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LEIA 
NESTA EDIÇÃO

Rua Coronel Virgílio silva Nº 2744   Tel.3715-5222  
Locação: 4 fi lmes por R$ 10,00 . A cada 10 locações, você ganha 1 locação!

SUPER-PROMOÇÃO:SUPER-PROMOÇÃO:  

Diego

CELULARES COM ATÉ 30 % 
Nokia E71 2 chips a partir de R$ 170,00 a 

vista

 Câmera digital 12.1 mega pixels, 

R$ 280,00 à vista e muito mais!

Venha 
Conferir!!!

Agradecemos a 
preferência.

Visita de José Serra 
mobilizou  apoiadores

Na tarde do último dia 4 
de agosto, o candidato a 
presidente da República 
pelo PSDB, José Serra, fez 
uma rápida visita à cida-
de. Esteve acompanhado 
do governador Antônio 
Anastasia (candidato à 
reeleição ao governo do 
Estado) e do ex-senador 
Aécio Neves, dentre vários 
outros candidatos a depu-
tado federal e estadual. A 
comitiva foi visitar as ins-
talações da APAE e logo 
em seguida, foram para o 
salão azul do Palace Hotel, 

Hélio Costa vem a Poços no dia 21
Os candidatos ao governo 
de Minas, Hélio Costa e Pa-
trus Ananias, os candidatos 
a senadores pela coligação, 
Fernando Pimentel e Zito, 
estarão na cidade no pró-
ximo sábado, dia 21. Todos 
eles serão recepcionados 
pelo Coordenador Regional 
da Campanha em Poços, 
empresário Laércio Martins. 
A chegada está prevista 
para acontecer no Cena-
con (Hotel Golden Park) e 
o evento é aberto a toda a 
população e vai contar ain-
da com a participação de 
partidários e simpatizantes 
de mais dezenas de  muni-
cípios da região.  

PROGRAMAÇÃO:
10h – encontro regional de  
lideranças - Cenacon Centro 
de Convenções – Av. Verea-

Hélio Costa com Dilma e o presidente Lula no comício de BH

dor Edmundo Cardillo, 3500 
(em frente Hospital Santa 
Lúcia)
12h – caminhada  saída 
Central Linhas Urbanas, 

seguindo pela Rua As-
sis Figueiredo até Igreja 
Basílica Nossa Senhora da 
Saúde (esquina com Rua 
Espírito Santo)

PEG PAG BAHIAPEG PAG BAHIA
O endereço de sua economia

Rua Bahia 22 (Esquina com Cel. Virgílio Silva) *  3713-1208

Cesta Básica das boas: R$ 44,50

Arroz Chaminé 
Tipo 1-5 kg - 
R$ 7,65 

Bolacha Recheada 
Glub Glub   R$ 0,50 

Café ÔNIX 
0,5 kg - 

R$ 3,25 

Açúcar Cristal Monte Alegre 
5 kg >   R$ confi ra! 

Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Não vendemos no atacado

Café Copa de 

Ouro - 500 g 
R$ 3,45

Bolachas Soft 

Crack - 50 g 
R$ 0,50

Sabão em pó REVEL - 1 

kg 
R$ 3,45

Achocolatado Social - 

400g 
R$ 1,95

Drogaria Dom BoscoDrogaria Dom Bosco
Do Magu

Rua Cel. Vírgilio Silva 2966
Fone: 3715-4588

Serra, Geraldo Thadeu, Courominas e Mosconi: unidos

onde um grande número 
de pessoas e militantes já 
estava esperando. Depois 
dos discursos, José Serra 
seguiu com vários outros 
candidatos para uma volta 
pela rua São Paulo, onde 
foram até uma padaria to-
mar um café. 
O prefeito Paulinho 
Courominas, os deputados 
Geraldo Thadeu e Carlos 
Mosconi ressaltaram o 
apoio ao candidato tuca-
no e prometeram se empe-
nhar para conquistar mais 
votos para ele na cidade.

Moradores 
do Jd. São 

Paulo pedem 
melhorias
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“Os homens são como os vinhos: a idade azeda 

os maus e apura os bons” 

(Cícero)

MULTAS
Recursos - Anulatórias

Efeito Suspensivo
Pontuação CNH

Liberação do DUT
Especialistas de BH

Aposentadorias - Revisões  
-  Pensão Por Morte - 

Auxílio Doença - Contagem 
de Tempo de Contribuição 
- Aposentadoria Rural  - 
Invalidez - Amparo ao 
defi ciente e ao idoso

 3713-6266 <> Cel. 8842-9021

Seja em Poços ou Brasília. Não 
podemos deixar nem Uno de 
nossos Benz a Mercedes des-
ses ladrões que fazem a Fiesta , 
nessa Honda de assaltos!!!
A Marea está Brava !
Quem não segura o seu auto-
móvel, pode se Ferrari e depois 
só GM pelos cantos ou fi ca a 
Ranger os dentes e a Courier 
de um lado para outro, vigian-
do a Strada e perguntando:

- Kadett meu carro ??????.
Faz a maior Siena e fi ca Palio 
de nervoso !!!
Aí, vai rezar um terço para 
Santana ajudar...
Mas isto não Elba stante para 
ter seu carro de volta !
Seguro é o Tipo de negocio di-
fícil, Mazda para resolver, sem 
fi car com cara de Besta no fi nal 
O seguro é um Prêmio para 
quem o faz !!!
Tempra todo veículo. Tem Pa-
rati também.
E, na hora de fazer o seguro do 
seu carro, pense nas Variant es 
e nas Brisa.
Afi nal, Quantum mais opções, 
melhor !
Você vai ver que o nosso segu-
ro é legal as Pampa ...
Por isso, ele o Fusca os demais, 
e vai marcar um Gol na hora 
do Accord !!!
Não deixe o prazo Passat !... 
Monza obra !
Venha Logus ! Estamos Kombi 
nados???
Espero seu contato...
Visite nossa agência e se Ac-
cent na frente do Galant , que 

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

Criando 
lindos 

Sorrisos

Clínica geral   Ortodontia   Adultos e crianças

                                            
                                  

é o nosso gerente Opala de 
Bagdá!
P.S. : Não se esqueça de levar 
o Stratus de seu banco e co-
locar um Blazer bem bonito, 
parecendo um Diplomata de 
Classe A .
Mas, não deixe de olhar todos 
os Topic do contrato...
Somos bem melhores Kia con-
corrência e se você perder esta 
Xantia , vai se Corsa todo de 
raiva, o Ka ???
Com nosso seguro, você pode 
passar um Weekend tranqüilo, 
fazendo um Panorama pela 
praia de Ipanema que, se rou-
barem seu carro, mesmo que 
seja em dia de Eclipse , você 
não terá problema.
Temos nossa Suprema garantia 
de pagamento em prazo re-
corde, seu Gordini.
Não precisa D20 dias, como 
outros que tem por aí...
Hoje mesmo estamos pagan-
do um seguro de um roubo 
que ocorreu A10 dias, S10 se, 
nós pagaríamos antes até !!!
Você pode estar em qualquer 
lugar, de um Polo ao outro, 
que nós damos a assistência 
que precisar !!!
E só Scania os documentos e 
mandar por e-mail mesmo !
Faça seguro! É Clarus que é 
bom! Boa Voyage e Pointer fi -
nal.
OBS : Se você achou este texto 
interessante, Cherokee e Mon-
deo para seus amigos! E va-
mos Bora pra Bonanza ou para 
Montana. Hiunday?  

Se os automóveis falassem

Um vizinho pergunta para o 
outro: - Que festa foi aquela 
que teve aqui ontem? - Foi um 
casamento. - Que bom! E os 
noivos, estão bem? - O noivo 
está no cemitério, e a noiva no 
hospital. - Que horror! O que 
houve? Muita bebida? - Não. O 
noivo é coveiro e a noiva en-
fermeira.

BRIGA QUE NÃO ACABA
Não se sabe como, mas um 
turco conseguiu pegar dinhei-
ro emprestado de um Judeu. 
Acontece que o Turco nunca 
pagava nenhuma de suas dívi-
das e o judeu nunca deixava 
de receber o que lhe deviam. O 
tempo passa, o turco enrolan-
do e o Judeu atrás dele. Até 
que um dia eles se cruzaram 
no bar de um português e 
começaram uma discussão. O 
turco encurralado não encon-
trou outra saída, pegou um 

revólver encostou na própria 
cabeça e disse: - Eu posso ir
para o inferno, mas não pago 
esta dívida! E puxou o gatilho,
caindo morto no chão. O judeu 
não quis deixar por menos, pe-
gou o revólver do chão, encos-
tou na sua cabeça e disse: - Eu 
vou receber esta dívida, nem 
que seja no inferno! E puxou 
o gatilho, caindo morto no 
chão. O português, que obser-
vava tudo, pegou o revólver do 
chão, encostou na sua cabeça 
e disse: - Pois eu não perco 
esta briga por nada!

A SOGRA E A ESTRELA
O genro chegou pra sogra dele 
e falou: sogrinha, eu queria 
que a senhora fosse uma es-
trela! Sogra: Ai é? Porquê?
- Responde toda feliz. Genro:
Porque a estrela mais próxima 
está a milhões e milhões de 
kms da terra...

Um senhor de idade foi morar com seu  
fi lho, nora e o netinho de quatro anos de 
idade. As mãos do velho eram trêmulas, 
sua visão embaçada e seus passos vacilan-
tes. A família comia reunida à mesa. Mas, 
as mãos trêmulas e a visão falha do avô o 
atrapalhavam na hora de comer. Ervilhas 
rolavam de sua colher e caíam no chão. 
Quando pegava o copo, leite era derra-
mado na toalha da mesa. O fi lho e a nora 
irritaram-se com a bagunça.

- Precisamos tomar uma providência com 
respeito ao papai. Já tivemos sufi ciente 
leite derramado, barulho de gente comen-
do com a boca aberta e comida pelo chão. 
Então, eles decidiram colocar uma peque-
na mesa num cantinho da cozinha. Ali, o 
avô comia sozinho enquanto o restante 
da família fazia as refeições à mesa, com 
satisfação.
Desde que o velho quebrara um ou dois 

A TIGELA DE MADEIRA
pratos, sua comida agora era servida numa 
tigela de madeira.
Quando a família olhava para o avô senta-
do ali sozinho, às vezes ele tinha lágrimas 
em seus olhos. Mesmo assim, as únicas pa-
lavras que lhe diziam eram admoestações 
ásperas quando ele deixava um talher ou  
comida cair ao chão.
O menino de 4 anos de idade assistia a 
tudo em silêncio. Uma noite, antes do 
jantar, o pai percebeu  que o fi lho pequeno 
estava no chão, manuseando pedaços de 
madeira. Ele perguntou delicadamente à 
criança: - O que você está fazendo?

- Oh, estou fazendo uma tigela para você  e 
mamãe comerem, quando eu crescer.
O garoto de quatro anos de idade sorriu e 
voltou ao trabalho. Aquelas palavras tive-
ram um impacto tão grande nos pais que 
eles fi caram mudos. Então lágrimas come-
çaram a escorrer de seus olhos.
Embora ninguém tivesse falado nada, am-
bos sabiam o que precisava ser feito. Na-
quela noite o pai tomou o avô pelas mãos e 
gentilmente conduziu-o à mesa da família. 
Dali para frente e até o fi nal de seus dias 
ele comeu todas as refeições com a família. 
E por alguma razão, o marido e a esposa  
não se importavam mais quando um garfo 
caía, leite era derramado ou a toalha da 
mesa sujava.
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DEFENDA O SEU DINHEIRO  
Pesquise os preços antes de ir ao supermercado

Pesquisa realizada em 12/08/2010. Coronel: - Chácara Alvorada - Matos - Jd. Ipê;  Bretas - Vila 
Nova e Bandeiramte - Conjunto Habitacional.
Na última pesquisa, o menor preço foi do Barateiro (R$ 58,74). O maior, do San Michel (R$ 61,88). 
O  açúcar voltou a subir, depois de 2 meses de queda. Óleo de soja e arroz, tendência de alta.

Rua Luiz Duarte 343 - 
Santa Rosália

3713-1556

SUPER OFERTAS BARATEIRO !

Guaraná PET PLUS PET 2 lit  .... R$ 1,19

Macarrão inst. Dona Benta .... R$ 0,55

Farinha de trigo Nonita 1 kg ....  R$ 0,99

Mortadela Rezende 100g .... R$ 0,75

Café ÔNIX 500g .. R$ 3,36

Macarrão Chiarini 500g .... R$ 0,99

Frango assado dos bons ......  

R$ 9,90
Garanta já o seu!!

SUPERMERCADO

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

Supermercado Coronel Bandeirante Matos Bretas

Arroz tipo 1 - 5 kg 7,69 7,49 8,49 7,69

Feijão - 1 kg 2,99 2,85 2,99 2,59

Açúcar Cristal - 5 kg 6,50 5,99 6,99 5,49

Sal refi nado - 1 kg 0,99 0,95 0,79 1,69

Óleo de Soja - 900 ml 2,29 1,99 2,29 1,95

Ovo branco - dz 2,60 1,99 2,29 2,09

Farinha de trigo - 1 kg 1,49 1,09 1,49 1,35

Macarrão - 500 g 1,45 1,29 1,49 1,49

Margarina - 500 g 2,49 1,79 1,69 1,79

Extrato de Tomate - 350 g 0,95 0,89 1,09 1,29

Fubá mimoso - 1 kg 1,69 1,69 1,69 1,19

Maizena - 500 g 2,35 2,10 2,99 3,59

Bolacha de trigo - 400 g 1,99 1,98 1,79 2,59

Achocolatado - 400 g 1,69 1,79 1,99 1,95

Refrigerante - PET 2l 1,79 1,99 1,89 1,89

Leite tipo C - 1 l 1,30 1,25 1,40 1,49

Pãozinho francês - 1 Kg 4,50 4,40 4,49 4,29

Sabonete - 90 g 0,69 0,69 0,49 0,55

Pasta de dente - 90 g 1,35 1,19 1,49 1,19

Papel higiênico - pct 4 1,10 1,59 1,15 1,70

Absorvente higiênico pop 1,49 1,39 1,69 1,39

Toalha de papel - pct 1,55 1,99 2,49 2,69

Sabão em pedra - 1 kg 3,25 3,67 3,99 2,89

Sabão em pó - 1 kg 3,59 3,89 3,79 3,59

Detergente - 500 ml 0,99 0,99 1,09 0,89

Água sanitária - 1 l 1,15 1,49 1,49 1,29

Desinfetante - 500 ml 1,75 2,09 1,49 2,19

Lã de aço  - pct 0,85 1,19 1,29 1,19

Soma das Compras (R$) 62,51 61,69 66,29 63,97

Supermercado Bandeirante estréia 
com vitória em pesquisa de preços

WILSON RIBEIRO
O Supermercado Bandeiran-

te, um dos mais tradicionais 
da zona sul da cidade, estreou 
com o pé direito na pesquisa 
de preços que a Tribuna da 
Zona Leste vem fazendo há 
quase 10 anos. Dentro das no-
vas diretrizes de ampliar a área 
de pesquisa, agora toda edição 
também trará um supermer-
cado da zona sul (Conjunto 
Habitacional ou Esperança). 
Com isso, vai benefi ciar os 
moradores destas áreas, indi-
cando as melhores opções de 
compras dos produtos básicos 
para as famílias.

A pesquisa de preços da 
Tribuna da Zona Leste é um 
serviço prestado à comuni-
dade, acompanhando o com-
portamento dos preços dos 
principais itens da cesta bási-
ca popular (os produtos mais 
importantes para alimentação, 
higiene pessoal e limpeza). 
Os produtos são considerados 
por padrão - e não por marcas. 

Isso porque a legislação e as 
normas de comercialização es-
tipulam parâmetros, padrões e 
qualidades mínimas para cada 
produto oferecido ao consumi-
dor. No caso de alimentos, es-
tes padrões são determinados 
pelo Ministério da Agricultura, 
pelo Ministério da Saúde ou 
pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária.

Questão de qualidade x ma-
rketing - Geralmente, as mar-
cas líderes de cada segmento 
não são as mais baratas em 
virtude de custos com marke-
ting (que incluem, além do 
produtos propriamente dito, 
as embalagens, propaganda e 
comissões de vendas). No en-
tanto, isso não signifi ca que 
os concorrentes diretos sejam 
de qualidade inferior. O preço 
menor se explica por custos 
menores com propaganda, lo-
gística ou vendas.

Testes feitos por órgãos de 
defesa do consumidor, como 
a Associação ProTeste, confi r-

mam que nem  sempre os pro-
dutos mais caros têm os me-
lhores desempenhos. O sabão 
em pó Tixam Primavera bateu 
o Omo Multiação em todos os 
quesitos da pesquisa e era em 
média 30% mais barato. Para 
não perder mercado, os fabri-
cantes do Omo reduziram os 
preços.

No que se refere a alimen-
tos, o que vale é o padrão e 
a classifi cação determinados 
pelos órgãos reguladores (ar-
roz tipo 1, leite tipo C, açúcar 
cristal, etc). Não tem como 
falar que a marca A é melhor 
que a B. Qualquer afi rmação 
em contrário é estratégia de 
marketing (mas o consumidor 
precisa fi car atento à qualida-
de do produto para não levar 
gato por lebre).

Na última pesquisa, o Ban-
deirante suplantou o famoso 
Bretas e os pequenos super-
mercados de bairro Coronel 
(Chácara Alvorada) e Matos 
(Jd. Ipê).

Supermercados Bandeirante: os menores preços na corrente pesquisa
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DIRETO DA ZONA SULDIRETO DA ZONA SUL

Rua Cel. Virgílio Silva, 1568 * Vila Nova 9969-6309  * Poços de Caldas, MG

Bar & Lanchonete

BORGES
Lanches * Drinks & bebidas em geral

Salgadinhos e muita diversão no ambiente mais limpo 

e aconchegante da Zona Leste

 MICHEL TEMER 
Presidente da Câmara dos 

Deputados
A última edição da revista 
Economist classifi ca o BNDES 
como símbolo do intervencio-
nismo estatal na economia e 
sugere que essa atuação preju-
dica aos bancos privados.
Sob o ponto de vista do recei-
tuário liberal, pode até fazer 
sentido. Afi nal, trata-se de 
dinheiro mais barato colocado 
no mercado a partir de deci-
sões de governo.
Os críticos se baseiam na pro-
jeção de que o banco fi nancia-
rá 40% do investimento total 
na indústria e na infraestrutu-
ra no país neste ano.
O cenário ideal, de fato, seria 
menos dependência de fi nan-
ciamentos públicos. Mas não 
há motivo para essa preocupa-
ção. Estado e iniciativa priva-
da trabalham juntos.
Há, no entanto, uma questão 
superveniente a essa análise. 
O Brasil precisa de desenvol-
vimento com inclusão social. 
Estamos em meio a esse pro-
cesso - cresceremos mais de 
7% este ano, com distribuição 
de renda para milhões de pes-
soas.
Não temos tempo de mudar o 
rumo e seguir o caminho que 
os países de economia consoli-

O papel do BNDES
dada propõem. Mesmo porque 
não foi esse o caminho que 
eles trilharam.
Digo isso porque não foi essa 
receita que eles usaram duran-
te a recente crise. Foram cofres 
públicos de países desenvolvi-
dos que salvaram instituições 
privadas e iniciaram o ciclo de 
investimentos que possibilitou 
a sobrevida a alguns baluartes 
do capitalismo. E isso contra 
leis naturais do mercado.
No Brasil, foi a intervenção do 
Estado que evitou as piores 
consequências da crise fi nan-
ceira internacional. O BNDES 
manteve papel regulador do 
mercado e estimulou setores 
produtivos. Não se trata de de-
fesa do intervencionismo, mas 
de análise objetiva.
Por décadas, a fragilizada eco-
nomia brasileira reproduziu 
modelo de desenvolvimento 
injusto, concentrador de renda 
e inefi ciente. Está com outra 
feição atualmente. Ainda tem 
gargalos. Mas há, hoje, quem 
fi nancie setores estratégicos e 
com grandes riscos no investi-
mento? A resposta é: não. Por-
tanto, cabe ao governo desatar 
esses nós.
Países em desenvolvimento 
usam o mesmo modelo: o Es-
tado atua para aumentar a 
competitividade e consolidar a 

economia. Não foi sem esforço 
que criamos 14 milhões de em-
pregos com carteira assinada 
nos últimos anos.
A atuação do governo foi fun-
damental para alcançar esse 
número, razão de muitas co-
memorações. É sucesso a ser
repisado muitas vezes como 
exemplo para outros países e 
outros governos.
É salutar a iniciativa dos seto-
res têxtil, químico, de siderur-
gia e de indústria plástica de 
buscar o BNDES. São setores 
que têm no banco um indutor
de investimento e executor de 
política industrial.
Não se deve transformar o 
debate em uma disputa entre 
bancos públicos e privados.
Os privados têm conseguido 
resultados excepcionais, a 
despeito da atuação forte do 
BNDES.
O governo deve ser, e será,
agente indutor da economia 
onde houver necessidade. Não 
será o condutor, papel que a 
iniciativa privada sabe exercer
muito bem.
Quem ganhará, ao fi nal, será 
o povo deste país, que tem a 
vocação do progresso como 
bandei

Michel Temer (PMDB) é 
presidente da Câmara dos 

Deputados

 Xerox   Papelaria
 Material Escolar
 Encadernação 
 Plastifi cação ☺ Presentes

 Qualidade  Variedade   Economia
COMERCIAL MULTIPELCOMERCIAL MULTIPEL

Sempre boas
 razões para você 

se tornar um 
cliente Multipel

Material Escolar de primeira linha!

Av. José Remígio Prézia 747 (próximo à Escola Dom Bosco) 3713-2552

Desde os primórdios dos 
tempos o mundo vive atra-
vés de nós cidadãos sob o 
comando da palavra políti-
ca.
Não adianta falarmos al-
guma coisa contra os 
políticos,nós todos somos 
políticos e mesmo que não 
queiramos nós todos somos 
políticos. O mesmo aconte-
ce com o poder,alguns têm 
o poder adquirido e outros 
conquistam o poder através 
do tempo. Estamos em ano 
10 com 13 possíveis postu-
lante a cargos que lhes po-
dem dar uma possibilidade 
de algum dia ser poderosos 
e se a sua intenção for de 
qualidade, um desses ami-
gos poderá ajudar
ou mudar a sociedade que 
por sinal já está sem mu-
dança a muito tempo.
Olhando fi xamente nas le-
tras que escrevem os nomes 
dos candidatos de Poços de 
Caldas a Deputado Estadual 
e Deputado Federal. Eu re-
almente observo alguns no-
mes que não conheço. Al-
guém deve conhecer,senão 
eles não se lançariam can-
didatos. Poços de Caldas já 
teve nomes na história po-
lítica de Minas e até mesmo 
do Brasil com grande ex-
pressão: José Maria Chaves, 
Sebastião Pinheiro Chagas, 
Sebastião Navarro, Adney 
Pereira,Luis Antonio Batis-
ta; todos deram a sua par-
cela de contribuição para 
o crescimento de nossa 
cidade,existem outros;mas, 

não dá para escrever, senão 
a lista vai longe e o espa-
ço é pequeno. Por falar em 
Luiz Antonio Batista,ele 
é uma incógnita dentro 
da política, em qualquer 
bairro que passamos,la 
está uma obra relevante 
deste político e alguns até 
tentam nos fazer esquece-
-lo e outros como Laércio 
Martins que poderia ser um 
político saudável e não o 
vemos nunca na lista dos 
candidatos a cargo público. 
Entre os que estão concor-
rendo neste ano importante 
de eleição,inclusive eleição 
para Presidente da Repú-
blica; nós vemos o retorno 
de Paulo Thadeu,candidato 
a Deputado Estadual que 
muito me estranhou;ser 
apenas Estadual. No qua-
dro ainda estão o atual 
Deputado Estadual Doutor 
Mosconi,forte e expressivo 
político mineiro e também 
os Doutores Marcos Eduar-
do e Geraldo Thadeu que 
também surgiu do nada e 
hoje têm um força políti-
ca muito grande,candidato 
a reeleição como Federal. 
Infelizmente alguns como 
Milton Reis que não é aque-

le; Julio Lima, José Lauro, 
eu sinceramente não sei 
quem são; Rovilson de Lima 
foi um dinâmico e atuante 
vereador que marcou pas-
sagem polêmica e Rovilson 
Pimentel é o Canjiquinha, 
Waldyr Inacio foi o furacão 
que passou pela cidade na 
eleição para Prefeito, sur-
prendendo a todos pela 
votação,resta saber agora 
o que a região irá pensar 
do seu modo de expressar, 
Waldemar Lemes,na minha 
opinião, o vereador que 
mais entende de como ser 
vereador ao lado do grande 
Político  doutor Ronaldo 
Junqueira, de câmara mu-
nicipal ele entende muito 
bem, me desculpe, eu ia 
esquecendo do empresário 
Tião Cascudo senhor Sebas-
tião Nogueira, gente boa. 
Como um bom político,só 
posso dizer que todos são 
gente boa até prova em 
contrario e aquele que che-
gar ao patamar que alme-
jam que seja do bem para o 
povo,o povo merece. 

Alfredo Martins - Educador 
Ambiental-Presidente do 
bairro Parque Esperança.

Alfredo Martins

LANCHONETELANCHONETE  
AMOR AMOR  DIPÃO 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 FamíliaReceba sua Aposentadoria - Bolsa Família
FGTS - Seguro Desemprego- PISFGTS - Seguro Desemprego- PIS

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

CAGNANI, LIMA E MENDES
ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

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
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Assine a 
Tribuna da Zona LesteTribuna da Zona Leste

E fi que por dentro das melhores notícias da melhor região da cidade

R$ 20,00 por ano

3713-2642
PEÇA JÁ A SUA ASSINATURA!PEÇA JÁ A SUA ASSINATURA!

Para melhor servir à região, a Tribuna da Zona Leste agora é quinzenal. 
E também está criando um novo programa editorial para tornar ainda 

mais abrangente a cobertura jornalística e publicitária. Muito mais 
informação e serviço aos nossos leitores e anunciantes.

Por apenas R$ 20,00 por ano, você também pode fazer parte desta 
comunidade*.

* Assinatura anual - 24 exemplares. Sempre no primeiro e terceiro sábado de cada mês. Também é possível fazer assinatura semestral (12 
exemplares) por R$ 10,00;

Hélio Costa “debulha” governador Anastasia no debate da Band
Especialistas e analistas políticos 
foram enfáticos em dizer que o 
senador Hélio Costa “deu um baile” 
no primeiro debate entre os gover-
nadores, realizado pela TV Bandei-
rantes.
Nele, o ex-ministro das Comunica-
ções Hélio Costa (PMDB) e o atual 
governador de Minas Gerais, Anto-
nio Anastasia (PSDB), que concorre 
à reeleição, trocaram farpas. O pee-
medebista fez várias críticas à ges-
tão tucana, iniciada em 2003 com 
o então governador Aécio Neves, o 
que colocou Anastasia na defensiva, 
obrigando-o a rebater as acusações 
e listar obras e serviços considera-
dos por ele como positivos na ges-
tão iniciada por Aécio, em 2003.
O debate reuniu cinco dos sete 
concorrentes ao governo de Minas 
Gerais que têm representação no 
Congresso Nacional: Hélio Costa 
(PMDB), da coligação Todos Jun-
tos por Minas, Antonio Anastasia 
(PSDB), da coligação Somos Minas 
Gerais, José Fernando Aparecido 
(PV), Edilson José do Nascimento 

(PTdoB) e Luiz Carlos Ferreira (PSOL)

O tom menos áspero fi gurou nos 
três primeiros blocos do debate, em 
que apenas críticas pontuais foram 
feitas por Hélio Costa e José Apa-
recido sobre ausência de cobrança 
de ICMS sobre o minério de ferro 
produzido em Minas Gerais. Em 
contrapartida, Anastasia atribuiu 
à indolência das bancadas federais 
dos maiores partidos a não apro-
vação de leis que minimizassem as 
discrepâncias na arrecadação do 
Estado. Apenas no 4º bloco, o tom 
subiu de forma exponencial. Os dois 
candidatos mais bem colocados nas 
pesquisas ensaiaram uma discus-
são mais acirrada.
O tucano foi tachado de mal infor-
mado após perguntar ao peemede-
bista se ele traria para a sua equipe 
de governo o ex-presidente dos 
Correios Carlos Henrique Custódio, 
demitido recentemente pelo Presi-
dente Lula, e que fora indicado por 
Costa para o cargo.

“Tenho de dizer que além de mal 
informado o senhor ainda faz parte 

do lobby paulista que quer destruir 
os Correios. (...) Os Correios foram 
escolhidos há 4 meses como a em-
presa de maior credibilidade, tem 
116 mil empregados. O presidente 
não o demitiu por nenhuma outra 
razão a não ser por meu pedido que 
4 ministros tivessem a responsabi-
lidade de reestruturar os Correios”, 
disse Costa, que vislumbrou nesse 
cenário ser natural a substituição 
do então presidente. Ele garantiu 
trazer o demitido para a sua equipe 
caso seja eleito.
Anastasia replicou afi rmando que 
quem deveria estar mal informado 
era o presidente Lula, por ter toma-
do a decisão.

“Efi ciência deve ser o seu governo, 
que achata salários dos funcionários 
do Estado”, devolveu Hélio Costa.
O peemedebista passou então a 
criticar boa parte dos setores de 
atuação do atual governo mineiro e 
afi rmou que as poucas melhorias no 
Estado foram devidas ao progresso 
que, segundo ele, foi instituído pelo 
governo do presidente Lula. Na ava-
liação de Costa, Minas Gerais veio a 

reboque.
“O Brasil foi bem nos últimos 8 anos, 
por isso Minas cresceu”, afi rmou o 
candidato do PMDB. “Não houve 
programa de desenvolvimento re-
gional. A saúde é um desastre. Não 
existe saúde neste Estado”. Costa 
também disse que há ausência de 

investimentos na área social.
Por sua vez, Anastasia procu-
rou elencar o que considerou de 
mais positivo na gestão tuca-
na. “Nós fi zemos um processo de 
descentralização das saúdes. For-
talecemos os hospitais do interior. 
Foram 130 hospitais reformados 

no interior do Estado”, exemplifi -
cou. Ele também citou como avanço 
ter conseguido colocar em dia os 
pagamentos dos salários dos servi-
dores. Mas Hélio Costa lembrou que 
Anastasia pratica o salário “PSDB 

- Pior Salário Do Brasil”, o que irritou 
e desnorteou os tucanos.

Especialistas destacam que o senador Hélio Costa demonstrou muito preparo no debate

88.indd   588.indd   5 13/8/2010   23:21:4213/8/2010   23:21:42



6 Tribuna da Zona Leste Poços de Caldas, MG  Nº 88 - 2ª Q. Agosto de 2010

S

COMUNIDADE

DISK ENTREGA: 9807-7391

Devido às inúmeras recla-
mações de moradores, o 
vereador Álvaro Cagnani 
(PSDB) encaminhou uma 
indicação ao Executivo pe-
dindo a substituição dos 
bloquetes da avenida Enge-
nheiro Ubirajara de Moraes, 
no Jardim São Paulo, por 
lama asfáltica. A solicita-
ção foi feita durante o mês 
de julho desse ano.

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

CRESCENDO E CONQUISTANDO !CRESCENDO E CONQUISTANDO !

CADA VEZ MELHOR E CADA VEZ MELHOR E 
MAIORMAIOR

Autorizada 
v i vo

MINI MODEM GRÁTISMINI MODEM GRÁTIS
Venha conferir a promoçãoVenha conferir a promoção

Moradores querem pavimentação da 
avenida Ubirajara de Moraes

Segundo Cagnani, os blo-
quetes daquela via encon-
tram-se, em grande parte, 
soltos e são constantes as 
reclamações quanto e esse 
problema. “Por receber um 
intenso fl uxo de veículos, 
apenas o reparo não é sufi -
ciente. O ideal seria a apli-
cação de lama asfáltica em 
toda a sua extensão”, ale-
gou o vereador.

O parlamentar lembrou das 
obras de recapeamento que 
estão feitas em toda a ci-
dade e ressaltou a impor-
tância de mais essa inter-
venção. Para ele, é dever da 
comunidade e da Câmara 
cobrar o Executivo, respei-
tando sempre a situação da 
prefeitura e o cronograma 
de obras da secretaria com-
petente pela execução.

Álvaro Cagnani quer uma solução defi nitiva para a pavimentação da Av. Ubirajara Moraes

Medicina e Segurança do Trabalho

A. Herculano dos Santos 
 Técnico de Segurança no Trabalho e Meio Ambiente

Alameda Elisa 55 - Centro  ***   Tel. (35)9109-5463 / (31)9237-4779 Poços de Caldas, MG

SETRAL
 Tudo para proporcionar segurança aos 

seus colaboradores.

 Treinamento e cursos na própria empresa

 Equipamentos de proteção individual e 

coletiva

 Assessoria e consultoria em geral

Toldos & Cia. consolida liderança 
em toldos e sombreadores

Pátio da Sulminas Parking, nas imediações do Véu das Noivas: 2 mil m2 de área sombreada

A Toldos & Cia. É a caçula das 
empresas de colocação de tol-
dos, sombreadores, painéis, 
letreiros e fachadas de Poços 
de Caldas e região. Dirigida de 
forma competente e inovado-
ra pelo casal Bilo e  Andréa, a 
empresa foi uma das que mais 
cresceu neste setor da econo-
mia local. Segundo eles, o se-
gredo do rápido crescimento é 
a seriedade e profi ssionalismo 
de todas suas equipes - do se-
tor de marketing e criação ao 
pós-venda e assistência aos 

clientes. Sem falar do rigoroso 
controle de qualidade dos pro-
dutos utilizados na produção 
e dos serviços de confecção 
e dimensionamento dos equi-
pamentos colocados para os 
clientes. “Todo esse cuidado 
nos permitiu cativar e con-
quistar novos clientes que in-
variavelmente fi cam satisfei-
tos com nosso atendimento e 
nossas equipes”, destacou An-
dréa. Por seu turno, Bilo (que 
se encarrega pessoalmente do 
atendimentos a todos clientes) 

diz que todos estes cuidados 
deram bons frutos e hoje a 
empresa já se consolidou em 
poços de Caldas e cidades vi-
zinhas - inclusive no Estado 
de São Paulo. “Não tem vitória 
sem luta e o sacrifício que fi -
zemos para criar a empresa a 
partir do nada hoje já rende 
bons frutos e ela se consolida 
mais a cada dia”, fi nalizou o 
empresário.
A sede da Toldos & Cia., situ-
ada na Estância São José, está 
sendo ampliada.
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Sempre em sintonia com a natureza!Sempre em sintonia com a natureza!

Nutri PetNutri Pet
Tudo para seu animal de estimação

Qualidade e ótimos Preços

Disk Ração  
3713-2678

Rua Cel. Virgílio Silva 1.538 - Vila Nova - Poços de CaldasRua Cel. Virgílio Silva 1.538 - Vila Nova - Poços de Caldas

Bar do Tomate
Onde os amigos se encontram

R .  C e l .  V i r g í l i o  S i l v a  -  1 9 8 9
3 7 1 3 - 3 4 0 9

Aos Domingos 
Frango-Assado

Todos os dias, muita alegria, 
bebidas e  refrigerantes

Os candidatos a Governador e Vice, Hélio 
Costa-PMDB e Patrus Ananias-PT pela Co-
ligação “Todos Juntos por Minas” (PMDB / 
PT / PCdoB / PRB) estarão em Poços para 
um grande encontro regional no próximo 
sábado, dia 21.
Depois de cumprir intensa agenda em 
diversas regiões do estado e em Belo Ho-
rizonte em encontros com lideranças po-
líticas, comunitárias, ouvindo demandas 
da população e apresentando propostas 
principalmente nas áreas da Saúde, Edu-
cação e Segurança Pública, os candidatos 
ouvirão as prioridades apontadas pelo 
eleitor sulmineiro. 
Ambos os candidatos tem dado ênfase 
em seus discursos sobre a valorização do 
funcionalismo público, do turismo e dos 
programas e desenvolvimento social. “As 
pessoas querem ouvir e serem ouvidas. 
Eu quero saber como as pessoas vivem e 
o que eu posso fazer para ajudar. A minha 
pergunta é sempre essa: o que eu poderia 
fazer para ajudar se eleito governador”, 
explicou Hélio Costa, que calcula a entre-
ga do seu plano de governo para o fi nal 
deste mês, após o início da propaganda 
eleitoral gratuita na televisão e no rádio.
Hélio reforçou que a importância de seu 
vice na chapa, Patrus Ananias (PT), ex-

-ministro de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, deve-se ao conheci-
mento de suas ações no governo Lula, 
como a coordenação do programa de 
distribuição de renda, Bolsa Família, além 
do reconhecimento do Brasil e de Minas 
Gerais por priorizar o social. 

“Você só consegue o progresso econômico, 
só consegue ativar a economia na medi-
da em que ajuda na questão social” disse, 
referindo-se ao governo Lula, que retirou 

Confi rmado, Hélio Costa e Patrus 
Ananias estarão em Poços no dia 21

25 milhões de brasileiros da linha da po-
breza extrema.
Hélio Costa tem suas raízes na Zona da 
Mata onde seus avós, imigrantes italianos, 
chegaram na virada do século passado e 
se casaram, antes de fi xarem residência 
em Barbacena como agricultores.
Em 1972 foi contrato pela Rede Globo 
como repórter internacional e, nos anos 
seguintes, foi o responsável pela criação e 
montagem das sucursais de Nova Iorque, 
Washington, Londres e Paris. 
Nas décadas de 70 e 80 foi premiado 
quatro vezes como o melhor repórter 
da TV Brasileira e recebeu da Associação 
Americana de Mulheres Jornalistas e da 
Associação Mundial de Imprensa o título 
de Mérito Internacional. 
Em 1986, já totalmente realizado como 
o jornalista,  candidatou-se e elegeu-se 
deputado constituinte. No parlamento, 
foi eleito vice-presidente da Comissão 
da Ordem Social da Assembléia Nacional .  
Apresentou 122 emendas à Constituição 
de 1986 e teve mais de dez sugestões 
aproveitadas na redação fi nal do texto 
constitucional
Reeleito Deputado Federal foi presidente 
da Comissão de Relações Exteriores e de 

Defesa Nacional e vice-lider do PMDB na 
Câmara dos Deputados. 
Em 2002 o povo mineiro elegeu Hélio 
Costa Senador da República com três 
milhões e meio de votos. Em seguida, foi 
eleito, pelos seus pares, presidente da 
Comissão de Educação e Comunicações 
do Senado Federal e vice-lider do PMDB 
e do governo.
Em 2005 foi convidado pelo Presidente 
Luis Inácio Lula da Silva a assumir o Mi-
nistério das Comunicações.
Adotou, como suas principais metas, a 
implantação da TV Digital, a criação do 
sistema de Banda Larga Nacional, o pro-
grama Banda Larga nas Escolas Públicas 
e o Programa Nacional de Telecentros. Le-
vou a TV Digital Brasileira à Argentina, ao 
Chile, Peru e à Venezuela, transformando 
o sistema brasileiro de televisão digital 
em sistema padrão na América do Sul, e 
implantou telecentros comunitários, com 
internet banda larga, em 5.465 cidades 
em todo o Brasil.

Estão abertas até 31 de Agosto 
as inscrições para o Programa 
de Estágio Institucional da 
Alcoa. São 185 vagas dispo-
níveis para atuação em São 
Paulo (capital e região metro-
politana) e Sorocaba-SP, Ita-
pissuma-PE, Tubarão-SC, São 
Luís-MA, Juruti-PA e Poços de 
Caldas-MG.
Podem participar universitá-
rios dos cursos de Ciências Exa-
tas e Humanas que concluírem 
a graduação de Junho/2011 a 
Dezembro/2012, tenham co-
nhecimento da língua inglesa 
(outros idiomas serão diferen-
ciais), além de pacote Offi ce 
e disponibilidade mínima de 
18 horas semanais. Entre os 
benefícios oferecidos estão 
bolsa-auxílio, seguro-saúde, 
vale-transporte ou estaciona-
mento, vale-refeição ou re-
feitório, seguro de acidentes 
pessoais e recesso remunerado. 
Os interessados devem fazer a 
inscrição pelo site da Compa-
nhia (www.alcoa.com.br).
Além do estágio tradicional, 
com duração de um a dois 
anos, a Empresa oferece a 
modalidade de estágio de seis 
meses para estudantes de ins-
tituições de ensino que ofe-
recem este período exclusivo 
para atividades práticas, sem 
freqüência nas aulas. Nesta 
modalidade, os universitários 

podem concorrer às vagas de 
Juruti, Tubarão, Poços de Cal-
das e São Luís mesmo sendo 
de outras regiões. O estágio 
está previsto para ter início 
em Janeiro ou Julho de 2011. 
A Alcoa oferecerá, neste caso, 
além da bolsa-auxílio e bene-
fícios, apoio para hospedagem 
no decorrer do estágio.
Seleção
O processo de seleção é feito 
em três etapas. Após o tér-
mino das inscrições são reali-
zadas avaliações qualitativas 
e quantitativas dos inscritos. 
Após essa etapa, os candidatos 
passam por testes online de 
inglês e raciocínio lógico. 
Em seguida iniciam-se as di-
nâmicas de grupo para os 
participantes selecionados, 
que também terão de prepa-
rar uma redação. Nessa etapa 
os estudantes também têm a 
oportunidade de conhecer as 
posições e áreas de atuação 
disponíveis e passam por en-
trevistas com os gestores das 
áreas escolhidas. Os aprova-

dos serão informados entre 
Outubro e Dezembro e o iní-
cio do estágio está previsto 
para Janeiro de 2011.
O Programa de Estágio 
Institucional da Alcoa está 
alinhado às estratégias de 
sustentabilidade da Empre-
sa. O objetivo é identifi car 
talentos que possam ser 
efetivados no futuro e cons-
truir uma carreira sólida na 
Companhia. Além dos trei-
namentos presenciais e a 
distância, os jovens estagi-
ários participam do Módulo 
de Educação Continuada, 
palestras ministradas por lí-
deres internos que visam a 
ampliar o conhecimento dos 
estudantes sobre os negócios 
da Empresa.
Os estagiários são incentiva-
dos a planejar e realizar fó-
runs mensais para tratar de 
temas que contribuam para a 
formação profi ssional, incen-
tivando o desenvolvimento 
de competências técnicas e 
comportamentais.

Alcoa abre 185 vagas para estagiários

Luiz  * 3713-1850

Rua Cel. Virgílio Silva, 3240 * Dom Bosco

37701-103 * Poços de Caldas, MG

Panificadora TrigoPanPanificadora TrigoPan
PÃO QUENTINHO A TODA HORA. 

Confeitaria em geral. Doces. Lanches. Frios
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No próximo dia 26, às 17h, 
acontece na Câmara uma Au-
diência Pública para discutir 
os temas Amianto e Lixo Ra-
dioativo. O evento foi solici-
tado pela Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação Final, 
presidida pela vereadora Re-
gina Cioffi  (PPS). O objetivo 
é discutir questões relati-
vas ao uso indiscriminado e 
armazenamento desses mate-
riais.
Segundo a parlamentar, por 
serem temas de grande impor-
tância e muito discutidos atu-
almente, é preciso um debate 
amplo, com a presença de pes-
soas que estudam o assunto há 
muito tempo. “São dois temas 
de grande relevância. O amian-
to já foi objeto de um Projeto 
de Lei, que está tramitando na 
Câmara, banindo esse material 
das construções licitadas pela 
prefeitura, pois é um produto 
cancerígeno. A fi scal do Mi-
nistério do Trabalho, Fernan-
da Giannasi, que milita nessa 
causa há muitos anos, nos in-
formou que o amianto branco 
já custou um número incontá-
vel de vidas e, inclusive em Po-
ços, uma pessoa já faleceu em 
decorrência disso”.
Além da fi scal do Ministério 
do Trabalho, Regina afi rmou 
que também foram convida-
dos para o debate o secretário 
de Meio Ambiente de Caetité 
(BA), cidade que também en-
frenta problemas ambientais, 
e ex-funcionários de uma an-
tiga empresa de Santo Amaro.  
“Convidamos representantes 
de ex-funcionários da antiga 
USAM [Usina de Santo Amaro], 
pertencente à INB, que foi fe-
chada e gerou na justiça pau-
listana um processo onde o 
Ministério Público solicitava 
a retirada de grandes quanti-
dades de Torta II e Mesotório. 
Esses materiais foram trans-
feridos, por determinação da 

Amianto e lixo radioativo são 
temas da próxima Audiência 
Pública da Câmara Municipal

MERCEARIA E AÇOUGUE

PACOTÃO

Várias reuniões, com a pre-
sença da vereadora Regina 
Cioffi  (PPS), estão sendo re-
alizadas no Nova Aparecida 
nos últimos meses. O último 
encontro aconteceu no dia 05, 
na Escola Municipal Antônio 
Sérgio Teixeira, quando a Co-
missão de Moradores do bair-
ro apresentou os principais 
problemas ainda enfrentados 
pela comunidade. A reunião 
contou com a presença de 
presidentes de bairros daquela 
região, do delegado regional 
Dr. Carlos Camargo, do delega-
do responsável pelo combate 
de entorpecentes, Dr. Carlos 
Eduardo Galhardi Di Tommaso, 
do capitão Joelmar da PM, de 
representante do Comissariado 
de Menores, do vereador Antô-
nio Carlos Pereira (DEM) e de 
moradores.

Segundo a vereadora Re-
gina Cioffi , esse encontrou 
teve como objetivo discutir as 
melhorias que já foram reali-
zadas no bairro, após as reuni-
ões com o Comandante da PM, 
prefeito e demais autoridades, 
e também o que ainda preci-
sa ser feito. Para ela, foi uma 
prestação de contas à popula-
ção.

Há alguns meses, foi cria-
da uma Comissão de Mora-
dores no bairro para buscar 
melhorias junto à adminis-
tração. Segundo o presidente 
dessa Comissão, Sebastião Al-
varenga, algumas melhorias já 
aconteceram depois dos con-
tatos feitos com a vereadora 
e com outras autoridades mu-
nicipais. Segundo Alvarenga, 
o Nova Aparecida não tinha 
credibilidade nenhuma e isso 
já mudou depois da iniciativa 
dos moradores.

Comissão apresenta principais necessidades 
do Nova Aparecida

Em um vídeo feito pela pró-
pria Comissão, os moradores 
mostraram o que é prioridade 
no bairro, como por exemplo 
reforma do parquinho, da cre-
che e do campo de futebol, 
utilização das áreas desocupa-
das para implantação de área 
de lazer e providências urgen-
tes com relação à segurança e 
combate ao tráfi co de drogas. 
Com relação à segurança, a co-
munidade já começou a notar 
os resultados após o contato 
feito com o Tenente Coronel 
Antônio de Souza Filho. Se-
gundo a vice-diretora da Es-
cola Municipal Antônio Sérgio 
Teixeira, Cláudia Aparecida de 
Oliveira, hoje já se pode ver 
uma melhora na questão do 
policiamento, principalmente 
no horário de entrada e saída 
dos alunos.

ADMINISTRAÇÃO
Ainda sobre as providências 

que estão sendo tomadas des-
de os primeiros encontros, Re-
gina Cioffi  falou das licitações 
feitas pela prefeitura para 

reformas no bairro. “Em con-
versa com o prefeito, foi me 
passada a informação de que 
as escolas municipais serão re-
formadas e que a Antônio Sér-
gio Teixeira será uma das pri-
meiras a receber a obra. Além 
disso, algumas licitações já 
estão sendo feitas para refor-
ma de vários pontos. A secre-
tária de Educação, Maria Hele-
na Braga, já esteve na Creche 
Angelina Leandro Eiras para 
analisar quais são as providên-
cias emergenciais. Vemos aí a 
sensibilidade do prefeito com 
aquela comunidade”, destacou.

SATISFAÇÃO
Durante a reunião, a parla-

mentar agradeceu, novamente, 
a parceria com a comunidade 
e falou da satisfação em ver 
os moradores organizados, lu-
tando por seus direitos. “Fico 
muito feliz em ver os mora-
dores do Nova Aparecida reu-
nidos, lutando por um único 
ideal. Evoluíram muito desde a 
primeira reunião e o caminho 
é esse. Precisamos continuar 
o trabalho para que o bairro 
melhore e as pessoas tenham 
orgulho de fazer parte daquela 
comunidade”, concluiu.

A vereadora |Regina Cioffi  durante a reunião na Escola Municipal da região

CNEN, para a unidade da INB 
em Caldas”, afi rmou.
Utilização e estocagem
O uso do amianto e o 
armazenamento de lixos ra-
dioativos são assuntos que se 
arrastam há mais de 30 anos.
De acordo com a vereadora,
mesmo após a paralisação das 
atividades de lavra nas insta-
lações da INB, em Caldas, ma-
teriais radioativos continuam  
estocados sem obedecer a nor-
mativas técnicas de segurança,
colocando em risco o meio 
ambiente e a saúde, principal-
mente, dos funcionários.
Sobre o amianto, é importan-
te ressaltar que sua utilização 
já foi abolida em 52 países. O 
produto pode provocar diver-
sos males, como o câncer de 
pulmão e da pleura (membra-
na que cobre o pulmão). O Bra-
sil é o terceiro maior produtor
mundial e o quinto em utiliza-
ção de amianto. 
Algumas cidades e estados bra-
sileiros, como São Paulo e Rio 
de Janeiro, já restringiram o 
uso do amianto através de leis 
locais. Em termos nacionais,
algumas iniciativas estão em 
andamento no Congresso Na-
cional, mas longe de qualquer
solução a curto prazo. Dian-
te disso, a vereadora afi rmou 
que continuará debatendo na 
Câmara as questões envolven-
do o amianto. “Vou continuar
instrumentalizando meus pa-
res para que possam avaliar
com embasamento técnico o 
Projeto de Lei de minha auto-
ria em relação ao amianto, que 
tramita nas Comissões Perma-
nentes da Câmara”, concluiu a 
parlamentar. 
Todas as Audiências Públicas 
e demais eventos da Câma-
ra estão disponíveis no site 
www.camarapocos.mg.gov.br.
Mais informações podem ser
obtidas pelos telefones 3729-
3845/3818.

AUTO ELÉTRICA 

CLEUBI
Eletricidade de Autos

Serviços e peças para automóveis, ônibus, tratores e 
caminhões

R. Maringá 210  *  Vila Nova
Poços de Caldas    3712-9188

88.indd   888.indd   8 13/8/2010   23:22:0113/8/2010   23:22:01



9Tribuna da Zona LestePoços de Caldas, MG  Nº 88 - 2ª Q. Agosto de 2010

VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250  3722-4398

VIDEO LOCADORA

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 confi ra nosso acervo !

CONFIRA OS MAIS PROCURADOS !
Chico Xavier  / Barão Vermelho / Um Sonho 

Possível

POLÍTICA

O Centro Administrativo 
Regional- Sul de Minas foi 
inaugurado no último dia 
4 de agosto em Varginha. 
O espaço reúne as sedes 
regionais do Sistema Es-
tadual de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos- Sise-
ma, Secretarias de Estado 
da Saúde- SES e de Plane-
jamento- Seplag, além do 
Instituto de Previdência do 
estado de Minas Gerais- Ip-
semg, Departamento de Es-
tradas de Rodagem – DER e 
Polícia Militar de Meio Am-
biente e Rodoviária- PMMG.
Cerca de 400 servidores 
trabalharão no local que já 
abriga as sedes da Superin-
tendência Regional de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-

to Sustentável- Supram, o 
Escritório Regional do Ins-
tituto Estadual de Florestas- 
IEF e o Núcleo Operacional 
do Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas- Igam, 
além do 2º Pelotão Especial 
Rodoviário e do 4º Pelotão 
de Meio Ambiente da PM. 
Também já se mudaram 
para o Centro as Coordena-
ções Regionais da Seplag e 
Ipsemg, além da 10ª Coor-
denadoria Regional do DER 
que já funcionava no local. 
Até o fi nal de agosto, a Ge-
rência Regional de Saúde 
da SES vai se transferir para 
o local.
O complexo ocupa uma área 
de cerca de 32 mil metros 
quadrados e é composto por 

um conjunto de edifi cações 
com quatro mil metros 
quadrados de novas áreas 
construídas. O custo total 
de construção foi de cerca 
de R$ 14 milhões e 500 mil.
A inauguração contou com 
a presença dos secretários 
de Estado do Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos, José 
Carlos Carvalho; de Saúde, 
Antônio Jorge de Souza 
Marques e de Planejamento 
e Gestão, Renata Vilhena. 
O Centro Administrativo 
localiza-se à Avenida Ma-
noel Diniz, 145, Bairro In-
dustrial JK.

Sustentabilidade
O projeto priorizou, desde a 
construção, estratégias de 
baixo impacto ambiental. 
As telhas são feitas de ma-
terial reciclado a partir das 
aparas de tubos de pasta 
de dente ou feitas de cai-
xas de leite recicladas. O 
complexo também conta 
com um sistema de cap-
tação, armazenamento e 
utilização de água pluvial, 
sem necessidade de bom-
beamento. A água usada 
nos lavatórios e chuveiros 
passa por uma fi ltragem e 
será reaproveitada no fun-

cionamento de vasos, rega 
e no abastecimento dos es-
pelhos de água.
As fachadas são de vidro 
para aproveitamento da luz 
natural e foi instalado um 
sistema de quebra-sol nas 
fachadas, para minimizar 
o acúmulo de energia tér-
mica nos espaços internos 
das edifi cações. Em todos 
os espaços serão utiliza-
das lâmpadas de led, que 
possuem baixo consumo 
energético, minimizando 
assim os custos. O depó-
sito de lixo foi construído 
para facilitar a separação 

e reciclagem do lixo e, em 
breve, serão implantadas 
estratégias para redução 
da produção de resíduos 
entre os servidores.
A acessibilidade entre as 
edifi cações foi assegurada 
por meio da construção de 
rampas, pelo respeito às 
inclinações e larguras pre-
vistas. Da mesma forma fo-
ram construídos sanitários 
acessíveis e demarcados 
espaços reservados para o 
estacionamento, em posi-
ção estratégica no terreno,
de pessoas com difi culda-
des de locomoção.

Governo do Estado implanta em Varginha um dos mais modernos centros administrativos do país: Poços ainda chega lá

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 Lesteda Zona Leste

Padaria São João BoscoPadaria São João Bosco

Varginha 
ganha centro 

administrativo 
regional de alta 

tecnologia

88.indd   988.indd   9 13/8/2010   23:22:0213/8/2010   23:22:02



10 Tribuna da Zona Leste Poços de Caldas, MG  Nº 88 - 2ª Q. Agosto de 2010

 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 * Balanceamento * Cambagem

+ Segurança + Economia - Preocupações
Check-up grátis em mais de 40 itens.  Grande promoção em pneus, baterias e acessórios

O mais completo Auto center da região, pertinho de sua casa !

Agora com a mais nova e completa 
ofi cina mecânica da região!

Av. José Ferreira Salles 74 - Augusto de Almeida

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 garantimos 
o menor preço na mão-de-obra. Ou, se 

preferir comodidade, nós as fornece-
mos com o melhor preço e garantia 

total

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

SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

Venha conhecer 

a mais nova, 

moderna e 

bem equipada 

ofi cina 

mecânica da 

região!

AUTO-DICAS

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

O futuro está em cada curva das O futuro está em cada curva das 
estradas deste país !estradas deste país !

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

Dirigentes do PP, PMDB e PR, de Ser-
rania, decidiram apoiar o deputado 
estadual, Carlos Mosconi, à reeleição.  
As lideranças ofi cializaram a opção em 
encontro realizado pelo PSDB daquele 
município, durante apresentação da 
nova executiva do partido. Dezenas de 
fi liados das agremiações participaram 
da reunião.
O presidente do PSDB na cidade, João 

Batista Figueiredo, e outras lide-
ranças partidárias defenderam o 
apoio à candidatura de Mosconi 
a Assembleia Legislativa de Minas. 
O grupo enfatizou o trabalho do 
deputado em prol do município 
por mais de 28 anos de vida públi-
ca.  Recentemente, o parlamentar 
conseguiu R$ 100 mil do governo 
de Minas Gerais para o hospital da 

cidade.
Figueiredo falou tam-
bém sobre a trajetória 
política de Mosconi e 
ressaltou que a can-
didatura do deputado 
foi abraçada por todas 
as forças políticas que 
disputaram à prefeitu-
ra nas últimas eleições. 

“Vamos manter a união 
e fortalecer o PSDB local,  atuando 
nas próximas eleições, para depois 
traçarmos objetivos comuns visan-
do as eleições para a prefeitura em 
2012”, enfatizou.
Mosconi reafi rmou sua estreita 
relação com Serrania e a amizade 
cultivada há muitos anos com a po-
pulação. O deputado lembrou-se de 
Antonio Eusébio, morador da cidade 
pelas mãos do qual adentrou a polí-
tica do município. “Um companheiro 
leal, com o qual mantive relação de 
respeito e estrema amizade”.
Mosconi  defendeu a candidatura de 
Anastasia ao governo do Estado e a 
de Serra à presidência. O deputado 
justifi cou os apoios relatando fatos 
das trajetórias política dos dois can-
didatos e demonstrando os predica-
dos administrativos, políticos e a se-
riedade como que ambos exerceram 
a atividade pública.
Segundo Mosconi, Anastasia foi ho-
mem de confi ança e estrategista do 
governo Aécio. Um grande planeja-
dor público, que se mostrou também 
um político ético e conhecedor dos 
problemas do Estado. O deputado 
afi rmou, ainda, que a administração 

Juntos PP, PR, PMDB e PSDB de Serrania 
decinem apoiar candidatura de Mosconi

Aécio/Anastasia não discriminou 
nenhum município e todos foram 
benefi ciados com projetos, indepen-
dente do partido do prefeito.
Na avaliação de Mosconi, Serra 
teve desempenho reconhecido 
em todas as funções que exerceu e 
demonstrou também seriedade e 
competência na administração de 
São Paulo, o maior estado da fede-
ração. O deputado lembrou, ainda, 
que como Ministro da Saúde Serra 
foi responsável pela quebra de pa-
tentes de medicamentos essenciais, 
como os para pacientes de Aids, e 
criou a lei dos genéricos, dois atos 
que melhoram sobremaneira às 
condições e o atendimento de saúde 
da população.
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CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS

Coloque aqui o seu anúncio classifi cado. É gratuito (máximo: 3 linhas)
Por telefone: 4141-2514 (fi xo)   ***   E-mail: class.tzl@gmail.com

VENDE-SE UM BAR NA RUA 

CORONEL VIRGÍLIO SILVA 

(PERTO DA IGREJINHA DO 

CHARQUE)
Bem estocado, boa freguesia.
Tratar no próprio local: 
Rua Cel. Virgílio Silva 2110 -  Charque
Falar com Dona Lourdes (Portuguesa)

Dr.  Anísio 
Pereira Jr.

Cirurgião DentistaCirurgião Dentista

R. Cel. Virgílio Silva 2915
Dom Bosco

 3713-6499

Convênio com 
Uniodonto, 

IASM, SinPro

CHAVEIRO NETO CHAVES

Serviços de chaves em geral, r. Cel. Virgílio 
Silva, 1488 3715-9630 / 9117-0035

--------------------------------------
LELÉ CARIMBOS

R. Br. Campo Místico, 186 esq. Trav. S. 
Cruz. 3714-7864

---------------------------------------------
MASSAS & QUITUTES

Aceitamos encomendas para festas, 
casamentos, formaturas, etc. Tratar com 

Mônica ou Samuel - 3714-3065
----------------------------

COMPUTADOR AMD ATLON II

R$ 150,00

500 MHz, HD 20GB, monitor  15”, 
gravador CD leitor de DVD, ótimo estado   

3713-2642
-------------------

ESTÁ ESPERANDO O QUÊ?

Garota carinhosa, prazer, fantasia total. 
8427-7747 - Tratar com Dani

------------------------------------
CAMA DE CASAL NOVINHA

Nunca foi usada. Super conservada. 
Tratar com Eriane , 3721-5067

----------------------------------
MAIS BARATO, IMPOSSÍVEL: VENDO

Lavatório para salão;
Cadeira hidráulica para salão;

Forno a gás para pizzas
8833-6277 ** 9981-8447

---------------------------------------

CADEIRINHA PARA AUTO 

de 0 a 13 kilos - Piccolina da Galzerano 
em ótimo estado - R$130,00. 

Tratar:  Cibele: 3713 3565 / 9108 4567
--------------------------------------

LIMPA-SE
Terreno em geral. Tr. 9198-6774 c/ Paulo 

Leiteiro.
-----------------------------------

VENDE-SE OU TROCA

Palio EDX 97 1;0 MPi

V.  Ótimo estado. Pneus novos -R$12.500. 
Tratar: 8833-8277

-----------------------------------
OFERTÕES PRIMO’S

Pálio 2003 Fire Lindão: R$ 16.000,00
Corsa Sedan 00 - da hora: R$ 15.000,00

Celta 01 imperdível: R$ 15.000,00
Vectra GLS 98:R$ 16.000,00

 3714-1103
---------------------------------

LAVA JATO

Aline, r. Cel. V. Silva, 4296. Estância
 Tel. 3713- 6300 visite-nos

-------------------------------------
CG  150 2005

V.2005, Preta, inteiraça R$ 3.800. 
 8833-8277

----------------------
CORSA 95 1.0 V. preto, 2 pts., 

R$10mil, partic. 

9931-7002/3721-7451

----------------------------
FUSCA 86

V. branco, raridade. Tr. 8424-4410 / 

3713-6427

---------------------

MONZA SLE 84

V. 1.8 metálico 2p. R$ 4.500. Tr. 

9977-4570/3721-0276

-------------------------------
MONZA SLE 88

V. Metálico d.h. 2p. R$6.500. Tr. 

9977-4570/3721-0276

------------------------
PARATI 91 - R$ 6.000,00

Gasolina -  3713-1876
----------------------

Uno Mille Fire 2003 - Gasolina

Inteirão. R$ 13.900,00 
3713-1876

-------------------------------
CAMINHONETE NISSAN

Cabine dupla. Super nova. 95. Completa 
R$ 27.000,00

Tratar: 3713-1876
----------------------

LIMPA-SE TERRENOS

Terreno e chácaras em geral. 
Tr. 9198-6774 com  Paulo Leiteiro.

-----------------------
TERRENO NO DOM BOSCO

Plano c/ projeto ok, 160m², R$30mil.
9132-6760

------------------------------------------
TERRENO 177M² 

V. Laranjeiras, R$
10mil, doc. ok. Tr. 9144-6805

----------------------------------------
TERRENO - PRIMAVERA 275M²

Pq. Primavera, plano.
Tr. 3722-7732 / 9151-4308

-----------------------------------
APTO NOVO

V. Pq. Primavera, 2 qtos., gar., ac. fi nanc. 
Tr. 9151-4308

----------------------------------------
SUPERMERCADO

V. Excel. local. Freguesia formada. Tr. 
9197-5009

----------------------------------------
VENDO SALÃO

De beleza, R$10mil, completo. Tr.atar 
pelo telefone  9140-6627

-----------------------------
ALUGO CASA 3 Q

Campos Elíseos, R$550,00. Tr. 3714-4129

COMUNIDADE

Rua Cel. Virgílio Silva 1954

Pertinho do CSU

 9106-5889

Cortes de cabe-
lo em geral.

Asseio, higiene 
e bom gosto

SALÃO DO TININHO

Na fria madrugada do último 
dia 6, o indigente (sem teto, 
morador de rua, andarilho  
ou coisa assemelhada) Paulo 
Roberto dos Santos (Tatu), 
54 anos, foi brutalmente 
assassinado na madrugada 
de ontem. Ele teve o rosto 
desfi gurado por golpes de 
paralelepípedos desferidos 
pelo também indigente a 
Ismael Ângelo Albino, 32 
anos - o popular Gatinho. O 
crime ocorreu na rua Luiz 
Cassaro, pertinho da entrada 
do DER, na ofi cina Tornomaki 
e onde os envolvidos tinham 
por hábito passar a noite.
Gatinho foi preso ainda pela 
manhã pelos investigadores 
Alberto, Gregório, Daniel 
e William, da 1ª Delegacia 
Regional de Polícia Civil. Ele 
não só confessou o crime 
como deu detalhes do que 
ocorreu em interrogatório 
e, posteriormente, durante a 
realização da reconstituição 
do crime.
“Embora tenha alguns 
distúrbios mentais, entre uma 
ou outra divagação, Gatinho 
deu bastantes detalhes 
do crime e dados que só 
quem praticou o homicídio 
poderia dizer”, disse ontem 
o delegado Carlos Eduardo 
Galhardi Di Tommaso, que 
estava de plantão e instaurou 
inquérito sobre o caso.
A polícia tomou conhecimento 
do crime através de uma 
informação do soldador José 
Carlos Passos, às 8h, ao Samu. 
Ele contou que ao chegar à 
ofi cina encontrou a vítima 
com a cabeça em meio a muito 
sangue e disse não saber se 
ela ainda tinha vida. A equipe 
que esteve no local constatou 
a morte e comunicou o 
caso à polícia. O delegado 
Tommaso foi acionado pelos 
investigadores e também 
esteve no local do crime, 

assim como a equipe de peritos 
da 1ª DRPC. “Constatamos 
que a vítima havia sofrido 
lesões em toda a face e crânio, 
oriundos de golpes desferidos 
com paralelepípedos que 
estavam inclusive ao lado do 
corpo. Em seguida, indagamos 
a vizinhos e funcionários 
do local onde o corpo foi 
encontrado e eles disseram 
que era hábito da vítima 
dormir ali por ser morador de 
rua. Disseram ainda que era 
muito comum que com ela 
estivesse um outro morador 
de rua que também usava o 
local para dormir. Essa pessoa, 
descrita pelas testemunhas, 
foi identifi cada através do 
apelido pelos agentes e, 
cerca de meia hora depois, 
foi encontrada próximo ao 
mercado municipal”, contou 
Tommaso.
Levado à delegacia, Albino 
voluntariamente, diante de 
um advogado que serviu de 
testemunha no interrogatório, 
confessou o crime e descreveu 
o fato. Disse que durante a 
noite se sentiu incomodado 
por Santos, que não o 
deixava dormir. “Não sei se 
isso é fato verídico ou se 
é obra da imaginação dele 
em virtude dos distúrbios 
mentais que tem, mas, 
segundo disse, ele acordou, 
pegou um paralelepípedo que 
estava próximo e arremessou 
contra a cabeça da vítima, 
repetindo essa ação por 
mais duas vezes, com outros 
dois paralelepípedos que lá 
estavam. Em seguida, pegou 
para si o tênis da vítima e 
deixou seu respectivo calçado 
com ela, pegou seu cobertor 
e cobriu a vítima e, além 
disso, deixou a chave de 
uma motocicleta ao lado do 
corpo”, contou o delegado. 
Questionado do porquê de 
deixar a chave da moto, 

Albino não soube explicar 
sua ação. Para a polícia os 
detalhes sobre o sapato, o 
cobertor e, principalmente, 
o dado sobre a chave da 
moto ao lado do corpo são 
provas contundentes de que 
Albino não mentiu. Tudo foi 
comprovado na cena do crime 
e, de acordo com Tommaso, só 
alguém que estava ali durante 
a noite poderia descrever esses 
fatos com tantos detalhes.
Após o interrogatório 
albino foi levado de volta à 
ofi cina onde funcionava a 
Tornomaki onde participou 
da reconstituição dos fatos e 
voltou a dar detalhes sobre 
como praticou o assassinato.
“Eu vejo o caso como um crime 
grave, por motivo fútil, sem 
direito de defesa da vítima e 
que talvez tenha ocorrido em 
parte devido a esse distúrbio 
psicológico do autor e também 
do consumo de crack que ele 
alega ter feito.”
Albino já responde inquérito 
por tentativa de homicídio na 
cidade de Botelhos.
Questionado sobre a 
possibilidade de ocorrer um 
relaxamento do fl agrante, uma 
vez que Albino tem problemas 
mentais, Tommaso disse não 
acreditar nessa hipótese. “Se 
levado a júri e condenado ele 
pode receber uma pena de 
reclusão criminal ou também 
um tratamento ambulatorial, 
o que é uma medida de 
segurança, mas isso no futuro. 
Por ora, na minha concepção, 
diante da apresentação de 
provas, não acredito que ele vá 
ser solto. Na minha visão ele 
não tem condições de conviver 
em sociedade, da forma como 
está”, explicou.
No fi nal da tarde de ontem foi 
localizada a família de Santos. 
Ele era casado e deixa quatro 
fi lhos. O sepultamento foi 
realizado no cemitério Parque. 

Gatinho mata Tatu a pedradas
Gatinho (no detalhe): ronco de companheiro teria motivado crime bárbaro na ofi cina Tornomak
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Moda Masculina e Feminina, 
Acessórios e Brinquedos

Cirlene Cabeleireira
UNISEX

Rua Vicente Celestino 245
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progressiva

Venha aproveitar nossa 
liquidação especial de 

verão! Preços de arrasar !

Blusas masculinas e femi-

ninas em oferta: 10% de 

desconto em 3 vezes
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 Salgados, pão de queijo Salgados, pão de queijo
 Sucos e refrigerantes Sucos e refrigerantes
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 Açaí na tigela Açaí na tigela
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Diversos 
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PASTÉIS DIFERENCIADOS

Campanha milionária de tucanos não consegue 
deter crescimento da candidatura de Hélio Costa
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Patrus Ananias e Hélio Costa seguem fi rme na frente em todas 
as pesquisas de intenção de voto: Datafolha e Sensus confi rmam

Hélio Costa (PMDB) mantém 
a liderança da corrida pelo 
governo de Minas Gerais, 
com 26 pontos de vantagem 
sobre o governador Antonio 
Anastasia (PSDB), aponta 
pesquisa Datafolha divulga-
da nesta sexta-feira.
De acordo com o instituto, 
Costa tem 43% das inten-
ções de voto. O tucano marca 
17%. 
Segundo a pesquisa, o nú-
meA margem de erro é de 
três pontos percentuais para 
mais ou para menos.
A pesquisa foi feita de 9 a 12 
de agosto, com 1.264 eleito-
res de 51 cidades mineiras. 

Sensus
Hélio Costa está com 20 
pontos percentuais à frente 
do segundo colocado na pre-
ferência do eleitor mineiro. 
Pesquisa do Instituto Sen-

sus, divulgada ontem, revela 
que o candidato ao Governo 
do Estado da coligação “To-
dos Juntos por Minas” é o 
preferido do eleitorado com 
46,4%, enquanto o segundo 
colocado registrou apenas 

26,3%. A coligação de Hé-
lio Costa reúne os partidos 
PMDB, PT, PCdoB e PRB, ten-
do como candidato a vice 
governador o ex-ministro e 
ex-prefeito de Belo Horizon-
te Patrus Ananias. 
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