. 
A lista é infinita”. 

O casal pretende dis-
putar a São Silvestre no 
final do ano. “Não é bem 
um desafio, mas uma 
celebração para come-
morarmos as conquistas 
e agradecer por mais um 
ano”, concluiu o casal que 
pretende correr enquanto 
for possível. 

Dos 222 inscritos no 
vestibulinho da ETAM 
“São Francisco de As-
sis”, 194 compareceram 
para realizar a prova na 
manhã de domingo, dia 
9, registrando uma au-
sência de 28 candidatos. 
A abstenção aumenta as 
chances dos candidatos 
que fizeram o exame, 
que disputam uma das 
70 vagas oferecidas para 
ingresso no 6º ano da 
escola em 2023. 

ETAM divulga 
resultado dia 19

A direção da escola 
informou que duas pro-
fessoras estão corrigindo 
as provas e a previsão 
é que o resultado seja 
divulgado na próxima 
quarta-feira, dia 19. As 
listas com a classificação 
serão afixadas nas esco-
las onde os candidatos 
estudam e na Secretaria 
de Educação. A prefe-
rência da vaga é para 
os alunos matriculados 
em Colina. 

A Campanha de 
Vacinação contra a 
Poliomielite e Multiva-
cinação foi prorrogada 
até o dia 31 de outubro 
para crianças e adoles-
centes na faixa etária 
de 1 a 15 anos. 

Os menores de 5 anos 
precisam receber a dose 
contra a poliomielite e 
completar o esquema 
vacinal. O objetivo da 
multivacinação é aplicar 
as vacinas do calendário, 
de acordo com a faixa 
etária, que estejam em 
atraso. 

A vacinação é re-
alizada de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 

Campanha de vacinação 
é prorrogada 

11h e das 13 às 16h30, 
na UBS da Vila Fabri e 
na ESF do Nosso Teto. 

PLANTÃO 
Neste sábado, dia 

15,  das 8  às 13h, 
acontece o plantão 
de vacinação na UBS 
da Vila Fabri e ESF 
do Nosso Teto para 
imunização contra 
Covid em crianças de 
3 a 4 anos (1ª dose) e 
pessoas com 18 anos 
ou mais (4ª dose). Tam-
bém serão aplicadas 
doses da poliomielite 
e multivacinação em 
menores de 15 anos 
para atualização da 
caderneta de vacina. 

Os atletas da Secretaria 
de Esportes participam na 
noite de sábado, dia 8, da 
4ª Night Run Outubro Rosa 
realizada em São Joaquim 
da Barra com três percursos 
diferentes. 

Dois atletas correram 
os 5km e 10km: Anselmo 
Modolo (3º 60-69/43º) e 
Leandro Lenhaverde (4º 
30-39/9º), respectivamente. 

Atletas correram na 
4ª Night Run

Os demais competiram nos 
15km:  Paulo Libório (3º 
geral), Jesus Oliveira (1º 
60-69/17º), Juliano Souza 
(5º 30-39/22º), Maria Cristina 
Almeida (1ª 50-59/10ª), 
Jéssica Genovez 1ª 30-
39/6ª) e Cláudia Trivelato 
(2ª 50-59/11ª). A prefeitura 
custeou todas as despesas 
para participação dos atletas 
na prova. 

Colinenses que participaram da corrida noturna em São 
Joaquim da Barra. 

A prova internacional reúne anualmente milhares de corredores, profissionais e ama-
dores, nas ruas da capital da Alemanha.
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nalmente, a sua seriedade deve levá-lo a outras considerações 
que nunca levou em conta.

Horóscopo da semana de 13 a 19/10

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Você está 
predisposto a ter um episódio amoroso. Cuide da 
saúde, da reputação e não faça novos negócios. Em 

relação ao amor, agora tudo ficará mais fácil, e você poderá usar 
esse mesmo charme, para tentar conquistar de vez a pessoa amada.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Alguma coisa, 
por mais insignificante que possa parecer, não 
irá corresponder à sua expectativa. Mas você 

corresponderá ao seu dever com naturalidade e positivismo; firmeza 
e perseverança. Está na hora de você dar uma mãozinha a sua sorte.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Talvez não consiga 
gozar da inteira liberdade que quer e precisa. Mas é 
provável que, se meditar sobre a opinião dos outros 
terá maior recompensa num futuro próximo. Sucesso 

cultural e público. Boa influência para o romance e o casamento.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Dia pouco propício 
para tratar de assuntos jurídicos e financeiros e 
para impor ideias em seu campo profissional. 

Tudo o que estiver ligado a sua carreira profissional, deve ser 
incentivado. Está na hora de você ajudar a sua própria sorte

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Tudo indica que 
você será inclinado a fazer uma viagem, se é que ainda 
não viajou. Acontecimentos, notícias e circunstâncias 
felizes farão deste dia, pleno de êxito. Faça um curso, 

agite, e abrace todas as oportunidades que aparecerem.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Dia em que 
haverá disputas, dificuldades, que só serão 
abatidas com muito otimismo e força de vontade. 
Evite os perigos de acidentes de trânsito, a 

precipitação nos negócios e discussões, no campo profissional.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Melhor disposição 
para trabalho, negócios e a vida social, está 
previsto para hoje. Haverá alegria e muita felicidade 
proporcionadas pelos amigos e familiares e pela 

pessoa amada. A vida pode não estar divertida como você gostaria.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04 Dia em que estará 
predisposto a cometer excessos, de um modo geral. 
Por outro lado, o fluxo é propício ao comércio de 
roupas feitas e artigos de couro. Você passará a 

ser mais procurado, não só pelos amigos, mas também por outras 
pessoas que o conhecem só de vista.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Dia em que 
poderá obter lucros, no comércio de produtos 
químicos e líquidos, de um modo geral. Pode 
tratar de assuntos relacionados com sua melhoria 

financeira e pedir favores. Não permita que o pessimismo ou a 
confusão mental tome conta das suas atitudes.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 Amor 
em excelente aspecto astral. Tudo o que estiver 
ligado à sua carreira profissional deve ser 
incentivado. Algumas novas amizades podem 

lhe aparecer e você deve aproveitá-las e curti-las ao máximo, 
sabendo que essas novas experiências podem lhe trazer auxílio 
valioso em termos profissionais.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Dia excelente para 
contatos pessoais. Saiba desfrutar o máximo, 
tudo o que as pessoas têm a lhe dizer. Profissio-

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Vizinhos ou 
parentes procurarão ter questões com você neste 
dia, não dê, portanto, motivos para isso. Momento 
excelente para os negócios. A sua mente está 

extremamente curiosa e pesquisadora; aproveite para descobrir, 
afinal, o que está realmente lhe incomodando.

Hoje 
Luciana Nogueira Ferreira 

de Araújo
Amanhã 

José R. Alves Santana
Luiz G. da Costa Freitas 

Alessandro Henrique Felici 
Dia 15 

Geraldo Rodrigues de 
Carvalho 

Sufyan El Droubi 
Fernando O. Campagnon 

Dia 16 
Léia Malamam Tornelli 
Isabel M. Silva Andrade
Cíntia Maria Chabrour 

Chead
Dia 17 

Priscila Faria de Almeida 

Dia 18 
Daula El Droubi 

Márcia Gonçalves Moreira 
Rafael Carlos Marqueti 

Carimi Assad Chabrour de 
Almeida 

Juliana Rossini Malpelli 
Renata Marçon Spechoto

Dia 19 
Francine M.Ferreira Martins 

Aniversários de 
casamento 

Hoje 
Daniel Rodrigo Lavorini/

Daniela 
Dia 15 

Lucas H. Alves/Marta Maria 
Dia 16 

Mário A. Angelícola/Lúcia 

A Colinacred Soluções Financeiras tem ajudado muitas 
pessoas a realizar seus sonhos e projetos, de forma rápida, 
prática e segura. O casal César Trotta/Renata gosta tanto 
de Colina que deu o nome da cidade à empresa, que fun-
ciona em Guarulhos-SP e atende todo o Brasil e também os 
colinenses. Ligue (11) 96385-2826 para mais informações. 

Marcelo Pinheiro e a esposa Natália Barrozo, proprietários 
da Cacau Show, com os amigos Eduardo/Laura, de Pindo-
rama, que fizeram questão de participar da inauguração 
da franquia de chocolates em Colina. 

Um grande público prestigiou a inauguração da Cacau 
Show na sexta-feira, dia 7, que era aguardada com ex-
pectativa pelos colinenses que agora contam com uma 
loja da marca bem pertinho, na Rua 7 de Setembro, 191 
- fone 99746-6811 (n)

Daniel e sua esposa Daniela estão com o coração alegre 
pelos 15 anos de casados (bodas de cristal), celebrados hoje. 

Todos os anos a data de casamento é sempre especial para 
Lucas/Marta que neste sábado completa 11 anos de união.

Os “parabéns” amanhã vão para Alessandro Felici que curte 
o aniversário com a família e juntinho à companheira Queiza.

Os dinossauros invadiram o pique-pique de 5 anos do 
Guilherminho, filho de Guilherme/Priscila. O pique-pique 
aconteceu sábado, na Top Festa em Barretos. 

Foto Zezinho 

A criançada se esbaldou com a “Tenda da Alegria”, atração 
promovida pela Secretaria de Indústria e Comércio, ACIC e 
CooperColina que levou diversão e alegria para o público 
infantil e movimentou o comércio colinense no sábado. 



O COLINENSE Página 5Colina, 13 Outubro de 2022

P A N O R A M A

O Dia das Crianças 
foi celebrado com uma 
programação especial 
pelo Fundo Social de 
Solidariedade, que 
proporcionou muita ale-
gria e diversão para os 
alunos, de 4 a 10 anos, 
da Rede Municipal de 
Ensino e da Apae que 
participaram do evento 
realizado no Recinto 
Municipal nos últimos 
dias 5 e 6. 

Além das muitas atra-
ções, teve distribuição de 
cachorro-quente, pipoca, 
algodão doce, sorvete 
e água. A garotada se 
esbaldou nos brinque-
dos infláveis variados: 
camas elásticas, tombo 
legal, tobogã, piscinas de 
bolinhas, entre outros. 
A programação teve 
ainda passeios a cavalo 
e charrete e partidas de 
futebol. 

As br incadeiras 
educativas, desenvol-
vidas pela Secretaria 
de Saúde, focaram o 
combate à dengue. A 
conscientização sobre 
“Higiene do Corpo”, 
“Descarte Correto de 
Resíduos Sólidos” e 
“Os Cuidados com o 
Meio Ambiente” ficou 
por conta da Secretaria 

Programação especial comemorou 
o Dia das Crianças 

de Desenvolvimento 
Social. O Grupo de 
Teatro Ó-do-borogodó, 
de Aririnha, interagiu 
com o público infantil 
através das brincadeiras 
lúdicas. 

“É muito bom ver a 
alegria das crianças 
nesse dia repleto de 
atividades preparadas 
com muito carinho e es-
pecialmente para elas”, 

destacou a professora 
Liliana Taha, presidente 
do FSS, que agradeceu 
aos colaboradores co-
linenses (comerciantes 
e empresários) pelo 
patrocínio e doações, 
bem como a todas as 
Secretarias e Depar-
tamentos Municipais 
que trabalharam e 
se dedicaram para a 
realização do evento. 

A Secretaria de Espor-
tes recebeu a inscrição 
de 16 equipes para o 
Campeonato Municipal 
de Futsal, que tem início 
amanhã, dia 14, a partir 
das 19h, com o primeiro 
jogo de um total de três 
por rodada. As partidas 
acontecem às terças, 
quartas e sextas-feiras 
no Ginásio de Esportes. 

As equipes foram di-
vididas em 2 grupos com 
8 times cada. O Grupo A 
é formado por AC1, D3, 
Espartanos, Gui Motos, 
Nike 10, Os Muleks da 
Dirce, Resenha e Vila 
Cunha. O Grupo B é 
composto pelos Amigos 
do Xibil, CDHU 1, Ninho do 
Azulão, Ninho do Azulão 
B, Nova Juventude, Real 
Madruga, União Casings 
e Vila Guarnieri. 

Os jogos da rodada 
de estreia são entre Gui 
Motos x Espartanos, Ni-
nho do Azulão  x Ninho 
do Azulão B e Os Muleks 
da Dirce x Resenha. Os 
Muleks foi a equipe ven-
cedora da última edição 
do campeonato em 2019 
e o Ninho do Azulão vice. 

Campeonato de Futsal 
começa amanhã

O campeonato prossegue 
até o final de novembro 
quando começam as quartas 
de final e se encerra no 
dia 9 de dezembro com 

o jogo das duas equipes 
com a melhor campanha 
durante a competição. 
A entrada é aberta ao 
público. 

Um almoço, com apre-
sentação teatral e show 
musical, comemorou o 
Dia do Idoso celebrado 
no último dia 1º. O evento 
realizado pela prefeitura na 
sexta-feira, 7, no Sindicato 
dos Servidores, foi orga-
nizado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
juntamente com o CRAS, 
CREAS e apoio do Fundo 
Social de Solidariedade. 

Cerca de 50 idosos 
atendidos no Serviço de 
Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos do CRAS, 
bem como os idosos do 

Dia do Idoso é celebrado com 
almoço, peça teatral e show

CREAS e os integrantes 
do Grupo da 3ª Idade 
“Amigos Para Sempre” 
participaram do delicioso 
almoço, que contou com a 
presença do vice Campa-
nholi, presidente do FSS 
Liliana Taha e secretária 
Lilian Domeneguetti (De-
senvolvimento Social). 

As equipes do Serviço 
de Acolhimento Institu-
cional Casa da Criança 
e do Adolescente “Sr. 
José Zaiden”, CREAS, 
CRAS, Conselho Tutelar 
e demais funcionários da 
Rede Socioassistencial 

também participaram do 
almoço  especial preparado 
para os idosos que foram 
recepcionados pela grupo 
teatral Ó-do-Borogodó, de 
Ariranha, que encenou 
a peça “O Consultório” 
direcionada ao público 
da melhor idade, que 
também se animou com o 
show do cantor Zé Vitor. 
O Fundo Social de Soli-
dariedade entregou um 
mimo acompanhado de 
mensagem para cada 
idoso, encerrando a co-
memoração com chave 
de ouro.

Participantes do almoço especial preparado para os idosos que se divertiram bastante. Prefeito Dieb/Liliana com as crianças que formaram fila para escorregar no tobogã. 

As atrações também tiveram passeio de cavalo e charrete. 

A programação foi estendida aos alunos da Apae, que 
participaram do “Dia da Alegria”.  
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O gol que abriu o placar na vitória do Nike sobre o 
Primavera foi crucial para dar moral ao time e impor o ritmo 
de jogo. Marcelo foi o nome do jogo e além de receber 
o reconhecimento do técnico e dos colegas também vai 
saborear a deliciosa pizza da Florença. Seu vale pizza 
te espera aqui na redação. 

NINHO DO AZULÃO – O time alvianil  é o líder da competição depois de mais uma vi-
tória. No próximo domingo faz o clássico contra o AC1, às 8 horas, no Colina Atlético. 
Vai estar em jogo a liderança do campeonato. 

O próximo domingo 
será de fortes emoções 
para os torcedores e 
jogadores. O glorioso 
gramado do Colina Atlé-
tico vai receber quatro 
dos principais times do 
Amador para definir a 
liderança da competição, 
a quebra ou manuten-
ção da invencibilidade 
e muito mais. 

O jogo de abertura, às 
8 horas, vai colocar cara 
a cara o Azulão, líder do 
campeonato e o vice-líder 
invicto Amigos da Cohab 
1. Lembrando que a di-
ferença do primeiro para 
o segundo é de apenas 
um ponto. O confronto 
vai testar as emoções de 
jovens atletas que estão 
estreando no circuito 
Amador e também dos 
técnicos iniciantes. 

A emoção continua 
no jogo das 10h quando 
entram em campo o 
invicto Muleks da Dirce 
e o Primavera, que ex-
perimentou sua primeira 
derrota na última rodada 
e quer se redimir. A pro-
messa é de casa cheia, 
inclusive com direito à 
torcida organizada.

NIKE ACABA COM 
INVENCIBILIDADE 
DO PRIMAVERA 
Conforme declarado à 

reportagem pelo técnico 
“Perna”, o Nike 10 está 
com nova mentalidade 
e quer buscar o seu 
lugar ao sol. E foi o que 
o time fez diante do até 
então invicto Primave-
ra. Com muita raça e 
determinação o time foi 
pra cima e provou que 
tem  um elenco unido e 
determinado. 

Depois de um começo 
de jogo de análises, o 
Nike foi mais ousado 

Domingo tem dois clássicos do Amador: 
Azulão x AC1 e Muleks x Primavera

e contou com a boa 
atuação de Marcelo que 
abriu o placar aos 32’ do 
1º tempo. O Primavera 
se abateu e na volta do 
intervalo tentou de todas 
as formas reagir, mas 
encontrou uma zaga re-
sistente e não conseguiu 
finalizar com sucesso.  O 
Nike ainda criou uma boa 
oportunidade e ampliou 
aos 41’ com Marcos 
Vinícius dando números 
finais ao jogo. 

O confronto  de aber-
tura no C.A. terminou 
empatado em 1 a 1 
entre Camarões e Nova 
Colina. Marcaram Felipe 
e Celso. 

PEDREIRA 
O Ninho do Azulão 

venceu o Santa Lúcia 
por 2 a 1 na Pedreira. 
Os goleadores foram 
Luquinha e Roger para 

o Azulão e Fernando 
descontou. 

Na sequência o CDHU 
venceu o Laranja Mecâ-
nica também por 2 a 1. 
Luiz Fernando e Éverton 
e David fez para o LM. 

VILA GUARNIERI 
Jogando em casa 

a VG perdeu por 3 a 0 
para o invicto AC1. Mar-
caram Diego, Alexandre 
e Serginho. 
PRÓXIMA RODADA

Colina Atlético
8h – Ninho do Azulão x 
       AC1
10h – Os Muleks x 
          Primavera

Pedreira
8h – Nike 10 x 
        CDHU l
10 – Camarões x 
        Santa Lúcia

Nova Colina
8h - Laranja Mecânica x 
      Vila Guarnieri

P A N O R A M A
ASSALTANTES ROUBAM 
CARGAS MILIONÁRIAS 

Na divisa dos estados de Minas 
Gerais e São Paulo, um motorista 
de Uberlândia, foi interceptado na 
madrugada do dia 10 por um Gol 
que emparelhou com o caminhão 
próximo a Miguelópolis. O passageiro 
apontou uma arma para o condutor do 
veículo de carga, obrigando-o a parar 
no acostamento. Dois assaltantes 
encapuzados e armados renderam a 
vítima que foi ameaçada o tempo todo 
com um revólver, enquanto o segundo 
criminoso assumiu a direção do veí-
culo carregado com 27 toneladas de 
arame liso. A carga estava avaliada 
em R$ 230.791,53. Após percorrer 
alguns quilômetros, a vítima, de 35 
anos, foi colocada  com uma toalha 
sobre o rosto dentro do Gol onde 
permaneceu o tempo todo deitado no 
banco traseiro e ameaçado de levar 
uma bala na cabeça caso reagisse. 
Ele foi liberado pelos criminosos na 
área rural de Jaborandi e caminhou 
até chegar a Rodovia Antônio Bruno, 
onde avistou uma viatura da PM que 
o socorreu.  A carga do caminhão, 
carregado em Sabará/MG, seria 
descarregada no Paraguai. 

Um caminhão carregado com de-
fensivos agrícolas saiu de Paulínia 
com destino a Goiás, mas  apresentou 
problemas mecânicos  próximo a Co-
lina, onde o conserto foi realizado. O 
motorista seguiu viagem na noite do 
dia 7, mas ocorre que já nos limites 
de Barretos o veículo foi bloqueado 
pelo sistema de rastreamento, fican-
do parado no acostamento. Neste 
momento o motorista foi rendido por 
dois bandidos armados que subiram 
na cabine e lhe obrigaram a dirigir 
enquanto o outro assaltante tentava 
o desbloqueio se passando pela 
vítima, que ficou em poder da qua-
drilha até a manhã do dia 8 quando 
foi liberado em Sumaré. O caminhão 

foi encontrado alguns quilômetros à 
frente com a chave no contato, mas 
sem as notas da carga avaliada em 
R$ 1.074.334,38. 
TENTATIVA DE FURTO EM TRAILER 

Na manhã do dia 9, o proprie-
tário de um trailer estacionado na 
Rua Schmidt Ivamoto – Jardim São 
João encontrou o cadeado da porta 
danificado. O autor abandonou um 
objeto de ferro, imitando um martelo, 
no local. 

APREENSÃO DE DROGA 
COM MENOR 

Um adolescente, de 17 anos, foi 
abordado na Rua 5 do Nosso Teto na 
manhã do dia 6 com uma sacola con-
tendo várias porções de drogas. Ele 
confessou a propriedade e indicou que 
havia mais droga escondida em uma 
mata próxima. Ao todo a PM apreendeu 
83 papelotes de maconha (144g), 16 
cápsulas de cocaína (36g) e 58 pedras 
de crack (23g). O menor, que não possui 
antecedentes, foi liberado. 

MORTE EM INDÚSTRIA 
O trabalhador Diego Rodrigues da 

Silva, de 32 anos, morreu na manhã 
do dia 7. Ele trabalhava no setor de 
recebimento de matéria-prima de uma 
indústria e ficou preso na esteira. Após 
ser retirado da máquina ele foi socorrido 
à Santa Casa de Barretos pela ambu-
lância da empresa, mas faleceu cerca 
de meia hora depois de dar entrada 
no hospital. 

CICICLISTA ATROPELADO 
Um ciclista, de 56 anos, trafegava pela 

Rua 13 de Maio, sentido centro/bairro, 
na manhã do dia 8 quando foi atropelado 
por um Gol cinza, ano 2004, de Barretos, 
que foi recolhido. Após o atropelamento 
o condutor perdeu o controle do veículo 
que subiu a calçada e chocou-se contra 
um poste. O imprudente motorista fugiu 
e dentro do veículo os PMs encontraram 
latas de cerveja e uma delas com vestígio 
do uso de drogas. O ciclista foi socorrido 
pelo Samu. 

APREENSÃO DE 
MOTO 

Uma CG 125 foi apreendida 
pela PM na manhã do dia 4, 
mas o condutor evadiu-se 
pela Rua 14 do Nosso Teto. 
Não foi possível identificar 
o número do chassi e nem 
do motor da moto, que foi 
recolhida ao pátio. 

USO DE 
ENTORPECENTE 
Duas cápsulas de cocaína 

(3g) foram apreendidas pela 
PM na noite do dia 6 com 
um homem, de 27 anos, 
abordado na Rua Dr. Oscar 
G. Conrado. Após o registro 
da ocorrência, o autor foi 
liberado. 

A PM apreendeu com um 
menor de 16 anos um invó-
lucro de maconha adquirido 
em Barretos por R$ 5,00. A 
abordagem aconteceu na Rua 
Eugênio Donini – Pedreira 
na noite do dia 7. 
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Mais duas famílias 
jaborandienses serão 
beneficiadas com duas 
moradias 100% gratuitas 
do Programa “Casa dos 
Meus Sonhos”, iniciativa 
pioneira da atual Admi-
nistração que deverá ser 
replicada nos municípios 
paulistas pela Secretaria 
Estadual de Habitação. 

As duas unidades 
habitacionais, construí-
das pelo Departamento 
de Obras na quadra 11 
da Rua Benedito Adão, 
já tiveram as lajes con-
cretadas. Além do piso 
cerâmico nos 52 m2 de 
área construída, cada 
moradia também será 
constituída de sala, cozinha, 
banheiro, 2 dormitórios e 
área de serviço. 

“A meta do projeto 
é a construção de 19 
moradias e a reforma de 
20 habitações em lotes 
doados pelo município 
ou em propriedades das 
famílias beneficiadas, 
no caso das reformas, a 
custo zero. O secretário 
estadual de Habitação, 
Flávio Amary, elogiou a 
iniciativa jaborandiense que 
deverá ser replicada em 
todo o Estado”, destacou 
o prefeito Silvinho, idea-
lizador do programa que 
recebe apoio financeiro 
do Governo Estadual para 
aquisição de materiais de 
construção. 

MORADIA DIGNA 
“Este é um dos proje-

tos mais gratificantes da 
atual Administração, pois 
devolve a dignidade e es-
perança às famílias, cuja 
situação financeira não é 
compatível com o sistema 
financeiro da habitação e 
nem com a rede bancá-
ria credenciada. Morar 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022 

Aberto em 05/10/2022; Encerramento: Até às 10:00 
horas do dia 19/10/2022; Resumo do objeto: REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELA-
DA DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL PARA 
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AM-
PLIAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E DE DOMÍNIO PÚ-
BLICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MU-
NICÍPIO DE JABORANDI. O edital está disponível, 
podendo ser retirado no Setor de Compras e Licitações 
da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; 
Informações pelo telefone (17) 3347-9999. 

Jaborandi, 05 de Outubro de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal 

FERNANDO HENRIQUE SALES– Pregoeiro

“Casa dos Meus Sonhos” entregará 
mais 2 moradias 100% gratuitas 

numa casa com piso de 
terra batida, numa cidade 
com agricultura pujante e 
numa das regiões mais 
prósperas do interior é 
incompatível com a cidade 
que sonhamos. Sinto-me 
realizado por ter condições 
de ofertar a estas famílias 
uma moradia digna de 
ser habitada”, afirmou 
Silvinho. 

Além das 19 moradias 
do projeto, a prefeitura vai 
entregar mais 71 casas 
que estão sendo constru-
ídas pelo Estado, através 
da CDHU – Companhia 
de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano, 
que está investindo cer-
ca de R$ 8 milhões na 
execução do conjunto 
habitacional. 

O Departamento de Obras já concluiu a fase de laje das moradias que beneficiarão 
mais duas famílias jaborandienses. 

A construção da Casa 
do Pajé e revitalização do 
Centro de Lazer “Carlos 
Oscar Vaz de Almeida” 
estão em andamento pelo 
município, que firmou con-
vênio de R$ 1.977.601,49 
para a execução das duas 
obras. 

O Centro de Convivên-
cia e Saúde Preventiva 
para o Idoso e Crianças 
Especiais, a Casa do Pajé, 
encontra-se na primeira 
fase com a construção  
de 14 apartamentos desti-
nados à permanência dos 
idosos, depósito e salas de 
enfermagem, medicação, 

Obras da Casa do Pajé e Centro 
de Lazer em andamento

curativos e convivência. O 
valor total do convênio é 
de R$ 739.724,21, sendo 
R$ 600 mil provenientes 
de recursos estaduais e o 
restante de contrapartida 
municipal. 

A 2ֺª etapa do empreen-
dimento prevê a construção 
de salas de reabilitação 
fisioterapêutica, consultório 
médico, farmácia, recep-
ção, refeitório e diversos 
espaços para o lazer das 
crianças e idosos. A Casa 
do Pajé funcionará na Av. 
Jaime Nicolau Martins, 
endereço da antiga Creche 
Curumim. 

DESTINO TURÍSTICO
Os recursos, no valor 

de R$ 1.237.877,28, 
estão mudando o Centro 
de Lazer. A maior parte 
dos investimentos, R$ 
1.200.000,00, é proveniente 
do governo estadual e o 
restante será por conta 
do município. O local se 
transformará num centro 
de lazer e prática esportiva 
com a construção de praia 
artificial, novos passeios e 
a recuperação da infraes-
trutura já existente. 

O prefeito Silvinho tem 
acompanhado de perto a 
execução dos serviços 
que estão mudando a 
paisagem da “Boa Terra”, 
que se transformará num 
dos melhores destinos 
turísticos da região. “Agra-
deço a sensibilidade e o 
espírito empreendedor 
do governador Rodrigo 
Garcia que sempre 
tem atendido nossas 
demandas, viabilizando 
também os recursos que 
vão possibilitar o cuidado 
integral à melhor idade e 
o incentivo ao turismo”, 
destacou Silvinho. 

Obras na Casa do Pajé começam a ganhar forma com a 
construção das paredes do complexo direcionado ao idoso. 
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A CACAU SHOW, a franquia de chocolates mais famosa 
do Brasil, chegou a Colina na manhã de sexta-feira, dia 7, 
com a inauguração da unidade colinense pelo casal Marcelo 
Pinheiro/Natália Barrozo, que acreditou no potencial da 
cidade e investiu no novo empreendimento 

Um grande público prestigiou o 1º dia de funcionamento da loja 
que ficou lotada Todo mundo aguardava, com expectativa, a inau-
guração da revenda que possui a linha completa de produtos da 
marca, inclusive a linha zero lactose, zero adição de açúcar e para 

Colinenses ganham franquia completa da CACAU SHOW 

crianças A loja conta 
também com a linha vegana 
Bendito Cacau, com várias 
opções de chocolates com 
até 85% de cacau

O espaço conta ainda 
com opções de cafés, cho-
colates, chás, cappuccinos 
e sobremesas para consu-
mo dos clientes A linha 
natalina, com os deliciosos 
panetones Cacau Show, 
estará à disposição dos 
consumidores colinenses 
em breve

Rua 7 de Setembro nº 191  
Fone: 99746-6811 (   ) 

O casal proprietário junto às colaboradoras 
Giovana e Sílvia

O movimento foi tão grande no 1º dia de 
funcionamento que até formou fila

Natália Barrozo/Marcelo Pinheiro que 
trouxe a franquia de chocolates para Colina 

Clientes escolhem os produtos antes de 
passar no caixa 

Um grande público prestigiou a inauguração 
na sexta-feira 

As colaboradoras junto a uma das frases 
estampadas na loja

A loja, de designer arrojado e moderno, não 
deixa nada a desejar às unidades de cidades 
maiores que Colina

A qualidade do chocolate e dos produtos da 
marca são incomparáveis

SáBADO PLANTÃO DE VACINAÇÃO 

Doses liberadas

postos de aplicação Vila Fabri e Nosso Teto. .

.covid 19 - crianças 03 e 04 anos 1ª dose

.covid 19 - 18 anos + 4ª dose

campanha Polio + Multi 
.prorrogada até o dia 31/10 

atualização da carteira de vacinação

sábado dia 15/10
 Das 08h às 13h. 

Medidas: 6 colunas x 17 cm | Valor:  R$ 460,53


