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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
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* RESIDENCIAL

ATENDIMENTO A DOMICÍLIO

Wilson Ribeiro

LEIA 
Nesta edição

LANCHONETE 
AMOR  DIPÃO

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

AQUI
Agora você não precisa ir mais na 

cidade para resolver seus problemas !
Pague sua conta de:

Luz- Água - Telefone - IPTU 
Boleto Bancário - Cartão de Crédito

Receba sua Aposentadoria - Bolsa Família
FGTS - Seguro Desemprego- PIS

Abra sua conta corrente e faça:
Saque - Depósitos - Saldo de Conta Corrente

DISK ENTREGA: (9807-7391

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

Criando 
lindos 

Sorrisos

Clínica geral g  Ortodontia g  Adultos e crianças

Antônio Carlos pede mais 
opções de esporte e lazer 

para a região
   O vereador Antônio Carlos 
Pereira (DEM) disse que está 
muito preocupado com a cres-
cente falta de opções de espor-
te e lazer nos diversos bairros 
da Zona Leste. Ele destaca que 
quando chefiou a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, 
procurou dotar os bairros da 
região com tais equipamentos, 
mas em virtude da escassez de 
recursos, só conseguiu concre-
tizar poucos projetos, como a 
construção do ginásio coberto 
do Santa Rosália e a reforma 
da quadras da Estância São 
José e Dom Bosco. “No Santa 
Rosália, só foi possível graças 
ao apoio dado pela Alcoa. In-
felizmente, não conseguimos 
tirar do papel a construção do 
ginásio do Nova Aurora. Ele 
seria o maior, mais completo 
e mais bonito da cidade. Mas 

não conseguimos os recursos 
financeiros para executar o 
projeto.
CSU abandonado
  Antônio Carlos lamentou o 
estado de abandono das qua-
dras do CSU. “A Prefeitura não 
está cuidando das poucas op-
ções de lazer na região. Vamos 
pedir para que as duas quadras 
sejam reformadas e colocadas 
novamente à disposição da 
população. Mesmo tendo o CE-
FET ao lado, é mais um equi-
pamento de esporte e lazer 
para a juventude da região”, 
destacou o vereador. Ele lem-
brou que aquelas são as únicas 
quadras disponíveis. “Está fi-
cando cada vez mais difícil de 
se achar uma área para prática 
de esporte e lazer na Zona Les-
te. Vamos otimizar estas que já 
estão prontas”, finalizou.

Tudo pronto para mudanças no transporte coletivo local

   Já está praticamente tudo 
pronto para a mudança no 
sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros em 
Poços de Caldas. As três es-
tações regionais (Leste, Oeste 
e Sul) estão recebendo os re-
toques finais. No terminal da 
Zona Leste, já está tudo pra-
ticamente pronto, A Prefeitura 
asfaltou o trecho da Rua Ga-
brielina  Loiola Junqueira, fez 
alterações no trevo do Santos 
Reis e construiu um retorno 
para quem segue em direção 
ao bairro Santa Rosália. Com 
isso, concluiu as obras viárias 
e a construção do terminal, 
que necessitou da canalização 
do ribeirão da Serra.
   A próxima etapa é a implan-
tação do novo sistema inte-
grado. Serão criadas linhas 
ligando os bairros ao terminal 

da Zona leste, cujas passagens 
custarão R$ 1,00. Haverá as li-
nhas troncais, que vão interli-
gar as estações regionais, pas-
sando pelo centro da cidade. 
Os passageiros poderão ainda 
seguir para os bairros da mes-
ma região, trocando apenas de 

ônibus e utilizando os cartões 
“Amigo - SIGA”.
   A Circullare, empresa que vai 
operar o sistema, vai divulgar 
todos os detalhes de funcio-
namento, tarifas, itinerários 
e horários das diversas linhas 
que serão criadas.

Muro de 
arrimo no 
bairro José 

Carlos quase 
concluído

   Faltam poucos detalhes para 
o término do murro de arrimo 
tipo “gabião” construído para 
conter as encostas da Av. José 
Remígio Prézia, no bairro José 
Carlos. Moradores pedem a ca-
nalização do trecho, para evi-
tar enchentes.

Terminal da Zona Leste: pronto para funcionar
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“A sabedoria não se transmite: é preciso que nós a 
descubramos fazendo uma caminhada que ninguém pode 

fazer em nosso lugar e que ninguém nos pode evitar, 
porque a sabedoria é uma maneira de ver as coisas ”

(Marcel Proust)

HUMOR

MARINA COLASSANTI
Eu sei que a gente se acostu-

ma. Mas não devia.
   A gente se acostuma a morar 
em apartamento de fundos e 
não ver vista que não sejam as 
janelas ao redor. E porque não 
tem vista logo se acostuma a 
não olhar para fora. E porque 
não olha para fora, logo se 
acostuma e não abrir de todo 
as cortinas. E porque não abre 
as cortinas, logo se acostuma 
a acender mais cedo a luz. E, 
à medida que se acostuma, se 
esquece do sol, se esquece do 
ar, esquece da amplidão.
  A gente se acostuma a acor-
dar sobressaltado porque está 
na hora. A tomar café corren-
do porque está atrasado. A ler 
o jornal no ônibus porque não 
pode perder tempo. A comer 
sanduíche porque não dá para 
almoçar. A sair do trabalho por-
que já é noite. A cochilar no 
ônibus porque está cansado. A 
deitar cedo e dormir pesado sem 
ter vivido o dia.
   A gente se acostuma a abrir 
o jornal e a ler sobre a guer-
ra. E aceitando a guerra, aceita 
os mortos e que haja números 
para os mortos. E aceitando os 
números, aceita não acredi-
tar nas negociações de paz. E 
não aceitando as negociações 
de paz, aceitar ler todo dia de 
guerra, dos números, da longa 
duração.
   A gente se acostuma a es-
perar o dia inteiro e ouvir no 
telefone: “hoje não posso ir”. A 
sorrir para as pessoas sem rece-
ber um sorriso de volta. A ser 
ignorado quando precisa tanto 
ser visto. 
   A gente se acostuma a pagar 
por tudo o que se deseja e ne-
cessita. E a lutar para ganhar 
com que pagar. E a ganhar me-
nos do que precisa. E a fazer 
fila para pagar. E a pagar mais 
do que as coisas valem. E a sa-
ber que cada vez pagará mais. E 

A GENTE SE ACOSTUMA
a procurar mais trabalho, para 
ganhar mais dinheiro, para ter 
com que pagar nas filas em que 
se cobra. 
   A gente se acostuma a an-
dar nas ruas e ver cartazes. A 
abrir as revistas e ler artigos. 
A ligar a televisão e assistir 
comerciais. A ir ao cinema e 
engolir publicidade. A ser insti-
gado, conduzido, desnorteado, 
lançado na infindável catarata 
dos produtos. 
   A gente se acostuma à po-
luição, às salas fechadas de ar 
condicionado e ao cheiro de 
cigarros. À luz artificial de li-
geiro tremor. Ao choque que os 
olhos levam à luz natural. Às 
bactérias de água potável. À 
contaminação da água do mar. 
À morte lenta dos rios. Se acos-
tuma a não ouvir passarinhos, 
a não ter galo de madrugada, a 
não colher fruta no pé, a não 
ter sequer uma planta por per-
to. 
   A gente se acostuma a coi-
sas demais para não sofrer. Em 
doses pequenas, tentando não 
perceber, vai afastando uma 
dor aqui, um ressentimento ali, 
uma revolta lá.
Se o cinema está cheio, a gente 
senta na primeira fila e torce 
um pouco o pescoço. Se a praia 
está contaminada, a gente só 
molha os pés e sua o resto do 
corpo. Se o trabalho está duro, 
a gente se consola pensando 
no fim de semana. E se no fim 
de semana não há muito que 
fazer, a gente vai dormir cedo 
e ainda fica satisfeito porque 
tem muito sono atrasado.
   A gente se acostuma a não fa-
lar na aspereza para preservar 
a pele. Se acostuma para evitar 
sangramentos, para esquivar-
se da faca e da baioneta, para 
poupar o peito.
  A gente se acostuma para 
poupar a vida. Que aos poucos 
se gasta, e que, de tanto acos-
tumar, se perde de si mesma.

O PÃO-DURO
Deitado em seu leito de morte, Salomão 
chama o seu filho mais velho, Simão, tira 
um antigo relógio do bolso com dificulda-
de e diz: - Filho... Está vendo este relógio 
aqui? - Sim, babai... - responde o filho, com 
lágrimas nos olhos. - Ele era do meu bisavô! 
- continuou o pai - Depois ele foi passado 
para o meu avô... depois para o meu pai... 
depois para mim... e agora chegou a sua 
vez... Quer comprar? Quanto cê paga ?

 DIVISÃO DAS ALMAS
Em uma cidadezinha do interior havia uma 
mangueira carregada dentro do cemitério. 
Dois amigos decidiram entrar lá à noite 
(quando não havia guarda) e pegar todos 
am mangas. Eles pularam o muro, subiram a 
árvore com as sacolas penduradas no ombro 
e começaram a distribuir o prêmio
- Um pra mim, um pra você.
- Um pra mim, um pra você.
- Pô, você deixou esses dois caírem do lado 
de fora do muro ! - Não faz mal, depois que 

a gente terminar aqui pega os outros.
- Então tá bom, mais um pra mim, um pra 
você.
Um bêbado, passando do lado de fora do 
cemitério, escutou esse negócio de ‘um pra 
mim e um pra você’ e saiu correndo para a 
igreja para avisar O vigário sobre o ocorrido 
lá no cemitério. Chegando lá, virou para o 
padre e disse :
- Seu vigário, vem comigo! Deus e o diabo 
estão no cemitério dividindo as almas dos 
mortos! - Juro que é verdade !!! Vem comigo !
Os dois foram até o cemitério, chegaram 
perto do muro e começaram a escutar...
- Um pra mim, um pra você. ...
O padre assustado:
- Cruz credo ! É o dia do apocalipse ! Eles 
estão dividindo as almas dos mortos ! O que 
será que vem depois ?
- Um pra mim, um pra você. Pronto, 
acabamos aqui. E agora ?
- Agora a gente vai lá fora e pega aqueles 
dois que estão do outro lado do muro...
- CoooooRRRReeeee, seo padre !

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

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

Eu vejo que neste ano, você vai ter 
novos horizontes em sua carreira !

Ôbaaa ! O Paulinho vai me colocar 
para ser controlador de vôos de 

urubus lá no lixão !
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Aceito até cheque sem fundo

Sorte no amor ?

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

   O prefeito Paulo César Sil-
va anunciou que o Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) não sofrerá nenhum 
reajuste em no exercício do 
corente ano de 2010. 
   O chefe do Executivo desta-
cou que, para facilitar a vida 
do contribuinte, o início do 
pagamento será somente em 
maio, liberando os meses ini-
ciais do ano, quando já há o 
vencimento de outros impos-

IPTU não terá aumento em 2010
tos, como o IPVA. 
   O secretário municipal de 
Fazenda, Luis Antônio Cam-
pos, destaca que haverá des-
conto para os pagamentos à 
vista e, para quem optar pelo 
pagamento parcelado, o valor 
deverá ser quitado em oito 
parcelas, de maio a dezembro 
de 2010. 
   Os contribuintes do IPTU de 
2010 terão desconto de 5% no 
pagamento em conta única.
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DEFENDA O SEU DINHEIRO  
Pesquise os preços antes de ir ao supermercado

Pesquisa realizada em 03/02/2010. Arco Iris - Alto Dom Bosco; Super Barato Aparecida - Jd. São 
Paulo; Bretas - Vila Nova e San Michel - Campos Elíseos

                                            
                                  

Supermercado SanMichel ArcoIris Bretas Aparecida

Arroz tipo 1 - 5 kg 8,89 8,99 6,99 9,00

Feijão - 1 kg 1,98 1,99 1,79 1,79
Açúcar Cristal - 5 kg 9,98 8,99 9,79 9,95

Sal refinado - 1 kg 0,93 1,20 0,99 1,25

Óleo de Soja - 900 ml 2,29 2,49 1,95 2,59

Ovo branco - dz 1,69 2,49 2,39 1,99

Farinha de trigo - 1 kg 1,15 1,39 1,55 1,79

Macarrão - 0,5 kg 1,59 1,29 1,59 1,39

Margarina - 500 g 1,99 1,49 2,39 3,18

Extrato de Tomate - 350 g 1,19 1,45 1,59 1,69

Fubá mimoso - 1 kg 1,04 1,50 1,39 1,15

Maizena - 500 g 3,45 2,50 3,49 3,90

Bolacha de trigo - 400 g 2,99 1,49 2,99 3,95

Achocolatado - 400 g 1,85 2,20 1,65 1,99

Refrigerante - PET 2l 1,49 1,69 1,99 1,59
Leite tipo C - 1 l 1,30 1,20 1,29 1,20
Pãozinho francês - 1 Kg 4,98 3,99 3,99 4,99

Sabonete - 90 g 0,69 0,60 0,55 0,65

Pasta de dente - 90 g 1,19 0,99 1,29 1,20

Papel higiênico - pct 4 1,35 1,20 2,59 1,15
Absorvente higiênico pop 1,65 0,95 1,39 1,49

Toalha de papel - pct 1,77 2,25 1,79 1,99

Sabão em pedra - 1 kg 3,55 3,65 2,79 3,95

Omo Multiação - 1 kg 5,35 6,49 7,99 6,89

Detergente - 500 ml 0,87 0,99 0,69 1,29

Água sanitária - 1 l 0,99 1,15 1,39 1,10

Desinfetante - 500 ml 1,39 1,50 1,99 1,79

Bombril  - pct 1,39 1,95 1,79 1,89

Soma das Compras (R$) 68,97 68,06 72,06 76,78

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

Se divirta no Carnaval 
e venha economizar de 

verdade no 
Alvorada GAs

Está prevista para o ultimo trimestre deste ano 
a entrega do primeiro 787 Dreamliner  pela 
Boeing. O jato, planejado e estruturado com 
componentes de alumínio Alcoa, é uma das 
principais apostas da Boeing para 2010. O pri-
meiro voo do modelo 787 Dreamliner, um dos 
aviões mais sofisticados do mundo, foi efetua-
do em Dezembro de 2009, abrindo a tempora-
da anual de testes da aeronave. 
  Da propulsão da turbina à estabilidade das 
asas, a Alcoa é um integrante estratégico no 
que a Boeing considera como “o primeiro jato 
totalmente inovador do século 21”.
Principais componentes produzidos pela Alcoa? 

. Estruturas. Nervuras das asas (compo-
nentes críticos da estrutura das asas) e pi-
lones de motor (que conectam os motores 
às asas) de alumínio são os principais ele-
mentos do 787. Bordos de ataque - peças 
que lembram pára-lamas sobre as asas e a 
cauda e que direcionam o ar - são de alu-
mínio.  Componentes estruturais secun-
dários também se beneficiam da redução 
de peso oferecida pelas propriedades das 
novas ligas de placas alumínio-lítio . 
. Aerofólios do motor. As empresas aére-
as que compram o Dreamliner escolhem 
entre o motor Rolls-Royce Trent 1000T ou 

o General Electric GEnxT. Seja qual for, ele 
terá a potência e o empuxo dos aerofólios 
da seção quente produzidos pela Alcoa Ho-
wmet, uma das peças mais complexas (e 
mais quentes!) do avião. 
. Rebites. A Alcoa se orgulha de fornecer 
mais de 500 mil rebites - mais da metade 
deles são peças exclusivas da Alcoa - para 
cada Dreamliner produzido. Esses produtos 
minúsculos (em alguns casos, com menos 
de 5 mm) de alta resistência unem peças 
da aeronave e requerem características 
dimensionais críticas com controles rigo-
rosos. 

Boeing 787 com alumínio Alcoa das turbinas às asas

   Quem tem chuveiro elétrico sabe o dilema que 
é o ajuste de temperatura. Quando está frio ele 
não esquenta o suficiente e no verão a água pa-
rece ferver. Para resolver problemas como esse 
e ainda economizar água e energia elétrica, a 
KL Telecom, empresa sediada no Vale da Ele-
trônica, em Minas Gerais, lançou o ECO Shower 
Slim, um produto pequeno e simples que além 
de gerar mais conforto, pode reduzir o custo do 
banho em até 40%.
   Desenvolvido pelo engenheiro Claudio Orlan-
di Lasso, o ECO Shower Slim tem como objetivo 
central ser ecologicamente correto e economi-
camente viável. “Vivemos num mundo onde 
não é mais possível ignorar os efeitos nocivos à 
natureza. E são nos pequenos gestos que estão 
contidas as grandes atitudes”, acredita.
   O produto foi testado pela UNIFEI – Univer-
sidade Federal de Itajubá, que comprovou 
economias de mais de 40% em água e energia 

elétrica. Outros aspectos positivos são a pro-
teção contra choques no momento do ajuste 
da temperatura - graças a uma haste plástica 
isolada - e o aumento na durabilidade da resis-
tência do chuveiro, já que permite a adequação 
correta de temperatura.
   O ECO Shower Slim organiza os fios elétricos 
do chuveiro e pode ser facilmente instalado em 
residências, hotéis, academias, hospitais, casas 
de repouso, clubes e escolas. “É um excelente 
investimento para locais com alta rotatividade 
de pessoas e também para a economia domés-
tica”, garante o engenheiro.
   Como promove economia logo após sua ins-
talação, o produto, que custa em torno de R$ 
100,00, se paga rapidamente. “Numa família 
que tem cinco banhos diários de 15 minutos, 
usando corretamente o ECO Shower Slim, ha-
verá uma economia de aproximadamente R$ 
90,00 por mês. Ou seja, em pouco mais de um 

mês o produto estará pago e a partir daí a fa-
mília economizará este valor mensalmente”*, 
assegura Lasso. Além da economia, fica a con-
tribuição ao meio ambiente.
   *Os números foram calculados com base nos 
valores de kWh e metro cúbido de água pratica-
dos na cidade de São Paulo. Novas simulações 
de economia podem ser feitas pelo link http://
www.ecoshower.com.br/teste-economia-
energia-agua.php.
Onde encontrar:
Como o produto é novo, a KL Telecom está ca-
dastrando pontos de venda, como supermerca-
dos, lojas de material de construção, materiais 
elétricos e hidráulicos, oferecendo condições 
especiais para parceiros comerciais. O produto 
também pode ser adquirido pelo site www.
ecoshoerslim.com.br ou pelo telefone (35) 
3471 3377. O ECO Shower Slim possui 25 meses 
de garantia de fabricação.

Produto garante até 40% de economia no banho

ECONOMIA
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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

Cirlene Cabeleireira
UNISEX

Rua Vicente Celestino 245
( 3714-3771 J Estância São José

Cortes - Escovas - Hidratação
- Luzes - Tintura - Escova 

progressiva

SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

TRAGA ESTE 
ANÚNCIO E 
GANHE UM 
CHECK-UP 

GRÁTIS!!

PEÇAS E MECÂNICA MULTIMARCAS

INJEÇÃO ELETRÔNICA - CÂMBIO AUTOMÁTICO - MOTOR - FREIOS

Você fornece as peças e nós garan-
timos o menor preço na mão-de-
obra. Ou, se preferir comodidade, 
nós as fornecemos com o melhor 

preço e garantia total

RUA CEL. VIRGÍLIO SILVA 2568 - DOM BOSCO ( 3713-1876

Venha aproveitar nossa 
liquidação especial de 

verão! Preços de arrasar !

   O ano de 2010 deve co-
meçar com mudanças nos 
documentos dos brasileiros. 
O Instituto Nacional de Iden-
tificação (INI), órgão ligado 
à Polícia Federal, espera que 
nos próximos dias seja publi-
cado o decreto para imple-
mentação do novo Registro 
de Identidade Civil (RIC).
   O documento vai reunir 
os números de todos os do-
cumentos de registro dos 
cidadãos, como CPF, Carteira 
de Trabalho, Carteira Nacio-
nal de Habilitação e Título 
de Eleitor – além do Regis-
tro Geral. Com a publicação 
do decreto, a expectativa 
é de que o cadastro para a 
emissão das novas carteiras 
de identidade comece em ja-
neiro.
   Ao solicitar o RIC, o ci-
dadão passará pelos proce-
dimentos habituais para ob-
ter a carteira de identidade, 
com coleta de digitais, for-
necimento de dados pessoais 
e assinatura. A diferença, 

segundo a Polícia Federal, 
é que o processo será total-
mente informatizado, garan-
tindo um cadastro nacional 
biométrico.
   O novo cartão terá um 
sistema complexo de 
tecnologia que inclui mi-
crochip e dados gravados a 
laser no documento. O obje-
tivo é evitar falsificações e 
permitir maior agilidade na 
transmissão de dados sobre 
uma pessoa em todo o ter-
ritório nacional. Os órgãos 
regionais deverão receber 
estações de coleta e trans-
ferir os dados para o órgão 
central em Brasília, que por 
sua vez emitirá a nova iden-
tidade.
   Espera-se que a partir do 
terceiro ano de implementa-
ção do projeto 80 mil pesso-
as possam ser cadastradas 
por dia, alcançando a meta 
de 20 milhões de cidadãos 
por ano. Em nove anos, cer-
ca de 150 milhões de brasi-
leiros devem ter o novo RIC.

Começa o cadastro para novo 
registro de identidade civil 

Prefeito reafirma que alu-
nos da rede municipal te-
rão material escolar gratuito 
   Assim como em 2009, os apro-
ximadamente 20 mil alunos 
da rede municipal de Ensino 
vão receber o material escolar 
gratuito. O prefeito Paulo César 
Silva convocou a imprensa 
nesta sexta-feira (5), para 
avisar aos pais que não será 
necessária a compra do material 
básico para o início das aulas.  
   As aulas na rede municipal 
têm início na próxima segunda-
feira, dia 8 de fevereiro e 
os kits serão entregues na 
segunda semana, por conta 
de problemas que atrasaram 
o processo licitatório. “Reali-
zamos um pregão eletrônico 
para dar oportunidade a todos 
e venceu uma empresa de São 
Paulo”, explicou o prefeito 
Paulo César Silva. No entanto, 
foi impetrada uma ação con-
testando a licitação, o que 
atrasou o processo em 22 dias.  
   A Prefeitura já foi liberada 
pelo Poder Judiciário para dar 
prosseguimento ao processo 
e os estudantes receberão o 
material já na segunda se-

mana de aula. Para os 
mais de 13 mil alunos 
do ensino fundamental 
serão entregues kits com 
agenda, apontador, bor-
racha, quatro cadernos 
variados, quatro canetas, 
marca texto, lápis de 
cor, régua, transferi-
dor, compasso, esquadro, 
cola, dois lápis e estojo.  
  A novidade para este 
ano são os kits espe-
ciais para as crianças 
dos centros municipais 
de educação infantil, 
com toalha, mamadeira, 
caneca e agenda para 
que os pais possam 
acompanhar o dia-a-
dia da criança na creche. Os 
kits foram elaborados com 
base nas necessidades obser-
vadas pelos professores, dire-
tores e supervisores escolares.  
   Foram investidos aproximada-
mente R$ 650 mil na aquisição 
dos kits. “A entrega do material 
escolar é um direito dos alunos 
das escolas públicas e esse é um 
compromisso do nosso prefeito, 
que ouve as reivindicações da 
população”, ressalta a secretá-

ria de Educação, Maria Helena 
Braga. “Ao receber o material, 
o aluno passa a verificar que 
o poder público se preocupa 
com ele, é o processo de for-
mação do cidadão”, completa.  
   Os kits têm o brasão e o hino 
do município, além de pontos 
turísticos da cidade. Todos os 
diretores já foram orientados 
para que, durante a próxima 
semana, as crianças utilizem 
cadernos que já têm em casa 
ou materiais da escola. “Quere-
mos aproveitar a oportunidade 
para pedir às famílias que não 
comprem os materiais porque 
o conjunto escolar de cada 
aluno da nossa rede já está 
comprado pela Prefeitura”, 
alerta a secretária de Educação.  

            FUTURO  
  
   Já está em estudo, junto à Su-
perintendência Regional de En-
sino de Poços de Caldas, a dis-
tribuição gratuita de material 

escolar a partir de 2010 tam-
bém para os alunos da rede es-
tadual de ensino do município.  
  Segundo o prefeito Paulo César 
Silva, a Prefeitura está traba-
lhando para poder fornecer, no 
futuro, também as mochilas 
escolares para os alunos. Já em 
relação ao uniforme, o prefeito 
disse que o município recebeu 
a informação de que todos 
os alunos de escolas públicas 
do país vão ser contemplados 
com projeto do governo federal.  
 
“Caso isto não aconteça, nós 
vamos avaliar esta possibili-
dade”, afirma. “Vale lembrar 
que uniforme e mochila não 
são pagos com dinheiro do 
Fundeb e não estão dentro dos 
25% investidos na Educação. 
Serão comprados com recursos 
próprios, sem comprometer em 
nada o orçamento do Fundeb 
dentro da Secretaria de Educa-
ção”, conclui o prefeito.

 
Prefeito e secretária de Educação reafirmam o compromisso da 

Prefeitura em fornecer material escolar básico para todos os alunos 
da rede municipal 

Prefeito garante que alunos da rede municipal vão rece-
ber material escolar gratuito
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Telefone 3722-1504
Rua Campestre 89 * Poços de Caldas, MG

RÁPIDO CAMPINAS

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

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

RÁPIDO CAMPINAS: 
A SUA MELHOR COMPANHIA DE VIAGEM

Seja qual for sua necessidade em transporte, 
nós temos a melhor e mais econômica solução !

Dr. M. ElisEu Togni

Rua Rio Grande do Sul  1177, 1º and. Sala 3
( 3722-3511

Escritório dE AdvocAciA

Atuação em causas previdenciárias, trabalhistas, 
família, cíveis. Ações em Direito Administrativo, 

Tributário, Comercial, Internacional

Rua Luiz Duarte 343 - 
Santa Rosália

3712-1556

TÁ BARATO DEMAIS !
PRefrigerante Kareta PET 2l > R$ 1,26

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

Macarrão instantâneo Dona Benta  - pct> R$ 0,55
Leite em Pó La Sereníssima 200 g > R$ 0,99

Farinha de trigo Andes 1 kg > R$ 1,15
Banana prata - Kg > R$ 0,99

Frango assado dos 

bons > R$ 9,90
Garanta já o seu

Cerveja Kaiser 
lata 350 ml

R$ 0,99

SUPERMERCADO

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

Agora servimos refeições todos 
os dias. Aos sábados, 

deliciosa feijoada.
Aos domingos: frangos e 

pernil assados
Marmitex todos os dias !

O Melhor atendimento 
da Zona Leste

Padaria São João Bosco

De 8 a 26 de fevereiro, os Correios estarão 
recebendo inscrições para o processo 
seletivo nacional destinado ao preenchi-
mento de 4.355 vagas do Programa Jovem 
Aprendiz. Em Minas Gerais, são 441 vagas 
distribuídas em 13 municípios: Barbacena 
(26), Belo Horizonte (236), Contagem (13), 
Divinópolis (17), Governador Valadares 
(16), Juiz de Fora (21), Manhuaçu (11), 
Montes Claros (18), Pouso Alegre (11), Te-
ófilo Otoni (14), Uberaba (15), Uberlândia 
(21), Varginha (22).
O jovem será contratado por um período 
de dois anos, com jornada de quatro horas 
diárias (20 horas semanais). Desse total, 
oito horas serão destinadas à formação 
técnico-profissional em Auxiliar Adminis-
trativo, com aulas ministradas nas escolas 
do Senai, ou, quando estas não existirem 
na localidade, em outro órgão do sistema 

“S” (Senac, Senar, Senat ou Sescoop) ou em 
escolas técnicas de educação (Cefets). Nas 
12 horas semanais restantes, o aprendiz 
se dedicará às atividades de iniciação 
profissional que serão desenvolvidas nas 
unidades administrativas dos Correios.
Segundo o Diretor de Gestão de Pes-
soas dos Correios, Pedro Magalhães, 

“o Programa cumpre um importante 
papel social ao proporcionar a formação 
técnico-profissional de milhares de jovens, 

promovendo sua entrada no mercado 
de trabalho e fortalecendo a sua própria 
noção de cidadania”. 
O aprendiz terá direito a um salário 
mínimo-hora (aproximadamente metade 
de um salário mínimo, o que, neste mês 
de janeiro, equivale a R$ 282,50), vale-
transporte (de acordo com a legislação 
vigente), vale-alimentação ou refeição 
(atualmente R$ 240,35) e atendimento 
médico e odontológico em ambulatórios 
internos da empresa. 

INSCRIÇÕES
Dentro do prazo definido no edital, todos 
os interessados em participar da sele-
ção deverão inscrever-se pela internet, 
no endereço www.correios.com.br/
institucional/concursos/correios, ou nas 
agências de Correios listadas no edital. 
Para se candidatar, é preciso ter idade entre 
14 e 21 anos completos, ter concluído ou 
estar cursando o Ensino Fundamental 
e pagar uma taxa de R$ 10,00. Não há 
limite máximo de idade para os portadores 
de deficiência que queiram participar do 
processo seletivo, sendo que para eles 
estão destinadas 5% das vagas oferecidas.

. Candidatos do antigo Programa devem 
fazer nova inscrição
O Programa Jovem Aprendiz substitui o 

Programa Adolescente Aprendiz, lançado 
pela ECT em novembro de 2007 e anulado 
em janeiro de 2010 em razão do Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta 
nº 088/2009, de 14/10/2009, firmado 
entre a ECT e o Ministério Público do 
Trabalho — Procuradoria Regional do 
Trabalho da 10ª Região. A anulação do 
processo de seleção teve por objetivo 
a ampliação de cidades e vagas para o 
programa de jovens aprendizes. 
Assim, os candidatos que haviam se ins-
crito no certame de 2007, caso continuem 
interessados e atendam aos requisitos 
para participar desta seleção, devem 
fazer nova inscrição, pois a anterior perdeu 
a validade com a anulação do processo.
Processo seletivo
A seleção será feita por meio de prova 
escrita de caráter eliminatório e classi-
ficatório, contendo questões objetivas e 
de múltipla escolha de Língua Portuguesa, 
Matemática e Ciências. A data e os locais 
das provas serão divulgados no Diário 
Oficial da União, na página dos Correios na 
internet e nas agências dos Correios onde 
foram realizadas as inscrições.
O edital completo está disponível na 
internet, no endereço www.correios.com.
br/institucional/concursos/correios,.

Correios abre inscrições para contratar 
4.355 jovens aprendizesAconteceu, ontem, segunda-feira 

(01), às 17h na sede do Departamento 
Municipal de Eletricidade (DME) a 
posse do novo Diretor Técnico do DME, 
Eng.º Ronaldo Ferreira Muniz. Ronaldo 
assume o cargo que Jaconias de Aguiar, 
Presidente interino do DME, acumulava 
desde novembro de 2009. 
Estiveram presentes na cerimônia o 
Prefeito de Poços de Caldas, Paulo 
César Silva, a Secretária de Governo 
Salma Maria Nader Camacho, Eng.º 
Paulo Rodrigues Milton, Secretário de 

Projetos e Obras Públicas, Diretores da 
DME Energética, gerentes e superviso-
res do DME. 
Ronaldo (51 anos) é Engenheiro Elétrico 
graduado em 1984 pelo Centro Uni-
versitário da Fundação Educacional de 
Barretos (UNIFEB). Trabalhou durante 
13 anos (1985-1998) na COELBA (Cia 
de Eletricidade da Bahia), atuando nas 
áreas de padronização e especificações 
técnicas, foi gerente da Seção de Com-
pras de Materiais e Equipamentos da 
Distribuição, gerente distrital e regional. 

Como engenheiro de especificações, 
membro da comissão de licitações e 
gerente de compras foi responsável 
pela especificação técnica de materiais 
e equipamentos para distribuição de 
energia elétrica da empresa, destacan-
do a gerência de processos licitatórios 
nacionais e internacionais com recursos 
do BID e BIRD. 
Ronaldo é natural de Campestre-MG 
retornou a Minas Gerais em 1999, 
atualmente reside em Poços de Caldas 
onde é comerciante.

DME anuncia novo Diretor Técnico
COMUNIDADE
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( 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 !

Antes de pegar a estrada, venha à Pit Stop e faça 
um check-up elétrico grátis (15 itens) + alinha-
mento e balanceamento 4 rodas = R$ 50,00 !!!

Lavagem, cera e polimento por um preço que nem o 
Rei Momo acredita ! Aproveite.

Agora também com serviços de mecânica, auto-elétrica !!!

 Em 2009, o 
vereador Flávio Faria 
(PT) encaminhou uma 
indicação ao Executivo 
pedindo a construção 
de calçadas ao longo da 
rua José Bianucci, bairro 
Bianucci. A solicitação 
foi feita em atendimento 
às reivindicações dos 
moradores dos bairros 
Caio Junqueira, Jardim 
Amaryllis, Jardim das 
Azaléias, Jardim das 
Acácias, Jardim Ipê e 
Jardim das Hortênsias, 
uma vez que os pedestres 
são obrigados a transitar 
pela rua sem nenhuma 
segurança.
 Na última semana, 
o parlamentar esteve no 
bairro Jardim das Azaléias, 

GM COSTA TRANSPORTES: MATRIZ: POÇOS DE CALDAS Av. Alcoa 4000 ( (35)3722-1299

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

O futuro está em cada curva das 
estradas deste país !

  O secretário de Desenvol-
vimento Regional e Política 
Urbana (Sedru), Sebastião 
Navarro, recebeu o cargo de 
seu antecessor, Dilzon de 
Melo, em cerimônia nesta 
segunda-feira (1). Navarro 
foi empossado pelo gover-
nador Aécio Neves no último 
dia 28, em cerimônia coleti-
va no Palácio da Liberdade. 
Ao se despedir, o ex-secre-
tário Dilzon de Melo desejou 
a Sebastião Navarro sucesso 
na sua gestão, afirmando 
que deixava ao novo titular 
da pasta uma Secretaria bem 
organizada e uma equipe 
competente para auxiliá-lo.  
  “Seja bem vindo, Sebastião, 
e que Deus o proteja”, disse 
ao final de sua fala. 
   O secretário Sebastião 
Navarro agradeceu as pala-
vras de seu antecessor e, ao 
iniciar sua fala, convocou 
à mesa o futuro presidente 
da Cohab, Mauro Sérgio Nery 
Brito, atualmente exercendo 
o cargo de diretor de Habi-

tação da Companhia. 
Agradeceu a colaboração de 
seus companheiros da Cohab, 
cuja presidência deixava, 
dizendo que durante os sete 
meses que passou na com-
panhia consolidou muitas 
amizades. 
“Em minha administração 
tive a satisfação de experi-
mentar o sentimento de que 
me falava o ex-presidente 
Teodoro Lamounier, aqui 
presente, de entregar casas 
para que mais precisa”. Disse 
ainda que, no último ano de 
governo, não cabe inovar, 
mas dar continuidade ao 

Sebastião Navarro assume como 
secretário de Políticas urbanas

trabalho desenvolvido por 
Dilzon de Melo. 
Compuseram a mesa durante 
o ato de transmissão o vice-
presidente da Assembleia 
Legislativa, Dr. Viana; a 
secretária-adjunta Maria Co-
eli Simões Pires; a auditora 
geral do Estado, Maria Celes-
te de Moraes; e o próximo 
presidente da Cohab, Mauro 
Brito. Esteve presente ainda 
grande número de depu-
tados federais, estaduais, 
dirigentes e procuradores 
de órgãos da administração 
pública e prefeitos de inú-
meros municípios. 

juntamente com o morador 
Sebastião Garcia de Souza, e 
mais uma vez foi discutida a 
necessidade de construção 
das calçadas. “Fiz esse 
pedido ano passado, 
mas a obra ainda não foi 
executada e os moradores 
continuam reivindicando. 
Gostaria de reiterar  o 
pedido à Prefeitura, através 
da Secretaria de Obras, pois 
as pessoas que moram 
naquela região têm que 
andar na rua, correndo o 
risco de acidentes”, alegou.
 Na ocasião, Flávio 
aproveitou também para 
conferir a situação das 
ruas do bairro Jardim 
das Azaléias, já que a 
população está reclamando 
da qualidade do asfalto. 

“Além do trevo de entrada 
do bairro ser perigoso, 
pois os carros vêm em alta 
velocidade e os motoristas 
não têm visão, o asfalto 
daquele trecho está péssimo 
e, segundo moradores, 
melhorias no local são 
promessas de campanha 
da administração. Outra 
reivindicação é sobre a 
limpeza do bairro, que 
está deixando a desejar. 
Eles acreditam que um 
funcionário permanente 
seria o ideal, já que a 
limpeza das ruas é feita 
raramente. Esperamos que 
esses pedidos e também os 
de outros bairros daquela 
região sejam avaliados e 
atendidos o quanto antes”, 
ressaltou.

Vereador pede construção de calçadas na 
rua José Bianucci

Professor Flávio (D) inspeciona e faz averiguação dos problemas no bairro

POLÍTICA
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
POÇOS DE CALDAS

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

VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250 ( 3722-4398

O Mais completo acervo de fil-
mes 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 !

O Oscar está na Flash Video
FILMES INDICADOS AO OSCAR 2010 
JÁ DISPONÍVEIS PARA OS NOSSOS 

CLIENTES

> Guerra Ao Terror

> Up  - Altas Aventuras

> Star Trek

> Bastardos Inglórios

> Distrito 9

Dr.  Anísio 
Pereira Jr.

Feliz Natal, 
próspero 

2010 !

Cirurgião Dentista

R. Cel. Virgílio Silva 2915
Dom Bosco

 (3713-6499

Convênio com 
Uniodonto e 

IASM

SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS AGORA TEM CONVÊNIO PARA ORTODONTIA

Para facilitar o tratamento ortodôntico e colocação de aparelhos odontológicos, o 
Sindicato firmou convênio com a Dra. Luciana O. Vasconcelos, especialista na área, 

com consultório à Rua Rio de Janeiro 314, sala 305. 
Agora ficou mais fácil ter um lindo sorriso. Descontos especiais para os associados 

ao Sindicato. Maiores informações na secretaria.

Notas ComerCiais

* PLANETA PIZZA, 
O RETORNO

Novidades na área de gas-
tronomia na Zona Leste: a 
pizzaria Planeta Pizza está de 
volta. Depois de ter sido ven-
dida e mudado o nome para 
Bonna Pizza, ela foi novamen-
te vendida e agora, sob nova 
direção, vai voltar a se chamar 
Planeta pizza e a operar no 
mesmo sistema que usava e 
fez tanto sucesso.

BRETAS COMPRA 
PRÉDIO DO NAVI

  O empresário Marcos de oli-
veira, que coordena as ope-
rações imobiliárias do super-
mercado Bretas em Poços de 
Caldas, adquiriu o imóvel onde 
funcionava o concorrente Navi 
até há alguns meses. Dizem 
que o supermercado planeja 
uma expansão ainda maior, 
ocupando praticamente toda 
área entre a creche Maria do 
Rosário Bastos e rua Gabrie-
lina Loiola Junqueira (atuais 
instalações do Bretas). 

Álvaro Cagnani é o campeão de 
produtividade na Câmara em 2009

Nome Sigla Feitas Atendidas
Álvaro Assumpção Cagnani AAC 641 71
Antônio Carlos Pereira ACP 273 40
Flávio Henrique Faria FHF 269 23
Joaquim Sebastião Alves JSA 189 22
Marcus Eliseu Togni MET 32 7
Maria Cecília Figueiredo Opípari MCFO 37 3
Paulo Eustáquio de Souza PES 51 4
Regina Maria Ciofi Batagini RMCB 178 29
Rogério de Souza Andrade RSA 43 6
Sérgio Antônio Carvalho Azevedo SACA 12 0
Tiago Cavelagna TC 124 15
Valdir Sementile VS 30 3
Waldemar Antônio Lemes Filho WALF 61 8

 Total 1940 231

   A produção legislativa da Câmara Mu-
nicipal no ano de 2009 superou os anos 
anteriores, não se restringindo às 1941 
Indicações, aos 401 requerimentos, aos 
129 projetos de leis e aos 41 anteprojetos 
de leis apresentados pelos Vereadores. 
Esses números representam apenas uma 
parcela do trabalho realizado. 
   Neste primeiro ano da Décima Sexta 
Legislatura, as 93 reuniões realizadas, 
dentre elas as 40 reuniões ordinárias e as 
41 reuniões de comissões permanentes, 
resultaram nas 114 novas normas jurídicas 
e foram palco de discussões de assuntos de 
relevância para nossa cidade.  
Ainda que em tramitação, dezenas de 
projetos apresentados pelos Vereadores 
no decorrer de 2009, estão relacionados, 
dentre outros, aos temas SAÚDE E SANE-
AMENTO; MEIO AMBIENTE; EDUCAÇÃO; 
HABITAÇÃO; CULTURA; ESPORTES E LAZER; 
ADMINISTRAÇÃO; SEGURANÇA PÚBLICA; 
TURISMO; TRANSITO E TRANSPORTES; 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
  Todavia, podemos afirmar que são fre-
quentes os assuntos relacionados à  saúde, 
educação, meio ambiente, assistência 
social e administração.
  Outros, em respeito ao princípio da 
harmonia e independência dos Poderes, 
foram elaborados sob a forma de “ante-

fiscais, o Prefeito Municipal apresenta à 
Câmara, através de sua Comissão de Fi-
nanças e Orçamento e à comunidade como 
um todo, os resultados obtidos a cada 
quadrimestre, quanto ao cumprimento das 
metas estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias que, evidentemente, obser-
vou as metas traçadas no Plano Plurianual. 
O Prefeito Municipal tem ainda a opor-
tunidade de demonstrar as ações de seu 
governo, comprovando ou confrontando 
os números apresentados em relatórios, 
com fotografias ou filmagens.

projetos de leis” e submetidos à apreciação 
do Senhor Prefeito, a quem competirá 
avaliar a possibilidade ou a viabilidade 
ou não de sua conversão em projeto de 
lei e seu consequente encaminhamento 
à deliberação da Câmara.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

As “audiências públicas” são reuniões 
públicas, promovidas tanto pela Prefeitura 
quanto pela Câmara Municipal, através 
das quais, assuntos de relevante interesse 
público são expostos e debatidos 
com a comunidade.  Trata-se, pois, de 
mais um dos vários instrumentos que 
garantem a participação popular no 
processo legislativo e também na vida 
administrativa da cidade. 

Nas audiências públicas os Poderes 
Municipais abrem espaço para que os 
anseios da comunidade sejam expostos, 
ouvidos e debatidos.  E, neste aspecto, é 
de se observar que as próprias “Comissões 
Permanentes” da Casa podem realizar 

“audiências públicas” sempre que assim 
entenderem por necessário.

Em obediência à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, nas audiências públicas para a 
demonstração do cumprimento das metas 

   Na quarta-feira, 20, o depu-
tado federal Geraldo Thadeu 
e o deputado estadual Carlos 
Mosconi, acompanhados do 
prefeito de Divisa Nova José 
Luiz, foram recebidos em au-
diência pelo vice-governador 
Antonio Anastásia, ocasião em 
reivindicaram benefícios para 
a região, como a construção do 
trevo de Guaxupé; demandas 
de infra-estrutura para Divisa 
Nova; contorno de Santa Rita 
de Caldas; rodovia ligando 
Caldas a Andradas e o contorno 
de Andradas e a inauguração do 
Gasoduto que será brevemente 
agendada.
Na oportunidade, o prefei-

to José Luiz, entregou ao 
vice-governador, o convite para 
cerimônia de outorga do Título 
de Cidadania Divisa-novense ao 
professor Antonio Anastásia, 
que será agraciado juntamente 
com o deputado federal Geraldo 
Thadeu pelos relevantes servi-
ços prestados à comunidade e 
a região.
“Segundo o deputado Geraldo 
Thadeu e o deputado Mosconi,  
sempre é um prazer muito grande 
o encontro com o vice-governador 
Anastasia, que  acolhe  com 
muita simpatia e atenção, os 
representantes do Sul de Minas, 
mostrando assim o carinho que 
ele tem por todos nós”.

Mais benefícios para região
Os deputados e o vice-governador Anastasia
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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

 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

 Xerox   Papelaria
 Material Escolar
 Encadernação 
 Plastificação J 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

Volta às aulas é na

   A unidade do SEST SENAT de Po-
ços de Caldas-MG está preparando 
a programação de Carnaval com 
foco educativo e também ações 
de entretenimento.
Em parceria com o Ministério da 
Saúde em nível nacional, a enti-
dade realiza desde dezembro do 
ano passado a palestra sobre DST 
/AIDS com foco em três itens 
importantes neste momento da 
doença no país: que é possível e 
necessário reconhecer a doença 
por meio dos sintomas apresen-
tados, que é possível tratá-la e 
que é preciso alertar o parceiro 
sexual para interromper a cadeia 
de transmissão. Evitar a autome-
dicação é outro fator importante 
para o tratamento adequado e 
a prevenção ainda se dá com o 
sexo seguro, ou seja, utilizando 
em todas as relações sexuais o 
preservativo e de forma correta.
Mais de setenta pessoas já re-

8 DELICIOSOS SABORES POR
* MUSSARELA: molho, mussarela, tomate e orégano
* MILHO: molho, mussarela, milho e orégano
* MARGARITA: molho, mussarela, tomate regado ao azeite, manjericão e orégano
* ESCAROLA: molho, mussarela, escarola e orégano
* PRESUNTO: molho, mussarela, presunto, tomate e orégano
* NAPOLITANA: molho, mussarela, tomate, parmesão, azeitonas e orégano
* ROMEU E JULIETA: Goiabada e queijo
* BRIGADEIRO: Creme de brigadeiro e chocolate granulado 

Rua Cel. Virgílio Silva 2744 - Dom Bosco

7 DELICIOSOS SABORES POR 
+ REFRIGERANTE CIBEL 2 LITROS 

* BACON: molho, mussarela, bacon, tomate e orégano
* FRANGO: molho, mussarela, frango e orégano
* CALABRESA: molho, mussarela, calabresa, tomate, cebola e orégano
*LOMBO CANADENSE: molho, mussarela, lombo, azeitonas, tomate e orégano
* FRANGO, MILHO & CATUPIRY: molho, mussarela, frango, milho, catupiry e orégano
* PORTUGUESA: molho, mussarela, milho, ervilhas, ovos, presunto e orégano
* BAIANINHA:  molho, mussarela, calabresa ralada, pimenta de calabresa importada, cebola  e orégano

6 DELICIOSOS SABORES POR 
+ REFRIGERANTE CIBEL 2 LITROS 

* ATUM: molho, mussarela, atum, azeitonas, tomate e orégano
* MODA DA CASA: molho, mussarela, milho, ervilhas, calabresa, lombo, cebola, azeitonas e orégano
* 5 QUEIJOS: molho, mussarela, parmesão, provolone, catupiry, chedar, tomate, orégano
* MILHO CATUPIRY: molho, mussarela, milho, catupiry, manjericão, azeitona, tomate, orégano
* CHEDER:  molho, mussarela, cheder, milho, tomate, azeitonas e orégano
2 PIZZAS DE CALABRESA POR R$ 19,90

Entrega grátis em vários bairros
BORDA DE CATUPIRY ........... R$ 3,00

BORDA DE CHEDER ........... R4 3,50

R$ 9,90

R$ 13,90

LIGUE PIZZA
3713-1507

R$ 17,90

SEST SENAT: programação de Carnaval 
terá blitz educativa e baile

ceberam as orientações, sejam 
da comunidade em geral, sejam 
trabalhadores em Transporte nas 
empresas do Setor ou nos cursos 
ministrados no SEST SENAT. 
Ainda faz parte da programação 
blitz educativa no dia 12, vés-
pera de Carnaval em parceria 
com o Programa Municipal 
DST/AIDS, Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Rodoviária 
Estadual e Secretaria Muni-
cipal de Turismo. Na ocasião 
serão entregues panfletos com 
orientações e distribuídos pre-
servativos.
No dia 30 de janeiro acontece 
mais um baile da Amizade, a 
partir de 20h e ingressos a 
R$ 5,00. O baile é animado 
pela banda Samba Poços que 
estará presente no pré-carna-
valesco no dia 06 de fevereiro 
com promoção do grupo de 
convivência do projeto Vida 

Ativa na Melhor Idade.
Devido ao maior fluxo de 
veículos nas vias urbanas e 
rodovias por causa do feriado, 
o SEST SENAT está intensifi-
cando as orientações para os 
motoristas nos cinco prin-
cipais cursos especializados 
que realiza: Transporte Co-
letivo, Transporte Escolar, 
Transporte de Emergência, 
MOPP-Movimentação de Pro-
dutos Perigosos e Cargas In-
divisíveis a fim de contribuir 
para diminuir o número de 
acidentes.
As novas turmas começam no 
dia 06 de fevereiro e depois 
do Carnaval retornam no dia 
20 do mesmo mês. Outras 
informações assim como o 
agendamento de palestras e 
marcação de consultas médi-
cas podem ser realizados pelo 
telefone (35) 3729-3555.
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