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Notícias da Paróquia
Dia 22 – Quinta-Feira 
15h – Missa na capela do Asilo São José
19h30 – Missa de abertura do Ano Vocacional – Ro-
sário - Barretos

Dia 24 – Sábado
20h – Missa do NATAL - Matriz

Dia 25 – Domingo 
19h30 – Missa do Natal na Matriz

Dia 28 – Quarta-Feira 
19h30 – Missa com novena na Matriz

Dia 30 – Sexta-Feira – SAGRADA FAMÍLIA
19h30 – Missa da Família na Matriz

Dia 31 – Sábado 
20h – Missa de Passagem de ano na Matriz

Dia 01 – Domingo 
19h – Missa da PAZ na Matriz

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

“A PALAVRA ARMOU SUA TENDA ENTRE NÓS!”
Celebrar o nascimento de Jesus é o momento privi-

legiado de contemplar o amor misericordioso de Deus, 
que não abandona a criatura humana nem dela se 
distancia. Pelo contrário, ele rompe todas as barreiras 
e distâncias para proporcionar nosso encontro com 
ele. O menino Jesus, que contemplamos no presépio, 
é a Palavra definitiva revelada a toda a humanidade, 
é o verdadeiro caminho que conduz à salvação. Es-
cutar e acolher essa Palavra é o critério fundamental 
que deve orientar nossas escolhas e atitudes. Jesus, 
Palavra viva do Pai enviada a este mundo, é, de fato 
minha referência?

Em nossos dias, como no tempo em que João compôs 
seu Evangelho Jo. 1,1-14 – Jesus, a Palavra encarnada 
do Pai, continua a confrontar os sistemas que destroem 
a vida das pessoas e de toda a obra criada por Deus, 
para eliminar, na sua origem, as forças avassaladoras da 
morte. Acolher essa Palavra, que veio armar sua tenda 
no meio de nós, exige compromisso diante das forças 
do mal, que ameaçam a vida em nosso planeta. Jesus 
é a luz que brilha em meio às trevas, e hoje nos convida 
a manter viva a chama do amor que Ele veio acender. 

A TODOS VOCÊS UM FELIZ NATAL E PRÓSPERO 
ANO NOVO. QUE DEUS ABENÇOE TODOS VOCÊS!
Pe. JOSÉ ROBERTO ALVES SANTANA - Pároco 
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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

C L A S S I F I C A D O S
VENDE-SE 

Dois terrenos com 10 
x 25m (cada) no Casas 
Park (Desmembramento 
Park), quitados e sem 
dívidas - total 500m2. 
Contato (13) 99194-4797, 
c/ Emerson.  

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 especiali-

zada de estofados re-
sidenciais/automotivos, 
colchões, cadeiras, etc. 
Faça seu orçamento 
na Tapeçaria do Mar-
quinho – 3341-3836. 

SAÚDE DOS PÉS 
Cuide da saúde 

dos seus pés c/  a 
podóloga Daniela – 
unhas encravadas, 
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 
codificadas. 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. 

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 
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. 

NW SISTEMAS 
Sistemas para auto-

mação comercial. Lojas, 
açougues, padaria pet-
shop, mini-mercados, 
conveniência, etc. Tratar 
(17) 99135-3068 (n) 

VAGAS DE EMPREGO 
Vagas disponíveis 

de repositor de loja. 
Entregar currículo na 
loja Tome Leve da Av.  
Luiz Lemos de Toledo. 
Nº 386 – centro.
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tivos financeiros e profissionais. Favorável ao romance. Dê mais 
atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.

Horóscopo da semana de 22 a 28/12

GÊMEOS - de 21/05 a 20/06 Momento que 
poderá solicitar a colaboração de amigos e parentes 
para resolver mais facilmente algum problema sério 

que tiver. Muito bom para tratar da documentação de seu casamento 
e de associações. Tudo o que você pensar ou fizer durante este 
período, poderá vir a acontecer do melhor modo possível.

LEÃO - de 22/07 a 22/08 Um aspecto astral 
poderoso está contribuindo para uma ampliação 
de seus poderes intelectuais e de sua capacidade 

de progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões. 
Acredite em si. Seja otimista.

VIRGEM - de 23/08 a 22/09 Momento astral 
neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o 
trabalho. Mas, mediante uma atitude positiva e 

otimista, as coisas darão certo. Na vida, sempre passamos por 
momentos de dor, alegria, desânimo ou força.

LIBRA - de 23/09 a 22/10 Sua vontade de 
vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o 

trabalho será progressivo e a sua vida social e amorosa deverá 
prosperar. Elevação material. Você estará agindo com maior 
dinamismo, principalmente no seu trabalho.

ESCORPIÃO - de 23/10 a 21/11 Período 
que promete sucesso nas investigações, nas 
pesquisas e na medicina. Sua inteligência será 
exaltada, devido ao bom aspecto dos astros em seu 

horóscopo. Cuide, todavia, da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

AQUÁRIO - de 21/01 a 19/02 Você deverá 
tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, 
fogo e eletricidade e com tudo que possa lhe 

prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos. Boas relações 
com pessoas conhecidas e parentes.

TOURO - de 21/04 a 20/05 Um feliz encontro 
pode marcar o início de uma amizade mais proveitosa 
e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis 
que poderão sugerir a ideia de uma viagem. Conte 

com a ajuda de pessoas idosas, educadores e autoridades.

ÁRIES - de 21/03 a 20/04Boa influência para 
cuidar dos seus interesses pessoais e assuntos 
sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades 
procurarão favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, 

jogos, esportes e loteria com bom fluxo. Não se exponha aos 
seus inimigos declarados.

SAGITÁRIO - de 22/11 a 21/12 Os astros 
muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra 
acidentes e inimigos ocultos. Sorte no amor. Apegue-

se às pessoas que estão ao seu redor para melhorar o seu dia.

CAPRICÓRNIO - de 22/12 a 20/01 O dia será 
variável para você, pois haverá boas e negativas 
influências. Mas para que tudo saia do seu 
jeito, você deverá usar de inteligência e perícia, 

principalmente ao tratar de negócios. O período também é propício 
a todo trabalho em que possa exercer uma posição de liderança.

PEIXES - de 20/02 a 20/03 Bom aspecto astral 
para novos empreendimentos imobiliários. Contudo, 
a falta de constância poderá prejudicar seus obje-

CÂNCER - de 21/06 a 21/07 Possibilidades de 
lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. 
Êxito artístico e científico. Também um episódio 

romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

QUADRILHA INVADE FÁBRICA, ROUBA 
CAMIONETE, BOBINAS DE COBRE 

E LEVA VIGIA DE REFÉM
Na noite do dia 12, por volta das 22h45, nove 

bandidos encapuzados e armados com revólveres 
e armamento de cano longo romperam o alambrado 
dos fundos de uma fábrica de rações da Av. Enge-
nheiro Luiz Sebastião Piai e renderam o vigia. A 
ação foi detectada pela empresa de monitoramento 
que acionou a PM. A Força Tática e outras viaturas 
entraram na fábrica constatando que a quadrilha já 
havia deixado o local, levando o vigia como refém, 
além de roubar a camionete Strada da empresa, 
ano 2021, carregada com 3 bobinas de cobre de 
170m cada com valor estimado avaliado em R$ 7 
mil. O policiamento da região também foi mobilizado 
e o veículo foi encontrado abandonado na Rodovia 
Faria Lima, próximo ao acesso à Terra Roxa, onde 
também foi localizado nas imediações o vigia, de 33 
anos, que teve roubado o revólver, calibre 38, com 10 
munições, bem como o colete balístico que continha 
seus documentos, celular e  a quantia de R$ 300,00. 
As bobinas foram colocadas em uma camionete S10 
da quadrilha, que também estava com um Gol branco. 
Os veículos fugiram em direção a Bebedouro, mas 
apesar das diligências, o bando não foi encontrado.  
A Polícia Técnica periciou a indústria. 
POLÍCIA PRENDE INVESTIGADO DE ESTUPRO 

A Polícia Civil deu cumprimento no dia 15 a 
mandado de prisão preventiva e de busca e apreen-
são relacionados ao estupro de uma adolescente, 
de 15 anos. Segundo relatos da vítima e da sua 
genitora, o acusado  teria encontrado a menor 
em um estabelecimento comercial e a forçado a 
ir até uma rua próxima, onde praticou sexo sem 
seu consentimento. No dia dos fatos, a menor foi 
ao Pronto Socorro para atendimento médico. Após 
iniciada as investigações, o acusado, de 26 anos, 
ciente das providências tomadas pela polícia, passou 
a intimidar a adolescente e sua genitora, que no 
dia 12 novamente levou a filha para atendimento 
médico, tendo o investigado aparecido no Pronto 
Socorro. O delegado Gustavo Coelho solicitou a 
decretação da prisão preventiva, concedida pelo 
Ministério Público. O investigado encontra-se preso 
em Colina. O inquérito está na fase final e assim 
que concluído será enviado à justiça. 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO / 
PREENSÃO DE ARMAS

A PM atendeu no dia 16 uma tentativa de ho-
micídio ocorrida na Rua Antônio Eduardo Paro, no 
Jardim Primavera. A vítima, de 49 anos, que estava 
em atendimento no Pronto Socorro, foi atingida por 

P A N O R A M A

um tiro no ombro dado 
por um homem, de 47 
anos, sendo transferido 
para a Santa Casa de 
Barretos. Na casa do 
autor foram apreendi-
das duas espingardas, 
munições e mais objetos 
relacionados a armas. 
Na residência do ho-
mem ferido também foi 
apreendido um revólver 
calibre 38, munições e 
cápsulas vazias. O motivo 
da tentativa de homicídio 
teria sido devido a uma 
rixa antiga entre as partes. 
Até o fechamento desta 
edição o autor estava 
foragido. 

Os pedágios nas 
rodovias paulistas estão 
mais caros desde a 0h 
de sexta-feira, dia 16, 
com o reajuste divulgado 
pela (Artesp - Agência 
de Transporte do Es-
tado de São Paulo) no 
Diário Oficial da última 
quarta-feira. 

A  Agência informou 
que o reajuste está 
previsto nos contratos 
de concessão e que 
a correção, prevista 
inicialmente para julho, 
foi adiada pelo Governo 
do Estado devido à 
alta desenfreada dos 
preços, em especial 
dos combustíveis, 
que causaram efeito 
cascata no bolso do 
consumidor. 

Pedágios mais 
caros 

A atualização, de 
10,72% (IGPM) a 11,73% 
(IPCA), depende do 
indexador do contrato 
de concessão das 18 
concessionárias que 
t iveram as tar i fas 
reajustadas devido 
as perdas inflacio-
nárias ocorridas no 
período de 12 meses 
(entre junho/2021 e 
maio/2022). 

TARIFA R$ 1,10 
MAIS CARA 

O valor na praça de 
pedágio em Colina, 
administrada pela 
Tebe, está R$ 1,10 
mais caro. O reajuste 
de 10,72%, calculado 
pelo IGP-M, aumenta 
o preço da tarifa de R$ 
10,20 para R$ 11,30. 

Praça de pedágio em Colina que também teve o valor da 
tarifa reajustado em 10,72%. 

Os ganhadores do 
sorteio da Apae do último 
dia 14 são: 145 – Sofia 
M. V. Santana (R$ 8 
mil); 006 – Márcio J. 
Meneguelo (R$ 2 mil); 
588 – Luiz Carlos dos 

Entrega de prêmios 
Santos (R$ 1,5 mil); 
497 – Gislaine A. Peres 
(R$ 1,3 mil) e 612 (R$ 
1.100,00) – inadim-
plente. O 5º prêmio foi 
novamente sorteado 
ontem, 21/12. 
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Hoje 
Paulo Roberto de Souza 

Maristela D. Rosa 
Natália Juliani de Carvalho 
Maria Antonieta C. Delis-

toianov 
Júnior César Trabaquim 

Matheus de Souza Moreira 
Amanhã 

Valcir Renato Dalpim 
Ana Carolina Barbosa Paro
Maria Aparecida Carreira 

Melo Maia  
Dia 24 

Miguel Silva Piai Santana 

Dia 25 
Vilson de Souza Moreira 

Dia 26 
Marcelo Araújo de Amorim 

Júlio César Gonçalves 
Guilherme A. G. Moreira 
Regina M. Melillo Garcia 
Fernando R. de Oliveira 

Dia 27 
Leonardo O. Rodrigues 
Débora P. D. Mazarim 

Márcio Henrique da Silva 
André Luiz de São José 

Dia 28 
Letícia Henrique Ferreira

Aniversários de 
casamento 

Amanhã 
José Blasek/Marli 

Dalton D. Beline/Tânia
Dia 24 

Jesus C. Marsari/
Marilza 
Dia 27 

José Balbino de Souza/
Teresa

CONFIRA NO SITE OS 
ANIVERSARIANTES

DA PRÓXIMA 
SEMANA 

Marcela Roatt com o gerente Everton e as colaboradoras eleitas no megaconcurso 
promovido pela União Casings sábado à noite, na sede do Grêmio. O evento, que foi 
um sucesso e lotou as dependências do clube, elegeu a Miss Casings Bruna Borges 
dos Santos, Naiara Alquimim como 1ª princesa, Ana Cláudia dos Santos (2ª princesa), 
Francisca Luelly (3ª princesa) e como miss simpatia Regina Matos. Foi uma noite para 
recordar e ser revivida.                                                      Foto Zezinho

Matheus e Larissa com a Luna, primeira filhinha do casal 
que nasceu no final de novembro no Estado de Minas 
Gerais, residência da família. 

Foi uma dádiva para 
as filhas e familiares 

celebrarem o 
aniversário de 

Ana Maria Zanon Basso,
 que completou 
80 anos de vida. 

O “parabéns” 
aconteceu em 
Riviera de São 

Lourenço, no litoral 
paulista. 

Os pais Marcos “Cocada”/Regina se emocionaram bas-
tante na formatura da filha Vitória Regina Rocha Urruchia, 
que diplomou-se em Fisioterapia pela UFSCar. A festa 
de formatura, prestigiada também pela irmã e noivo da 
formanda, Maria Clara e Éverton, aconteceu no dia 10. 

As felicitações 
pelo aniversário

 vão alegrar o coração 
da médica Debora,

 que completa 33 anos 
no próximo dia 27. 

Ela mora em Rio Preto 
com o marido 
Eduardo e a 
filha Mariah.  

A alegria tomou conta de Fernando Daher/Mariana com o batizado domingo, na igreja 
matriz, do filhinho Antônio. A ocasião foi celebrada com almoço entre familiares, amigos 
e os tios/padrinhos Renê e Ana Luiza na Estância Nina, residência do vovô Assad “Tô”. 

O “Bom Velhinho” segue na sua aconchegante casa 
recebendo a criançada e distribuindo votos de boas 
festas, ho ho ho... 

A programação festiva de final de ano atraiu muita gente 
à Praça Matriz para as apresentações musicais de vários 
estilos. Parabéns aos nossos talentos! Inspirado pelos pais Zé/Ana, o empreendedor Fabinho 

Ferreira inaugurou o acon-
chegante “Empório Seo 
Zé”. “Se a vida é feita de 
bons momentos vamos 
proporcionar isso aos 
nossos amigos e clientes. 
Esta é a proposta”, frisou 
Fabinho que no nome do 
novo espaço homenageia 
seu pai e também o padroeiro 
da cidade. Sucesso!
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As ruas da entrada 
do Cemitério e Velório 
Municipal ganharam 
o recapeamento as-
fál t ico na semana 
passada. Além de 
melhorar o acesso 
aos locais públicos, a 
Rua Schimidt Ivamoto 
também recebeu a 
melhoria. 

As obras de reca-
peamento foram exe-
cutadas pela empresa 
Sulpav Terraplanagem 
e Construções Ltda., 
vencedora da licita-

Cemitério, velório e rua ganharam recapeamento asfáltico 
ção. A Administração 
firmou convênio com 
o Governo do Estado 
de São Paulo, por 
meio da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Regional, para exe-
cução de 8.084,10 
m² de asfalto. 

O prefeito Dieb 
informou que a Admi-
nistração preocupa-se 
em realizar investi-
mentos em todos os 
bairros para garantir 
a segurança da po-
pulação e melhorar a 

infraestrutura nas vias 
públicas, oferecendo 
condições de tráfego 
para veículos, ciclistas 
e pedestres. 

“Estamos traba-
lhando para melho-
rar as condições de 
mobilidade urbana e 
oferecer segurança à 
população e a todos os 
visitantes. Agradeço 
ao governador Rodrigo 
Garcia pelos cons-
tantes investimentos 
em nosso município”, 
ressaltou o prefeito. Prefeito Dieb acompanha as obras de recapeamento em frente ao Cemitério. 

Foto aérea mostra as melhorias em torno do Velório 
Municipal. Rua Schimidt Ivamoto foi totalmente recapeada. 
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O Primavera venceu 
o Nova Colina por 1 
a 0 na manhã de do-
mingo e se tornou o 
mais novo campeão 
do Amador. 

O time do técnico 
Fernando Donini não 
fez uma competição 
regular. Oscilou em 
alguns momentos, 
porém soube aproveitar 
as oportunidades para 
conquistar o tão sonhado 
troféu. O jovem elenco 
evoluiu na reta final 
e revelou uma nova 
geração de campeões 
que veio para ficar. Além 
do bom entrosamento 
entre os atletas, o time 
contou com uma torcida 
vibrante e barulhenta 
composta, na maio-
ria, por mulheres que 
acompanhou o time em 
todos jogos, inclusive 
debaixo de chuva. 

O JOGO 
Um grande público 

prestigiou a final na 
manhã ensolarada de 
domingo, no Colina Atlé-
tico. A equipe da Nova 
Colina que, bravamente, 
chegou a final mostrou 
que tem bons jogadores 
e com certeza retorna 
com força em 2023. A 
partida iniciou equili-
brada entre os times, 
porém o Primavera foi 

Primavera vence e é campeão
mais ousado e aos 17’ 
Guilherme abriu o placar 
em uma cobrança de 
escanteio. 

O Nova Colina buscou 
uma reação durante 
todo o jogo, mas não 
conseguia levar perigo 
ao gol. Em alguns mo-
mentos Baloteli até que 
tentou mas, sozinho, 
não chegou a ser uma 
ameaça para o gol de 
Alemão. 

O Primavera re-
formou a defesa e 
administrou a vitó-
ria até o apito final. 
Jogadores e torcida 
comemoraram muito a 
importante conquista 
do troféu de campeão. 

PRÊMIOS 
Além dos troféus de 

Vereador Evonei e secretário Renê fazem a entrega do 
troféu “Fair Play” ao representante da Vila Guarnieri. 

Campanholi e Dieb entregam o troféu de vice-campeão 
ao capitão da Nova Colina.

Primavera solta o grito de “É CAMPEÃO!” após a entrega do troféu do Amador 2022. 

Camargo representou Os 
Muleks e recebeu o troféu 
de Goleiro Menos Vazado. 

André Mazer, eleito jogador Destaque do Campeonato, 
recebe o troféu do vereador Muniz. 

Vereador Limão entrega troféu para o lateral Romério, 
escolhido o Destaque da Final. 

A difícil responsabilidade de marcar o artilheiro 
Baloteli (Nova Colina) ficou a cargo do lateral 
Romério, que o fez com competência. Ele suou 
a camisa para anular o pequeno ligeirinho e foi 
reconhecido por isso. A deliciosa pizza da Flo-
rença espera por você Romério. 

DESTAQUE DA RODADA

O artilheiro Lipão recebe troféu do vereador Montanha. 

campeão e vice, tam-
bém foram premiados: 

Artilheiro: Lipão 
(Muleks) 13 gols 

Goleiro Menos 

Vazado: Muleks 
Fair  Play:  Vi la 

Guarnieri 
Destaque do Cam-

peonato: André Mazer 

(Primavera) 
Melhor Jogador 

da Final: Romério 
(Primavera)

O campeão também 

ganhou um prêmio de  
R$ 2.500,00; o vice 
R$ 1.500,00 e o time 
mais disciplinado R$ 
500,00.
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Terminou no último 
dia 11 a Córdoba Cup 
que teve a participação 
dos jogadores colinenses 
João Antônio Moreira 
Rasteiro (sub 11) e Au-
gusto Milani Inocêncio 
(sub 17), que disputaram 

Equipes de colinenses 
ficam em 3º na Argentina 

sua primeira competição 
internacional. O evento, 
realizado na Argentina, 
reuniu diversos países 
da América do Sul, in-
clusive o Brasil. 

O goleiro João An-
tônio, de 10 anos e o 

zagueiro Augusto, 14, 
integraram a equipe da 
BFK, escola de futebol de 
Barretos, que competiu 
em diversas categorias. 
Os times dos dois coli-
nenses ficaram em 3º 
lugar na competição. 

O meia-esquerda 
Gabriel Leva Vieira 
Bassi, de 11 anos, tem 
se destacado nas com-
petições que participa. A 
habilidade em campo e 

Gabriel é destaque na Star Kids 
o talento em fazer gols 
lhe renderam o apelido 
de “Gabigol”. 

Além de ser o destaque 
da final do campeonato 
infanto-juvenil Star Kids, 

com dois gols, o Grêmio 
Olimpiense, equipe de 
Gabriel, venceu o Jo Soc-
cer, de Paraíso, por 5 a 
1. A partida aconteceu no 
último dia 10 em Paraíso, 
cidade do adversário. O 
Grêmio recebeu troféu 
de campeão e Gabriel 
medalha pela atuação 
no campeonato. 

Gabriel foi destaque da final. 

A Cogeb realiza na 
tarde deste domingo, 18, 
a sua tradicional festa de 
chegada do Papai Noel 
na praça da Cohab 2. 
O evento, com muitas 
atrações, brincadeiras 
e distribuição de gulo-
seimas, tem início às 
14h30. Haverá também 
sorteio de brindes para 
as pessoas que adqui-
riram cupons. 

“Esperamos a crian-
çada para se divertir 
neste domingo na festa 
que realizamos todos 

Festa da Cogeb foi sucesso
os anos para alegrar o 
público infantil”, destacou 
o organizador Edson 

Souza “Branco” que 
promove o evento há 
vários anos. 

A Argentina é tri-
campeã do mundo! Na 
decisão, considerada 
por muitos a melhor 
de todos os tempos, 
a seleção albiceleste 
bateu a França e con-
quistou pela terceira 
vez na história a Copa.

O título veio num 
duelo onde o camisa 
10 argentino, Lionel 
Messi, comandou a 
equipe contra seu par-
ceiro de PSG, Kylian 
Mbappé, em quase 
três horas de futebol 
num Estádio Lusail 
lotado com quase 90 
mil pessoas.

A Argentina domi-
nou o primeiro tempo, 
não deu espaços para 
a França, que sequer 
conseguiu finalizar 
no gol defendido por 
Martinez. O primeiro 
gol do jogo foi marcado 
por Messi.

Aproveitando pênalti 
de Dembelé em Di Ma-
ria, “La Pulga” fez 1 a 
0, com 20 minutos. A 
superioridade argenti-
na seguiu contra uma 
França completamente 
perdida em campo, 
situação ilustrada no 
segundo tento da final.

Em uma bela trama 
ofensiva Mac Allister 
tocou para Messi, 
que clareou a jogada 
na direita para Julián 
Álvarez. O atacante 
lançou em profundi-
dade, às costas da 
zaga, de volta para Mac 
Allister, que mandou 

Argentina bate a França e é tri 
Em jogo épico, Messi comanda vitória sobre os franceses

passe precioso para Di 
María tocar na saída 
de Lloris: 2 a 0.

Diante disso o téc-
nico francês, Didier 
Deschamps, mexeu 
antes do intervalo 
tirando Dembelé e 
Giroud, colocando 
Thuram e Kolo Muani. 
Da nada adiantou.

Mesmo com mais 
posse de bola na 
etapa final, a França 
seguia sem assustar, 
por isso a Argentina 
mantinha uma postura 
mais defensiva, sem 
ser incomodada. 

Quando a torcida 
argentina já gritava olé 
e contava os minutos 
para o fim do jogo, 
Mbappe apareceu e as 
coisas mudaram. Aos 
34 Otamendi derrubou 
Kolo Muani na área, 
pênalti convertido 
pelo camisa 10, que 
empataria o jogo dois 
minutos depois em um 
belo voleio.

Com isso veio a 
prorrogação. A pressão 
francesa diminuiu e aos 
poucos a Argentina foi 
retomando o controle 
do jogo e chegou aos 
3 a 2, com Messi na 
etapa final.

Mas não acabou. 
Mbappé chutou, a 
bola pegou no bra-
ço de Montiel, mais 
um penal. O próprio 
Mbappe bateu e fez o 
terceiro dele no jogo, 
o oitavo na copa. E no 
fim da prorrogação 
deu tempo para mais 
uma jogada.

Kolo Muani apro-
veitou sobra de bola 
e chutou forte, para 
uma defesa épica de 
Martinez. Vieram os 
pênaltis

Os dois craques 
começaram batendo. 
Mbappé fez para a 
França, Messi converteu 
pela Argentina. E aí 
começaram os erros 
franceses. Coman e 
Tchouaméni desper-
diçaram, enquanto 
Dybala e Paredes 
marcaram. A Argentina 
abriu 3 a 1. Kolo Muani, 
se errasse, tiraria as 
chances da França. 
Mas ele fez. Aí ficou 
no pés de Montiel, um 
lateral-direito discreto, 
longe de figurar entre 
os astros da seleção, 
a missão de bater o 
pênalti decisivo. E 
ele fez – e confirmou 
o título argentino.

Por: Carlos Oliveira 

Messi: o craque da Copa.

O Papai Noel da Cogeb fez a alegria da criançada. 
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O Campeonato Mu-
nicipal de Futsal tem um 
novo velho campeão. Na 
noite da última quarta-feira, 
14, os Muleks da Dirce 
sagrou-se bicampeão 
do torneio ao repetir o 
feito de 2019 e levantar 
novamente a taça.

A conquista veio em 
uma partida muito equi-
librada contra o AC1, 
considerada uma das 
melhores finais que o 
futsal colinense já teve. 
No tempo normal os times 
criaram chances de gol, 
buscaram a todo tempo 
a vitória, mas ninguém 
conseguiu balançar as 
redes nos quarenta minutos 
do tempo normal, graças 
as grandes atuações dos 
goleiros.

Com isso a final foi 
para a prorrogação. No 
fim do tempo normal, 
o time da Dirce havia 
estourado o número de 
faltas e, por isso, todas 
as faltas cometidas a 
partir de então seriam 
tiros livres sem barreira 
para o rival, mas o goleiro 
Chico salvou o time nessa 
situação.

Como o placar seguiu 
sem alteração a decisão 
foi para os pênaltis. Depois 
dos times acertarem suas 
três primeiras cobranças, 
Kléber acabou errando 
pelo AC1. Então coube 
a Victor, jogador de Terra 
Roxa, bater a penalidade 
que deu o título para Os 
Muleks da Dirce.

Além do troféu de 
campeão, a Mulecada leva 
um prêmio em dinheiro de 
R$ 2.000,00 e o goleiro 
Chico foi eleito o melhor 

Nos pênaltis, Muleks da Dirce é bi no futsal
jogador da final.

O AC1, além do tro-
féu de vice, ganhou R$ 
1.000,00. A equipe também 
foi a menos vazada.

O Ginásio de Esportes ficou lotado para a final do futsal. 
Depois de uma partida muito equilibrada a equipe Muleks da Dirce ganhou nos pê-
naltis e levantou o troféu de bicampeã do futsal. 

Vice Campanholi, secretário Renê e vereadores entregam o troféu de vice aos re-
presentantes do guerreiro time do AC1.

Pernilongo (Ninho do Azulão) recebe troféu do vereador 
Muniz de time mais disciplinado.

Vereador Limão entrega o troféu para Rodolfo, 
(Resenha) que representou o artilheiro Matheus   
(23 gols). 

Goleiro Danilo (AC1) recebe troféu do 
vereador Evonei. 

O goleiro Chico (Muleks) foi eleito o melhor 
jogador da final e recebe troféu do colega e 
vereador João Amadeu. 

O Ninho do Azulão “B” 
foi o time mais disciplinado 
e recebeu R$ 500.00. O 
artilheiro foi Matheus Peulco, 
do Resenha, com 23 gols.
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