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CHAVEIRO
NETO CHAVES
CHAVES EM 1 MINUTO

R. Cel. Virgílio Silva 1488 Em Frente o Bretas

PLANTÃO 24 HS
9117-0035
3715-9630

* CÓPIAS * AFIAÇÃO
* ABERTURA

*COFRES * AUTOS
* RESIDENCIAL

ATENDIMENTO A DOMICÍLIO

Wilson Ribeiro

LEIA 
Nesta edição

PEG PAG BAHIA
O endereço de sua economia

Rua Bahia 22 (Esquina com Cel. Virgílio Silva) *  3713-1208
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Bolacha Recheada Glub Glub 115 g - 
R$ 0,50

Cesta básica
 R$ 41,95

Pé de moleque Gui Gui  - R$ 0,80

Feliz Natal. Próspero Ano 
Novo !!!!

Coca Cola
Pet 2,5 l

Guaraná Schin
PET 2l

Cerveja Kaiser 
garrafa 600ml 

Caixa c 24
R$ 33,50

Cerveja Kaiser 
300 ml

Caixa c 12
R$ 10,65

R$ 1,45

R$ 1,50

R$ 0,88

R$ 3,25

AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 770
POÇOS DE CALDAS, MG

Menezes Gás
Entrega super rápida !

3712-8881
3722-7205

R . MajoR joaquiM BeRnaRdes 383 - eM fRente à igReja nª sª apaRecida  (35)3722-1648

PAPELARIA XEROX   MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO

PAPEL E CIA.
Sempre Ao seu lado !

SUPER PROMOÇÃO VOLTA ÀS AULAS:
5% em todas as mercadorias nas compras à vista ou 4 

vezes sem juros no cartão de crédito

OFERTA NOTA 10 !
Caderno brochura -  grande

R$ 2,50

Um Feliz 
Natal e 

Próspero 
Ano Novo

Boas Festas !
Feliz 2010 !!!

Passagem de 
ano terá 

queima de
fogos de 

10 minutos
Na passagem do ano, à meia-noite do 
dia 31, próxima quinta-feira, Poços de 
Caldas realizará a tradicional queima de 
fogos em diversos pontos da cidade. Se-
rão realizados espetáculos pirotécnicos 
variados, de tempo estimado entre cin-
co e dez minutos. O maior deles será no 
parque José Affonso Junqueira, na área 
central, onde há a maior concentração 
de pessoas.
   A população de outras regiões da ci-
dade poderá assistir a queima de fogos 
nos próprios bairros. A Secretaria de 
Turismo e Cultura definiu as baterias de 
fogos em áreas que permitem melhor 
visualização do espetáculo. Os locais 
escolhidos são o Conjunto Habitacional 
Dr. Pedro Afonso Junqueira, na zona sul, 
e os bairros Santa Maria, na zona oeste, 
e Monte Almo, na zona leste.

Felicidades no Natal e em 
todos os dias do Ano Novo

  A Equipe Tribuna da Zona Leste deseja que todos 
os seus leitores, anunciantes, amigos e fornecedo-

res tenham um Natal muito feliz. E que este clima de 
fraternidade permaneça vivo em todos os dias de 2010

Vem Aí 
POCOSHOJE.COM

É muito mais notícia e informação

Transporte coletivo vai 
mudar em janeiro

   No próximo mês de janeiro, o 
sistema local de transporte ur-
bano de passageiros vai passar 
por profundas transformações. 
O sistema será descentralizado, 
com várias linhas alimentado-
ras distribuídas pelos bairros 

convergindo para três termi-
nais regionais (zona leste, 
oeste e Sul), Linhas troncais, 
com veículos maiores, farão 
a interligação destes termi-
nais regionais, passando pelo 
centro. Segundo a Circullare, 
concessionária dos serviços, 
haverá uma sensível melhora 
no transporte, inclusive com o 
barateamento das tarifas.
   Praticamente todos os iti-
nerários sofrerão mudanças. 
Confira mais detalhes na pá-
gina  4.

Terminal da Zona Leste: obras estão atrasadas
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“A alegria é o fogo que mantém aquecido o nosso 

objetivo e acesa a nossa inteligência”
(Helen Keller)

LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO
   Um dia, quando os funcioná-
rios chegaram para trabalhar, 
encontraram na portaria um 
cartaz enorme, no qual estava 
escrito:
   “Faleceu ontem a pessoa que 
atrapalhava sua vida na Empre-
sa. Você está convidado para o 
velório na quadra de esportes”.
   No início, todos se entriste-
ceram com a morte de alguém, 
mas depois de algum tempo, fi-
caram curiosos para saber quem 
estava atrapalhando sua vida e 
bloqueando seu crescimento na 
empresa. A agitação na quadra 
de esportes era tão grande, que 
foi preciso chamar os seguranças 
para organizar a fila do velório. 
Conforme as pessoas iam se 
aproximando do caixão, a exci-
tação aumentava:
   - Quem será que estava atrapa-
lhando o meu progresso ?
- Ainda bem que esse pobre  in-
feliz morreu !
   Um a um, os funcionários, 
agitados, se aproximavam do 
caixão, olhavam pelo visor do 
caixão a fim de reconhecer o de-
funto, engoliam em seco e saiam 
de cabeça abaixada, sem nada fa-
lar uns com os outros. Ficavam 
no mais absoluto silêncio, como 

Faleceu ontem a pessoa que 
atrapalhava sua vida...

se tivessem sido atingidos no 
fundo da alma e dirigiam-se para 
suas salas. Todos, muito curiosos 
mantinham-se na fila até chegar 
a sua vez de verificar quem esta-
va no caixão e que tinha atrapa-
lhado tanto a cada um deles.
   A pergunta ecoava na mente 
de todos: “Quem está nesse cai-
xão”?
   No visor do caixão havia um 
espelho e cada um via a si mes-
mo... Só existe uma pessoa ca-
paz de limitar seu crescimento: 
VOCÊ MESMO! Você é a única 
pessoa que pode fazer a revolu-
ção de sua vida. Você é a única 
pessoa que pode prejudicar a sua 
vida. Você é a única pessoa que 
pode ajudar a si mesmo. “Sua 
vida não muda quando seu che-
fe muda, quando sua empresa 
muda, quando seus pais mudam, 
quando seu(sua) namorado(a) 
muda. Sua vida muda... Quando 
você muda! Você é o único res-
ponsável por ela.”
   O mundo é como um espe-
lho que devolve a cada pessoa 
o reflexo de seus próprios pen-
samentos e seus atos. A maneira 
como você encara a vida é que 
faz toda diferença. A só vida 
muda de verdade quando “você 
muda”.

HUMOR

Papai Noel: eu quero uma 
gatinha de 20 anos, duas caixas 
de viagra e uma boquinha lá no 

DME

Telefone 3722-1504
Rua Campestre 89 * Poços de Caldas, MG

RÁPIDO CAMPINAS

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

* RomaRias * ExcuRsõEs *  TuRismo * TRanspoRTE EscolaR * FábRicas *

Que em 2010 nossos veículos transportem 
alegrias, paz, harmonia e boas notícias !

Feliz 
Natal !

Próspero 
Ano 

Novo !

Feliz Natal. 
Próspero Ano Novo

Desejo a todos os moradores da Zona 
Leste os mais sinceros votos de um Feliz 

Natal e um Ano Novo repleto de 
realizações, paz e harmonia

MARCUS TOGNI
Vereador (PPS)

Presidente da Câmara Municipal

Existe somente uma idade para a gente 
ser feliz, somente uma época na vida de 

A idade de ser feliz
cada pessoa em que é possível sonhar e 
fazer planos e ter energia bastante para 
realizá-los a despeito de todas as dificul-
dades e obstáculos. Uma só idade para 
a gente se encantar com a vida e viver 
apaixonadamente e desfrutar tudo com 
toda intensidade sem medo nem culpa 
de sentir prazer. Fase dourada em que a 
gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se 
com todas as cores e experimentar todos 
os sabores e entregar-se a todos os amo-
res sem preconceito nem pudor. Tempo de 
entusiasmo e coragem em que todo desa-
fio é mais um convite à luta que a gente 
enfrenta com toda disposição de tentar 
algo NOVO, de NOVO e de NOVO, e quantas 
vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na 
vida da gente chama-se PRESENTE e tem 
a duração do instante que passa!

Mário Quintana

FRASES DE PARA-CHOQUE
“Se você não é ladrão, político, índio ou empresário: cuidado você 
pode ser preso a qualquer momento”

“Mulher é igual a pão de forma - quadrada, casca dura, miolo mole 
e tem que comer logo se não mofa”

“Homem é igual a pão de forma - quadrado, miolo mole e é fácil 
de dobrar”

“Mulher é igual a biscoito, vai uma vem dezoito”

“O estudante Boêmio e burro : Quando nóis qué beber, nóis bebe 
- quando nóis qué comer, nóis come - quando nóis qué namorar, 
nóis namora - quando nóis qué estudar aí  nóis dorme que nin-
guém é de ferro”

“Adoro trabalho - sou capaz de ficar horas olhando pra ele”

“ Aposentado : A barriga cresce - o pinto amolece - o saco desce 
- a mulher oferece - a gente agradece - ai se eu pudesse... - saia 
correndo pro INPS”
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Cirurgião Dentista
Clínica Geral  -  Adultos e crianças

 3721-8077
Consultório: Rua Piauí 529 - Poços de Caldas, MG

Dr. Gilberto Wagner G. Santos
CRO-MG 17.662

R u a  C e l .  V i r g í l i o  S i l v a  2 8 6 5  *    3 7 1 3 - 2 2 5 5  -  D o m  B o s c o

Aceitamos ticketes e cartões de crédito. Entrega em domicílio. Abertos todos os dias

Válidas até o fim dos estoques

NoVa Vida. NoVo aNo. NoVos desafios. NoVos HorizoNtes

A Família Nova Vida agradece a preferência durante mais um ano e se compromete a trabalhar 
duro para ter esta mesma preferência durante todo o Ano Novo que está nascendo. E deseja a 

todos um Feliz Natal, muita saúde, paz e prosperidade !

Boas Festas. Feliz 2010 !

Cerveja Kaiser 600 
ml Cx. Com 24 sem 

casco
R$ 33,90

Cibel sabores - 2 lt PET  > 1,59
Molho Fugini  - sachet 340 g > 0,99
Leite condensado Mania 395 g> 1,99
Costela de vaca Tamoyo - 1 Kg  > 3,99

Papel higiênico Finus c/4 >  0,99
pcte. Cerveja Kaiser em lata com 15  >13,40

Coxão mole Tamoyo > 8,99

TUDO PARA FAZER SUAS FESTAS 
MAIS BONITAS E FELIZES.

* Carnes * Pernil * Leitoa * Panetones * Frutas * Bebidas * 
Refrigerantes * Doces *

Aceitamos cartões VISA, Mastercard, VR, Rede Shop e tickets

   Na última terça-feira (22), 
o presidente da Câmara, 
vereador Marcus Eliseu Togni 
(PPS), apresentou à imprensa 
o projeto preliminar da nova 
sede do Poder Legislativo, 
que foi desenvolvido pelo 
escritório do arquiteto Oscar 
Niemeyer. Participaram do 
encontro os vereadores Maria 
Cecília Figueiredo (PSB), 
Tiago Cavelagna (DEM) e 
Valdir Sementile (DEM), os 
arquitetos Gustavo Tarquínio 
Bertozzi e Flávia Mussolin e 
representantes de diversos 
veículos de comunicação da 
cidade. Lembrando que os 
vereadores presentes e os 

Presidente apresenta projeto da nova sede da Câmara
arquitetos fazem parte da 
Comissão de Acompanhamento 
do Contrato, nomeada pelo 
presidente.
 Durante a 
apresentação, Togni falou sobre 
todo o processo de contratação 
do escritório do arquiteto Oscar 
Niemeyer para elaboração do 
projeto, desde as primeiras 
reuniões até a última visita 
feita pelos vereadores da 
Comissão ao Rio de Janeiro na 
última semana. Ele ressaltou 
que as Assessorias da Câmara 
fizeram um relatório com as 
necessidades físicas de cada 
uma para que o arquiteto 
pudesse desenvolver o trabalho. Além disso, o presidente 

ressaltou as atividades sociais 
realizadas pela Câmara hoje e as 
dificuldades encontradas, uma 
vez que a atual sede não possui 
espaço suficiente, inclusive com 
relação à acessibilidade.
 Através de slides, 
o presidente mostrou a parte 
interna do prédio e destacou 
que a mesma irá sofrer algumas 
alterações com relação à 
localização das salas e gabinetes 
para melhor atender servidores, 
vereadores e visitantes. Ele 
enfatizou, ainda, que  o projeto 
da nova sede da Câmara, que 
será construída na área do Paço 

Municipal, simboliza um voo de 
um pássaro, com um espelho 
d’água, e que irá ocupar uma 
área de cerca de 7 mil metros 
quadrados, divididos em térreo 
e três pavimentos.
  Encerrando a 
reunião, Togni agradeceu a 
presença de todos e afirmou 
que esta é uma fase de 
mudanças e que o projeto será 
analisado cautelosamente pela 
Comissão de Acompanhamento 
e pelas Assessorias da 
Câmara para que pequenas 
mudanças sejam feitas a fim de 
proporcionar maior conforto e 
funcionalidade. 

Representantes da imprensa local se reuniram com presidente 
para conhecer projeto da nova sede

As agências bancárias vão 
abrir e fechar mais cedo na 
véspera de Natal, mas ficarão 
fechadas nos dias 31 e 1º de 
janeiro, foi o que informou a 
Febraban (Federação Brasileira 
de Bancos).
   As contas que vencem no 
dia 25 de dezembro – sexta-
feira – poderão ser pagas, sem 
multas, no dia 28 de dezem-
bro – segunda-feira – quando 
o expediente bancário vai fun-
cionar, normalmente.
   As contas que vencerem nos 

dias 31 de dezembro ou 1º de 
janeiro – sexta-feira – pode-
rão ser quitadas no dia 4 de 
janeiro – segunda-feira.
   A Febraban comunica que 
as contas podem ser pagas 
também nos postos de autoa-
tendimento e correspondentes 
não-bancários, como Correios, 
lotéricas e outras lojas.

No interior de Minas Gerais, 
no dia 24 de dezembro, os 
bancos ficarão abertos entre 8 
e 10 horas da manhã.

Os horários dos bancos no 
Natal e Ano Novo

   O Departamento de Fomento 
Agropecuário da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Trabalho informa os 
horários de funcionamento do 
Mercado Municipal, feiras-livres 
e Ceasa, nos feriados de Natal e 
de Ano Novo.
   A Ceasa tem funcionamen-
to normal nos dias 23, 28 e 
30 de dezembro. Já nos dias 
25 e 1º de janeiro, não haverá 
comercialização. Nos dias 24 e 
31, haverá feira-livre normal-
mente, nos bairros Vila Nova e 

Santa Augusta. 
Já na Cohab, a feira de 25 e 1º 
de janeiro foi transferida para 
os dias 24 e 31 de dezembro, no 
mesmo horário (das 8h às 13h).
   O Mercado Municipal funciona 
no dia 24 de dezembro, véspera 
de Natal, das 7h às 19. Nos dias 
28, 29, 30 de dezembro, o ho-
rário de funcionamento também 
será das 7h às 19h. Já no dia 31 
de dezembro, o Mercado funcio-
na das 7h às 18h. Nos feriados 
de Natal (25) e Ano Novo (1º), o 
local estará fechado. 

Veja funcionamento do Mercado 
Municipal, feiras e Ceasa
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SUPERMERCADO TAVARES
Rua Congonhas 34 - Jd. São Paulo *  3721-7748

O endereço certo de sua economia !

ST 

VEJAM SÓ ESTAS OFERTAS

Leite Sul - Tipo C - 1L...................R$ 0,99

Molho de Tomate Fugini Sachê 340g........R$ 0,99

Achocolatado Santa Amália  400g ........ R$ 1,59

Milho Verde Goiás Verde - 200g ........... R$ 0,99

Pessêgo em Calda SCHRAMM 830g .......... R$ 2,59

 Cerveja KAISER garrafa 600mL ............... R$ 1,49

* Ofertas válidas até 31/12/2009 ou enquanto 
durar o estoque

CERVEJA KAISER - LATA
350ML 

R$
0,89

PANETONE 500G

R$
2,99

Nem o Papai Noel vai perder as 
ofertas do Supermercado Tavares

Lucélia 
Modas

Rua Abílio Narcíso Pereira - 249  
Jardim São Paulo

Rua Abílio Narcíso Pereira - 276  
Jardim São Paulo

“A loja que cumpre o que as outras prometem”

Lucélia Presentes 
e Papelaria

3721-4766

Desejamos a todos um 
Feliz Natal e um 
Próspero 2010

3721-9261

Mais Elegância 
para Você

Boas festas !
Aos nossos queridos concidadãos, os votos 
de um Feliz Natal e de um 2010 cheio de 

saúde, alegria e prosperidade !

Vereador Paulo Eustáquio  
(PTB)

  O diretor presidente da 
Auto Omnibus Circullare 
Poços de Caldas, engenhei-
ro Flávio Araújo Cançado, 
em entrevista concedida à 
Rádio Cultura, reafirmou 
mais uma vez a sua preocu-
pação com a proliferação do 
transporte clandestino no 
município, através das vans 
e mototáxis, que continua 
inviabilizando o transpor-
te coletivo regular. Flávio 
Cançado se mostra preocu-
pado com a perda acumula-
da de 34,86% no número de 
passageiros transportados 
pelos ônibus na cidade.
   Segundo ele, a situação 
está ficando crítica, afetan-
do o equilíbrio econômico-
financeiro do sistema. “O 
transporte coletivo regular 
opera 365 dias por ano, 
faça sol ou chuva, oferece 
250.000 passagens de ido-
sos, gratuitas, por mês e 
tem uma carga de impostos 

de 30% da receita auferi-
da. Além disso, mantém 
o transporte especial para 
cadeirantes com três vans 
adaptadas com platafor-
mas elevatórias, oferece o 
passe escolar com 50% de 
desconto e realiza diversos 
atendimentos sociais. En-
quanto isso, o clandestino 
trabalha quando quer, não 
paga imposto e não contri-
bui socialmente com o mu-
nicípio. Desde 2006 temos 
alertado a administração 
pública e as autoridades 
competentes, não só atra-
vés de contatos pessoais, 
mas também através de 
ofícios, quanto à gravida-
de desta situação”, afirma 
Flávio.

SISTEMA INTEGRADO
O Sistema Integrado, em 
implantação, é um so-
nho alimentado durante 
vários anos. Um projeto 
aguardado por milhares de 

usuários, que vem sendo 
estudado ao longo de oito 
anos, que consumiu milha-
res de horas de pesquisas 
e de estudos e que para 
atender as exigências deste 
sistema a empresa realizou 
grandes investimentos, tais 
como pagamento do valor 
de outorga da concessão 
para a prefeitura de cinco 
milhões de reais, renovação 
e adequação de toda frota 
de 110 ônibus, geração de 
650 empregos diretos, am-
pliação, reforma e adap-
tação de nossa garagem 
às novas leis ambientais. 
Além disso, frota de veícu-
los de apoio, implantação 
da bilhetagem eletrônica, 
doze abrigos de blindex 
e a instalação da Agência 
Amigo. Adquirimos tam-
bém demais equipamentos 
embarcados de segurança, 
tais como câmeras, vídeos 
e anjo da guarda, possi-

bilitamos treinamento de 
nossos funcionários e mui-
tos novos investimentos do 
tipo GPS para toda a frota, 
já contratados. Todos estes 
investimentos e ações que 
são necessários para a ope-
racionalização do Sistema 
Integrado.
Flávio Cançado também 
informou que a empresa 
proporcionou aos motoris-
tas e cobradores cursos e 
treinamentos para prestar 
um bom atendimento aos 
usuários com mobilida-
de reduzida. Com relação 
ao Sistema Integrado, ele 
afirma que está aguardan-
do apenas o término, pela 
prefeitura, da construção 
das Estações de Integração, 
para dar início à operacio-
nalização do sistema. “As 
chuvas constantes na nossa 
região atrasaram um pou-
co as obras, mas temos a 
garantia do secretário de 
Obras do município, Paulo 
Roberto Milton, que tudo 

Sistema Integrado Grande Amigo, um sonho alimentado durante vários anos

será concluido até o final 
deste ano e aí poderemos 
dar início ao tão sonhado 
projeto”, concluiu.
   O Sistema Integrado 
Grande Amigo (SIGA) irá 
aumentar a acessibilidade 
da população, através da 
diversificação das opções 
de deslocamento, realiza-
do por uma nova rede de 
linhas alimentadoras e 
troncais. Além disso, irá 

possibilitar maior oferta de 
viagens nos bairros, redu-
zindo o tempo das viagens 
e proporcionando maior 
agilidade com menor cus-
to de deslocamento. Flá-
vio afirmou que o Sistema 
Integrado vem comprovar 
o comprometimento da 
empresa em oferecer um 
serviço ainda melhor à po-
pulação, apesar dos proble-
mas ainda enfrentados.

Quase tudo pronto para o novo sistema entrar em funcionamento
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São os votos do vereador

ÁLVARO CAGNANI

Ao terminar mais um ano de muito 
trabalho junto aos poderes legislativo e 
executivo, desejo a todos os moradores 

da zona leste um ano novo repleto de 
realizações, paz e harmonia em seus lares. 
Me coloco a inteira disposição de todos, 

para tudo aquilo que for necessário. 

Boas Festas !

DEFENDA O SEU DINHEIRO  
Pesquise os preços antes de ir ao supermercado

Pesquisa realizada em 22/12/2009. Tavares- Jd. São Paulo; Barateiro - Santa Rosália; Bretas - Vila 
Nova e San Michel - Campos Elíseos

                                            
                                  

Supermercado Tavares SanMichel Bretas Barateiro

Arroz tipo 1 - 5 kg 6,98 8,38 7,29 6,79
Feijão - 1 kg 1,59 1,89 1,59 1,99

Açúcar Cristal - 5 kg 7,59 7,39 7,45 7,25
Sal refinado - 1 kg 0,90 0,93 1,05 0,89
Óleo de Soja - 900 ml 2,49 2,29 2,25 2,49

Ovo branco - dz 1,99 2,59 2,19 1,99
Farinha de trigo - 1 kg 1,19 1,15 1,19 1,15
Macarrão - 0,5 kg 0,99 1,59 1,29 0,99
Margarina - 500 g 1,19 1,45 1,99 1,59

Extrato de Tomate - 350 g 0,99 1,09 1,29 0,99
Fubá mimoso - 1 kg 1,39 1,65 1,05 1,29

Maizena - 500 g 3,90 3,45 3,49 2,25
Bolacha de trigo - 400 g 1,19 2,45 1,69 1,68

Achocolatado - 400 g 1,59 1,99 1,65 1,38

Refrigerante - PET 2l 1,49 1,49 1,85 1,45
Leite tipo C - 1 l 0,99 1,35 1,29 1,10

Pãozinho francês - 1 Kg 4,20 4,98 3,99 3,98
Sabonete - 90 g 0,49 0,65 0,55 0,59

Pasta de dente - 90 g 0,99 1,15 0,99 0,98
Papel higiênico - pct 4 0,99 1,39 1,99 1,29

Absorvente higiênico pop 0,99 0,89 1,49 0,88
Toalha de papel - pct 2,40 1,74 2,49 1,69
Sabão em pedra - 1 kg 2,80 3,29 3,69 3,65

Omo Multiação - 1 kg 6,90 5,49 4,99 5,95

Detergente - 500 ml 0,99 0,88 0,69 0,89

Água sanitária - 1 l 0,99 0,99 1,09 1,15

Desinfetante - 500 ml 1,40 1,35 1,59 1,28
Bombril  - pct 0,89 1,29 1,39 1,20

Soma das Compras (R$) 60,48 65,22 63,54 58,80

0800 285-3862  3713-3862
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Faça a sua pesquisa e economize com a Alvorada Gás !

Rua Coronel Virgílio Silva 1578  3715-5855

Aqui você encontra os melhores combustíveis e o melhor atendimento

POSTO PAIN 2
Que a paz e o Espírito do Natal 

estejam presentes em nossas vidas 
durante todos os dias no Ano 

Novo que está chegando.

Um Ótimo Natal e um Ano Novo 
repleto de 
felicidades

Variação dos preços - 2009

Produto Janeiro Dezembro

Arroz 7,49 6,79

Feijão 2,25 1,59

Açúcar 3,99 7,25

Óleo de Soja 2,09 2,25

Farinha de Trigo 1,65 1,15

Leite tipo C 1,35 0,99

Omo Multi Ação 5,38 4,99

Feliz Natal !
Próspero Ano 

Novo !

Preços da cesta básica caem em 2009
   Ao contrário do que muitas 
pessoas imaginam, os preços 
da maior parte dos alimentos 
que formam a cesta básica da 
população teve queda ao longo 
dos últimos meses. O item que 
apresentou maior queda foi o 
feijão, que caiu da casa dos R$ 
2.50 em janeiro para algo em 
torno de R$ 1,60 neste mês.
   Dois produtos tiveram au-
mento -  o açúcar e o óleo de 
soja. O pacote com 5 kg de 
açúcar que em janeiro custava 
cerca de R$ 4,00 está já está 
na casa do R$ 8,00 (aumento 
de 100%). Isso se deve à que-
bra da safra no Índia - O maior 
consumidor mundial do produ-
to e que tem a segunda maior 
população (1 bilhão e trezen-
tos milhões de habitantes). 
Para suprir a demanda, estão 
comprando tudo no Brasil. 
Com isso, a cotação foi às altu-
ras e ainda está pressionando 
o preço do etanol, já que os 
usineiros preferem fabricar o 
açúcar, que dá mais lucro. Este 
é um caso sério, pois o açúcar 
é matéria prima para diversos 

outros produtos que também 
ficarão mais caros, como é o 
caso dos refrigerantes, doces e 
bolachas.
   O óleo de soja também teve 
aumento, mas não tão exa-
gerados como o açúcar. Este 
aumento também tem causas 
externas - A grande demanda 
da China por proteínas para 
alimentar a sua população que 
é a maior do mundo (cerca de 
um bilhão e meio de pessoas).
   O restante dos itens perma-
neceu praticamente inalterado 
dentro das metas de inflação 
estabelecidas pelo Banco cen-

tral. Outros tiveram quedas 
expressivas - Principalmente 
aqueles que não são afetados 
por fatores exteriores (como o 
leite, por exemplo).

Pesquisa ajuda a economizar
   As pesquisas da tribuna da 
Zona leste ajudam os leitores a 
economizar nas compras. Cer-
tas diferenças chegam a 30% 
do valor total, o que dá para 
comprar muitas outras coi-
sa ou guardar a diferença na 
poupança. Parece pouco, mas 
numa compra de R$ 300,00 a 
economia seria de R$ 90,00 - O 
que não é nada desprezível.
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LANCHONETE 
AMOR  DIPÃO

R. Cel. Virgílio Silva, 2690 - 
Em frente ao Parquinho do Dom Bosco AQUI

Desejamos a todos um Natal feliz e repleto de fé, amor 
e fraternidade; um 2010 com muitas realizações, 

conquistas, saúde e harmonia !

Façamos de nossa 
vida uma extensão da noite de 

Natal, renascendo continuamen-
te em amor e fraternidade.

Que o Novo Ano que se inicia 
possa ser cheio de alegria e 

felicidades para todos.

Cardinal

Drogaria Nova 
São Paulo

Aos nossos clientes, amigos 
e fornecedores, os votos 
de um Feliz Natal e de um 
Ano Novo repleto de saúde,  
harmonia e prosperidade !

Av. Marechal Castelo Branco 420 - Jd. São Paulo
Poços de caldas - Telefone 3721-2220

Há 23 anos atendendo Poços e região

 3697-3900
Av. José Remígio Prézia 734 - Jd. dos Estados

HOME CENTER
» Elétrica

» Hidráulica

» Ferragens

» Ferramentas

Hoje brindamos o nascimento de Nosso Senhor. Um Feliz Natal e 
que o Ano Novo seja repleto de realizações, prosperidade e paz !

   Oito unidades do Programa Saú-
de da Família (PSF) passam a con-
tar, a partir de janeiro, com salas 
de vacinas e profissionais capaci-
tados para a aplicação das doses. 
As unidades beneficiadas são PSF 
Parque Esperança 1 e 2, PSF São 
José 1 e 2, PSF Chácara Alvorada, 
PSF Parque Pinheiros, Hospital da 
Zona Leste e PSF Nova Aurora. A 
cidade passa a contar com 13 lo-
cais para vacinação, somando-se à 
Policlinica, PSF Santa Rosália, UBS 
Country Club, UBS Maria Imacula-
da e Hospital Margarita Morales, 
que já contavam com o serviço.
   Para que os PSF’s pudessem ter 
mais esta melhoria, um longo ca-
minho foi percorrido. Em algumas 
unidades, foi preciso construir 
uma nova sala, com todas as es-
pecificações e obedecendo a le-
gislação da Vigilância Sanitária. 
Em outros, as salas precisaram 
ser apenas adaptadas. Os recur-
sos investidos somam um total 
de aproximadamente R$ 30 mil. 
“Conseguimos isso em oito PSF’s, 
em parceria com a Vigilância em 
Saúde, por meio de seu diretor, 
Rogério Blasi, que tinha verba 
específica para reformar as salas 
de vacina”, informa a diretora do 
Departamento de Programas de 
Saúde, Cibele Angélica de Souza 
Spina.
   Depois de todas as obras conclu-
ídas e os equipamentos comprados 

(geladeiras específicas para as va-
cinas e macas), agora está sendo 
realizada uma capacitação dos 
profissionais de saúde em salas 
de vacinas. O curso é promovido 
pela Gerência Regional de Saúde e 
ministrado pela enfermeira Mari-
ângela Tassinari, responsável pelo 
Setor de Vacinas do município e 
direcionado às enfermeiras dos 
PSF’s que passarão a ter a sala de 
vacinas e também àquelas profis-
sionais que já trabalham com este 
serviço. 

  “O treinamento é absolutamen-
te específico. São 40 horas de 
curso. As enfermeiras estão em 
treinamento esta semana toda e 
depois vão passar por treinamen-
to prático. A vacina tem que ter 
uma responsabilidade muito gran-
de, envolvendo o ato de vacinar, a 
própria vacina, sua manipulação. 
É um curso extremamente sério, 
as pessoas ficam praticamente 
confinadas, falando só em vacina 
e depois vão para a parte prática”, 
informa dra. Cibele.

PSF’s terão salas de vacinas
COMUNIDADE
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MECÂNICA E ELÉTRICA EM  GERAL  
Automóveis - Caminhões - Ônibus - Vans 

Dirigida por mecânico com grande experiência em oficinas de São Paulo

Auto MecânicA

BOM JESUS

Fazemos Socorro Elétrico e Mecânico 24 hs:  3714-7405 
 Rua Cel. Virgílio Silva  2632 (perto do Parquinho do Dom Bosco)

Dr. Cléber Alencar Salles
Dra. Cleila Alencar Salles

R. Abílio Narciso Pereira 240 - 
Jd. São Paulo  3721-4412

R. Paraíba 723 - 
Centro  3721-5900

CLÍNICA ODONTOLÓGICA JD. SÃO PAULO
Há 19 anos cuidando do seu sorriso

Clínica Geral - Canal - Obturações - 
Ortodontia

Atendimento de adultos e crianças

Convênios: IASM, AMIL, DMAE, DME, 
Climepe, InterOdonto e OdontoEmpresa

Que o Ano Novo seja cheio de motivos para sorrir.
Boas Festas !

Loja 1: Rua Vicente Celestino 245 - Est. São José )3714-3731  
Loja 2: Rua Cel. Virgílio Silva 3990 - Chác. Alvorada )3713-2519

Moda Masculina e Feminina, 
Acessórios e Brinquedos

Rua Cel. Virgílio Silva 4004 
Chácara Alvorada

Feliz Natal. 
Muita saúde 

e paz em 2010

Feliz Natal ! E que em 
2010, a 

alegria seja sua 
melhor companheira de 

viagem !

LIZABELI PRESENTES
Sempre presente no seu presente

Cirlene Cabeleireira
UNISEX

Rua Vicente Celestino 245
 3714-3771  Estância São José

Cortes - Escovas - Hidratação
- Luzes - Tintura - Escova 

progressiva

Feliz Natal e um 
2010 cheio de Paz e 

Alegria a todos

   As Sessões Solenes são promovidas pela Câmara desde a década 
de 60 e têm como objetivo homenagear pessoas que se destacaram 
na sociedade pelo trabalho desenvolvido, seja ele em qualquer 
área. Três honrarias podem ser concedidas pela Câmara durante os 
eventos: o Título de Cidadania Poços-caldense e os Diplomas de 
Honra ao Mérito e o de Mérito Profissional. Cada vereador pode in-
dicar dois homenageados por ano e esta indicação é feita através 
de um Projeto de Decreto Legislativo. 
   O Projeto é encaminhado às Comissões de Justiça e de Conces-
são de Homenagens pelo Legislativo e depois colocado em votação 
durante uma reunião ordinária.
É importante ressaltar que a honraria se dá, na verdade, quando 
o Projeto de Decreto Legislativo é aprovado, pois as Comissões 
Permanentes analisam o curriculum da pessoa. A Sessão Solene 
é a finalização de todo o processo, ou seja, é o simbolismo da 
homenagem representado pela entrega de um diploma. 

Uma Questão de reconhecimento

O vereador Paulo Eustáquio confere o diploma ao coronel Antô-
nio, comandante do 29º BPM

Paulo Eustáquio 
homenageia 

comandante da 
Polícia Militar

   O comandante do 29º Bata-
lhão de Polícia Militar, tenen-
te coronel Antônio de Souza 
Filho, foi homenageado na 
Câmara Municipal de Poços 
de Caldas. Ele recebeu o títu-
lo de cidadania honorária por 
indicação do vereador Paulo 
Eustáquio de Souza (PTB). Em 
sessão solene, todos os vere-
adores, o prefeito Paulinho 
Courominas e diversas outras 
autoridades locais entregaram 
a honraria.
   Ao justificar sua indicação, 
Paulo Eustáquio enfatizou que 
o comandante vem desempe-
nhando um excelente trabalho 
frente ao 29º BPM, reduzindo 
drasticamente a criminalidade 
em Poços de Caldas. Com des-
taque nos serviços de patrula-
mento e inteligência nas áreas 
mais críticas da cidade. “Este 
título é muito merecido. O co-
ronel fez um excelente traba-
lho em prol de nossa seguran-
ça”, destacou o vereador.

Álvaro Cagnani 
pede atenção ao 

Jd. Colinas
 Abertura, cascalhamento e manutenção 
das vias que dão acesso ao loteamento 
Colinas, na zona leste da cidade, são algu-
mas das reivindicações feitas pelo verea-
dor Álvaro Cagnani (PSDB) ao Executivo. 
No início de novembro, ele encaminhou 
uma indicação à Prefeitura pedindo provi-
dências no local, uma vez que moradores 
têm encontrado dificuldades em chegar 
até suas casas.
   Segundo o parlamentar, dezenas de fa-
mílias que lá residem têm reclamado da 
precariedade das vias, que tornam-se in-
transitáveis devido à lama que se acumula 
no período de chuvas. “As vias que existem 
no loteamento estão precárias, dificultan-
do a chegada dos moradores às residên-
cias. Outro problema é o acesso à Capela 
de Nossa Senhora Aparecida, que também 
está com os mesmos problemas”, alegou.   
Para Cagnani, esses fatores inconvenientes 
colocam a comunidade em situação de 
dificuldade e sofrimento, principalmente 
no final do ano, quando as chuvas são 
frequentes. “Além da lama, eles convivem 
também com a poeira na época da seca. 
Por esse motivo, os moradores pedem o 
apoio da administração e a realização de 
melhorias no local”, concluiu.
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Av. Profa. Magda Pinto Amarante 201Jd. Hortênsias
Fone (0xx35) 3712-0789

Que o amor de Jesus leve à sua vida uma 
felicidade plena. Neste Natal e durante 
todos os dias do Ano Novo que está che-

gando !
 Feliz Natal e um Ano Novo 

repleto de felicidades

Supermercado Hortência

VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250  3722-4398

O Mais completo acervo de 
filmes originais e  

sempre atualizados

F L A S H

Acesse:
w w w. f l a s h v i d e o f i l m e s . c o m . b r

veja traillers, 
lançamentos e confira nosso acervo !

Feliz Natal e próspero ano novo 
aos nossos clientes, amigos e 

fornecedores

Rua Cel. Virgílio Silva 2977 - Dom Bosco  3713-1844

Fabiana
Cabelereira

Rua Major Joaquim Bernardes - 761 - B. Aparecida
 9134 - 7 760  -  9979 -8630

# Cortes # Escovas # Químicas 
# Manicure e Pedicure

Feliz Natal e Próspero 
Ano Novo a todos

MERCEARIA & AÇOUGUE 

P A C O T Ã O
Que em 2010, todos 

os seus sonhos se 
realizem !

Boas festas !

R. Cel. Virgílio Silva 2666 - Dom Bosco 3713-2503

Dr.  Anísio 
Pereira Jr.

Feliz Natal, 
próspero 

2010 !

Cirurgião Dentista

R. Cel. Virgílio Silva 2915
Dom Bosco

 3713-6499

Convênio com 
Uniodonto e 

IASM

Telefone 3713-3931
Rua Ibirapuera 170 (em frente à Igreja de São João Bosco) - Dom Bosco

O Melhor atendimento 
da Zona Leste

Padaria São João Bosco

Tudo o que você precisa, pertinho de sua casa !

A todos nossos clien-
tes e amigos, um Feliz 
Natal e próspero Ano 

Novo !

Em 2010, se ligue em nossos lançamentos

Boas Festas !

Tatieli faz sucesso e 
vence várias corridas

   A Jovem atleta Tatiele de 
Carvalho vem se transforman-
do na mais nova revelação de 
Poços de Caldas. Neste ano, ela 
já venceu várias provas de rua  
não só em poços de Caldas e 
cidades vizinhas, mas também 
em vários outros estados. In-
clusive provas tradicionais, 
como a Volta Internacional da 
Pampulha, onde foi a primeira 
brasileira a chegar, sendo supe-

rada apenas pelas quenianas. 
Ela venceu também a Corrida 
da integração de campinas, 
promovida pela EPTV, afiliada 
da Rede Globo no interior de 
São Paulo e Sul de Minas.
   Tatiele foi descoberta pelo 
Sr. Chico Corredor e teve como 
primeiro patrocinador o Sr. 
Luiz do Doces GuiGui, que 
acreditou no potencial da ga-
rota e ajudou a transformá-la 
na jovem promessa que ela é 
hoje. Segundo ele, tatieli é um 
raro talento e tem todas as 
condições de se transformar na 
melhor fundista (corredora es-
pecializada em longos percur-
sos) de Poços de Caldas.
   Apesar de todo o sucesso, 
a atleta ainda enfrenta dificul-
dades para manter seus trei-
namentos e disputar as provas 
- Que não custam pouco. Mas 
ela está superando todas estas 
dificuldades e seu talento ven-
cerá com folga .

Tatiele: conquistando vitórias, superando dificuldades

ESPORTE

   A Caldense colocou à venda os 
carnês que dão direito ao torcedor 
de acompanhar seus jogos, em 
casa, pelo Campeonato Mineiro de 
2.010. Os carnês são numerados e 
o comprador vai concorrer a um 
automóvel Gol zero Km, no dia 26 
de junho de 2.010. Na verdade são 
2.500 carnês para a arquibancada 
especial. O torcedor que comprar 
três carnês vai ganhar uma camisa 
oficial da Veterana.
   Com o carnê o torcedor terá 
acesso aos 5 jogos do time no Es-
tádio Ronaldão: dia 24 de janeiro, 
contra o Democrata; dia 13 de fe-

Carnês para os jogos da 
Caldense estão à venda

vereiro contra o Cruzeiro; dia 21 
de fevereiro, contra o Uberlândia; 
dia 7 de março contra o Villa Nova; 
e dia 28 de março, contra o Améri-
ca de Teófilo Otoni.
   O presidente da Caldense, La-
ércio Martins, explica que a idéia 
é lotar a arquibancada, trazendo o 
torcedor para apoiar a Veterana no 
Campeonato Mineiro. “Não muda-
mos o preço, para trazer o torcedor 
ao estádio, estamos com um ótimo 
time para o Campeonato Mineiro, 
comprando o carnê, os torcedores 
da Veterana poderão ver grandes 
jogos, além de concorrer a um car-
ro zero”, explica o presidente.
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Rua CoRonel ViRgílio SilVa    nº2835
Dom BoSCo   - PoçoS De CalDaS, mg

Auto Mecânica
José Roberto Parini

Desejamos a todos um 
natal de muita paz e

 harmonia e um ano de 
2010 repleto de paz e

prosperidade.

Feliz Natal. 
Próspero 2010.
São os votos de
GIL & EQUIPE

RETÍFICA COMANDER

Av. José Remígio Prézia 499 Telefone PABX e Fax: 3722-2231
Poços de Caldas, MG

Orestes Alves Corrêa & Cia. Ltda

Desejamos aos nossos clientes, amigos, 
fornecedores e funcionários os mais sinceros 

votos de um Feliz Natal e um Ano Novo repleto 
de saúde, prosperidade e harmonia !

 3722-6446
Pit Stop Centro Automotivo e Acessórios

Av. José Remígio Prézia 788 - Jd. dos Estados

Alinhamento de Faróis
Escapamentos * Pneus Novos, 

usados e   Recauchutados
Troca de Óleo * Acessórios

Baterias *  Suspensão * Freios * 
Direção * Alinhamento * Balan-

ceamento * Cambagem

Tudo o que você precisa, 
num só lugar !

BATERIA DE 1ª LINHA + 60 AMPS. 1 ANO 

DE GARANTIA  »» R$ 120,00
O MENOR PREÇO DA CIDADE !!!!

As férias estão chegando . check-up elétrico grátis (15 itens) +
 alinhamento e balanceamento 4 rodas = R$ 50,00 !!!

Lavagem, cera e polimento por um preço que nem o 
Papai Noel acredita ! Aproveite.

Agora também com ser-
viços de mecânica !!!

A todos os nossos 
Clientes, Amigos e 

Fornecedores, 
Um Feliz 2010 com 
muito Prosperidade, 

saúde e paz !

F1

  No nosso ultimo alerta sobre a 
manutenção preventiva do ano, 
vamos abordar os cuidados que 
você deve ter com o motor do 
seu automóvel, antes de colocar 
sua família dentro do carro para 
sua próxima viagem, não se 
esqueça de levar o carro na ofi-
cina para  verificar o estado de 
funcionamento  dos principais 
itens de segurança, tais como 
motor, câmbio, freios e direção, 
não custa caro e pode evitar 
alguns problemas e até tragédia.
  Se você tomar todos os cui-
dados e dirigir com prudência. 
Deus faz a parte dele

  Uma boa viagem, bom Natal 
e prospero ano novo
São os votos do Portugal Car  

para todos os clientes e amigos
       Feliz natal
    Valdemiro José da Costa

Antes de pegar a estrada, a 
hora da revisão

Rua Ipiranga 286 - Dom Bosco  3713-3782

   Os contribuintes do IPVA 
(Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores), rela-
tivo a 2010, estarão pagando 
na sua grande maioria um va-
lor menor do que pagaram em 
2009, em decorrência da queda 
registrada nos preços dos veí-
culos usados. Essa queda já ha-
via sido registrada no final de 
2008, quando a tabela divulga-
da por Minas Gerais apresentou 
valores menores do que os de 
outros estados. Para 2010, os 
valores do IPVA em Minas caem 
um pouco mais e estarão, em 
média, 13,57% abaixo dos va-
lores publicados para o impos-
to em 2009. A partir desta ter-
ça-feira 01/12 as agências dos 

bancos credenciados (Banco 
do Brasil, Bancoob, Bradesco, 
HSBC, Itaú-Unibanco e Mer-
cantil do Brasil) já estarão em 
condições de receber o impos-
to. Para facilitar o pagamento, 
o contribuinte deve ter em 
mão o número do Renavam. O 
interessado poderá ainda usar 
os terminais de auto atendi-
mento e a internet dos bancos 
para quitar o imposto, bem 
como a Taxa de Licenciamen-
to, que em 2010 será menor do 
que a de 2009.
  Ao anunciar a tabela e a es-
cala de pagamento do IPVA 
2010, a Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais reco-
menda aos contribuintes para 

não deixar para a última hora, 
pois correm o risco de perde-
rem o prazo e também o des-
conto para pagamento à vista.
     A primeira parcela ou par-
cela única vence no dia 18 de 
janeiro para os veículos com 
placa de final 1. A escala de 
vencimentos prossegue até o 
dia 29 do mesmo mês, obede-
cendo sempre o final de placa 
do veículo. Pagando à vista, o 
contribuinte terá um desconto 
de 3%. Poderá também parce-
lar em até três vezes (janeiro, 
fevereiro e março), sem direito 
ao desconto. O valor mínimo 
para pagamento do IPVA em 
parcelas iguais e consecutivas 
é de R$90,00.

IPVA 2010 tem valores menores em Minas
AUTO-DICAS

Rua Luiz Duarte 343 - 
Santa Rosália

3712-1556

TÁ BARATO DEMAIS !
Pêssego em caldas Scramm lata 830 g > R$ 2,96

Maionese Purity 500 g > R$ 1,79
Macarrão Andes - 500 g > R$ 0,99

Leite em Pó La Sereníssima 200 g > R$ 0,99

Frango assado dos 

bons > R$ 9,90
Garanta já o seu

Cerveja Kaiser 
lata 350 ml

R$ 0,85

Champagne Fita 
de Prata 660 ml

R$ 3,75

SUPERMERCADO
Desejamos a todos um Feliz Natal 
e que 2010 seja um ano de muitas 

alegrias e conquistas
Lucas e Equipe

Agradecemos a preferência que 
nos foi dada e desejam os a todos 

os votos de um feliz Natal e 
próspero Ano Novo !
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PADARIA ROMA
k Pão quente a toda hora k Lanches k Pizzas k

 Xerox   Papelaria
 Material Escolar
 Encadernação 
 Plastificação  Presentes

Av. José Remígio Prézia 747 (próximo à Escola Dom Bosco)   3713-5252

❈ Qualidade ❈ Variedade  ❈ Economia
COMERCIAL MULTIPEL

Sempre boas
 razões para você 

se tornar um 
cliente Multipel

Um
Feliz Natal e 

que neste Novo 
Ano que se 
inicia todos 
possamos 
realizar 

nossos sonhos.

R.Dr. Mário de Paiva, 714 - Vila Nova
Telefone 3713-9504

Que em 2010, você tenha 
mil motivos para alegria. 
Muita saúde, vontade e 

determinação !
Tradição em 
Bem Servir

A PADARIA DO 
DI E DA HILMA

“ Comece fazendo as coisas 
necessárias. Em seguida, 

passe a fazer as coisas 
possíveis. De repente verás 
que estarão sendo feitas as 

coisas impossíveis “

Hilma e Di desejam que a ale-
gria do Natal de Nosso Senhor 
Jesus Cristo perdure por todos os 

dias do Ano Novo

Com 8 anos, a garota Caroline Oliveira fez muito sucesso

O bom velhinho fez a alegria 
da criançada e distribuiu 

muitos presentes

Festa da Rápido Campinas foi um grande sucesso
   Há cerca de 12 anos, a Rá-
pido Campinas sempre realiza 
uma das mais animadas festas 
de confraternização, conside-
rada por especialistas como 
uma das melhores dentre to-
das as grandes empresas da 
cidade. Sempre numa tarde 
de sábado no final do mês de 
dezembro, reúne centenas de 
funcionários, os familiares 
deles e demais colaboradores 
numa bonita e animada ceia. 
Neste ano, a comemoração foi 
nas dependências do SEST-
SENAT, no Parque Pinheiros. 
Uma equipe de funcionários 
foi especialmente designada 
para organizar e fazer todos 
os preparativos necessários 

para a comemoração ser ines-
quecível. A equipe coordenada 
pelo Marcelo e pelo Rafael ca-
prichou nos mínimos detalhes 
e o resultado foi que todos 
ficaram bastante satisfeitos, 
pois tinha um farto cardápio, 
refrigerantes, doces e cerveja. 
Além disso, tinha músicas para 
todos os gostos e ritmos, com 
destaque para a garotinha Ca-
roline Oliveira que com apenas 
8 anos já está fazendo o maior 
sucesso em programas de TV, 
particularmente no Raul Gil. 
Com seus lindos olhos azuis e 
voz suave, ela interpretou vá-
rios sucessos pedidos pelo pú-
blico. Também teve o conjunto 
Tom Brasil, especializado em 

MPB e várias duplas sertanejas 
que sempre atendiam os pedi-
dos dos presentes.
  As crianças (e também os 
adultos) se divertiram nos 
vários equipamentos trazidos 
especialmente para a festa. 
Também foram às piscinas e 
diversos outros equipamentos 
de lazer e diversão do local. 
Logo no final, o Papai Noel, 
que iria descer de helicóptero, 
mas teve que chegar por via 
terrestre por causa da chuva, 
fez a alegria da criançada e 
distribuiu muitos presentes e 
guloseímas.
  Esta última edição realmente 
deixou saudades e a expectati-
va de repetir a dose em 2010.

A festa foi muito bem organizada e agradou a todos
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Rua Paraíba, 349 - Salas 101/103 -  Edifício Master Center * Poços de Caldas - MG
(35)3722-8829   ***    clm@pocos-net.com.br

Assistência jurídica completa nas mais diversas 
especialidades do Direito

Dr. Marcelo Salustiano Cagnani
Advogado - OAB-MG 99.228

CAGNANI, LIMA E MENDES
AdvocAciA e AssessoriA JurídicA

Há décadas, uma tradição de pai para filho que leva o nome e o 
progresso de Poços de Caldas pelas estradas do Brasil

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
POÇOS DE CALDAS

Rua Cel. Virgílio Silva 1.077   ---   ***   ---   Vila Nova Telefone- 3722-1965

LIMA
MULTAS

Recursos Anulatórios
Efeito Suspensivo

Pontuação CNH
Liberação do DUT

Especialistas de BH

Aposentadorias - Revisões 
de Aposentadorias -  Pen-

são Por Morte - Auxílio Do-
ença - Contagem de Tempo 
de Contribuição - Ap. Rural  

- Invalidez - Etc ...

 3713-6266 <> Cel. 8842-9021

O Dr. Eloísio do Carmo Louren-
ço deseja a todos seus clientes 
e amigos um Feliz Natal e um 
Ano Novo cheio de paz e pros-

peridade !
Poços, dezembro de 2006

Dr. Eloísio do Carmo Lourenço
Consultório: Rua Paraíba 822 - Centro  3722-4229

Desejamos a nossos 
clientes e amigos os votos 

de um Feliz Natal e de 
um Ano Novo bastante 

construtivo !
MOISÉS, GARCIA E NEUSELI

DG Construal
GARCIA & DUARTE

Materiais Para Construção

RUA CORONEL VIRGÍLIO SILVA 2980 - DOM BOSCO FONE 3713-1431

   O deputado estadual, Carlos 
Mosconi, é o novo tesoureiro 
do PSDB em Minas Gerais e 
vai gerenciar os recursos par-
tidários no ano eleitoral de 
2010. O parlamentar integra 
a chapa do presidente, Nar-
cio Rodrigues, eleita por con-
senso na segunda-feira (7) à 
noite durante convenção es-
tadual, em Belo Horizonte, 
com a participação de mais 
de 800 delegados do partido. 
O novo diretório tem apoio do 
governador, Aécio Neves, e do 
vice, Antônio Anastasia, que 
também compareceram ao en-
contro.
   Mosconi retorna a executi-
va do PSDB após mais de dez 

anos. O deputado, que presi-
diu a legenda em Minas nos 
primeiro anos de fundação do 
partido e depois nos anos de 
1990, diz que não poderia re-
cusar a convocação do gover-
nador, exatamente num ano 
em que será fundamental o 
controle das contas e a trans-
parência na administração 
dos recursos financeiros.
   Segundo Mosconi, Aécio 
fez a convocação há algum 
tempo, com os argumentos 
de unidade no PSDB e da ne-
cessidade que a administração 
dos recursos financeiros do 
partido fosse feita por alguém 
experiente e da confiança de 
todos. “Fico honrado com a 

distinção e assumo mais essa 
tarefa com responsabilidade 
e senso democrático, como 
sempre fiz em toda minha 
vida pública”, enfatizou.
   O deputado disse, ainda, 
que Aécio reafirmou a dis-
posição de continuar a luta 
pela indicação de candidato a 
Presidência da República pelo 
PSDB. Segundo o parlamen-
tar, o governador adiantou, 
no entanto, que a partir de 
janeiro se dedicará a constru-
ção das alianças em Minas, 
com o objetivo de manter o 
partido governando o Esta-
do. O pré-candidato, Antonio 
Anastasia, conta com o apoio 
do governador Aécio Neves.

Mosconi assume  tesouraria do PSDB em ano eleitoral

A todos nossos clien-
tes e amigos, os votos 
de um Feliz Natal e 

um Ano Novo cheio de 
saúde !

Que em 2010, a alegria 
seja nossa melhor com-
panheira de viagem !

Feliz Natal. Boas Festas !

MILTON REIS
PRESIDENTE

Que a paz e o Espírito do Natal 
estejam presentes em nossas 

vidas durante todos os dias no 
Ano Novo que está 

chegando.

Av. Alcoa, 4.000 - Telefone 3722-1299 * Poços de Caldas, MG
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 Lanches em geral
 Salgados, pão de queijo
 Sucos e refrigerantes
 Vitaminas
 Pastéis fritos na hora
 Açaí na tigela

R. Cel. Virgílio Silva 1587 (anexo ao Bretas Zona Leste) 9822-6575

Premiére Lanchonete

1 - AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 683- POÇOS DE CALDAS, MG
RESERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 FAX: 3712-9064 2 - MINASSUL SHOPPING

MELHOR DO QUE 

1
SÓ

 2

PRESENTES NOS MELHORES ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
SORVETERIA NEVADA: Rua Henrique Borghetti 154 - Pq. Primavera * 3713-1470

O doce e refrescante sabor da 
alegria no natal o ano todo !

Boas Festas !
Feliz 2010 !

   “É uma obra de arte”, contempla, a sor-
rir, Marcelo de Lima Serafim, o próprio 
trabalho. Ele é um dos servidores que 
participaram da revitalização do vitral 
do hall de entrada das Thermas Anto-
nio Carlos, entregue na tarde da última 
terça-feira (22). 
  O trabalho foi realizado durante 20 
dias, por três funcionários do balneário: 
Carlos Antonio de Lima e Paulo Sergio 

Vitral das Thermas Antonio Carlos é revitalizado

Colombo, responsável pelo projeto de 
limpeza e revitalização, além de Marcelo 
Serafim. O serviço cuidadoso foi feito 
com a supervisão do setor de Segurança 
do Trabalho da Prefeitura e com o co-
nhecimento do Conselho do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural de Poços de 
Caldas.
   “Foi um trabalho de paciência. A lim-
peza foi feita vidro por vidro”, explica a 

diretora dos Serviços Termais Munici-
pais, Teresa Cristina Alvisi. “O acúmulo 
de pó fez com que o vitral ficasse escuro. 
Agora, está resplandecente e deixou o 
hall mais claro, com mais luz”, completa. 

O prefeito Paulo César Silva e a secretá-
ria de Turismo, Tereza Navarro, estiveram 
nas Thermas Antonio Carlos para confe-
rir o resultado. Obra do artista Conrado 
Sorgenicht Filho, considerado o grande 
vitralista no Brasil do século XX e autor 
de obras como os painéis do Mercado 
Municipal de São Paulo e do Museu 
da FAAP, o vitral é um pontos altos das 
Thermas Antonio Carlos, pela suntuosi-
dade, beleza e significado histórico. 
   O vitral está instalado numa altura 
superior a 20 metros do piso, com 16 
metros de comprimento e oito metros 
de largura. “O trabalho executado pelos 
funcionários das Thermas representa 
todo o apreço que eles dedicam à ma-
nutenção de um atendimento de padrão 
aos turistas e aos moradores de Poços de 
Caldas que visitam os Serviços Termais 
Municipais”, destaca Teresa Alvisi.  

: Com a revitalização, o hall de entrada das Thermas ganhou luminosidade

Salas para alugar
A Fundação Gota de Leite de Assistência à Criança (Fungotac) possui 12 salas amplas e 
arejadas para serem alugadas, no período noturno. Os interessados devem ligar para os 
números 37296510 - 88712921 ou comparecer à R: Santa Catarina, 321 tratar com Iara. 

Um Feliz Natal, 
Ótimo 2010, cheio 

de felicidades, paz e 
muita saúde a todos 
nossos clientes ami-
gos e colaboradores

Que o amor de Jesus leve 
à sua vida uma felicidade 
plena. Neste Natal e du-

rante todos os dias do Ano 
Novo que está chegando !
 Feliz Natal e um 

Ano Novo repleto de 
felicidades


