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PEG PAG BAHIA
O endereço de sua economia

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

UM ESTOURO DE OFERTA !!
Rojão 12 + 1 .... R$12,95
(Caixa com 6 unidades)

UMA EXPLOSÃO DE ALEGRIA

O Peg Pag Bahia fez uma parceria 
com o maior distribuidor de fogos 

de artifício da região para que 
o final de ano fique muito mais 

bonito e alegre. Ninguém precisa 
ir ao centro para comprar fogos.  
E o que é melhor: aqui eles vão 

custar muito mais barato.
Grande estoque. Vários tipos, com 

vários efeitos sonoros e visuais. 
Venha conferir!

R. Abílio Narciso Pereira 240 - Jd. São Paulo  3721-4412
R. Paraíba 723 -  Centro  3721-5900

Clínica Geral - Canal - Obturações - 
Ortodontia

Atendimento de adultos e crianças

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

PADARIA ROMA
k Pão quente a toda hora k Lanches k Pizzas k

Um
Feliz Natal e 

que neste Novo 
Ano que se 
inicia todos 
possamos 

realizar 
nossos sonhos.

Que as alegrias reinantes 
no Natal estejam pre-

sentes em nossos lares 
durante todos os dias do 

Ano Novo

Cairbar & Família

Dr. Cléber Alencar Salles
Especialista em Ortodontia

Dra. Cleila Alencar Salles
Especialista em ATM e dor Oro-Facial

CONVÊNIOS: Climepe, IASM, 
DMAE, DME, Interodonto, 
Sul América, OdontoPrev

Que a felicidade do Natal permaneça 
viva durante todos os dias do Ano Novo!

 Mais um ano chegou ao fim. Um ano de muito trabalho e fortes emoções A Equipe 
Tribuna da Zona Leste deseja que todos os seus leitores, anunciantes, amigos 
e fornecedores tenham um Natal muito feliz. E que este clima de fraternidade 

permaneça vivo em todos os dias do ano novo que está nascendo. E, juntos, vamos 
continuar a jornada da construção de uma comunidade melhor para todos!

Mineração Curimbaba conclui 
incorporação da Yoorin Fertilizantes

Depois de vários meses de 
negociações, dirigentes da 
Mineração Curimbaba e da 
Yoorin Fertilizantes (an-

tiga Mitsui) anunciaram o 
fechamento do acordo que 
resultou a incorporação 
desta última ao conclome-

rado empresarial poçoscal-
dense. A decisão foi comu-
nicada ao prefeito Paulinho 
Courominas. Pág. 6

Inquérito causa 
crise na Prefeitura
   Uma crise de proporções 
e magnitude ainda não co-
nhecidas está se instalando 
na Prefeitura de Poços de 
Caldas. Por causa do inqué-
rito que enquadrou o pre-
feito Paulinho Courominas 
e diversos de seus auxilia-
res, por irregularidades no 
Serviço de Verificação de 
Óbitos (SVO), a secretária 
de Serviços Públicos e es-
posa do deputado Carlos 
Mosconi, dona Maria Lúcia 
Mosconi, pediu demissão 
de seu cargo. O motivo te-
ria sido acusações feitas 
pelo secretário de Saúde, 

Dr. Júlio Balducci, de que 
ela também seria responsá-
vel pelo caso.
   O caso envolvendo ir-
regularidades no SVO foi 
encaminhado à Justiça 
pela Polícia Civil, que fez 
o indiciamento de várias 
autoridades locais - inclu-
sive o prefeito. O inquérito 
descobriu que médicos re-
cebiam remuneração e não 
realizavam o serviço de ve-
rificação de óbitos, sempre 
colocando morte por causa 
indeterminada. Como se 
vê, este é um caso que vai 
render muita polêmica.
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“ Entre um sonho e a sua realização existe uma 
longa e penosa estrada, cheia de subidas, descidas e 

curvas, chamada disciplina, perseverança & 
dedicação” 

(Wilson Ribeiro) 

Natal, o aniversário de Jesus Cristo
WILSON RIBEIRO

Há séculos, no Ocidente, a 
época do Natal é a mais fe-
liz do ano. A fraternidade 
está por todos os lados e 
uma alegria surge no rosto 
de cada um - principalmen-
te das crianças. Todos an-
seiam pela chegada do dia 
25, quando comemoramos 
o dia do aniversário de Je-
sus, o Cristo. No entanto, 
muitas pessoas nem mesmo 
sabem disso. E olha que eu 
não estou falando de bu-
distas, judeus, muçulmanos 
ou ateus. Estou falando de 
cristãos mesmos! Cristãos 
que imaginam que Natal 
é sinônimo de Papai Noel, 
renas voadoras e presentes 
apenas como meros presen-
tes e nada mais. 
Como cristãos, devemos ver 
o Natal como a data uni-
versalmente aceita como o 
dia em que o Menino Jesus 
veio ao mundo para cum-
prir sua missão. E confor-
me os profetas previram e 
disseram, ele realmente 
mudou o mundo. Dividiu 
a história da humanidade 
em duas fases - antes e de-
pois dele. Trouxe amor ao 
mundo. Nos ensinou que 
somos todos irmãos e que 
devemos amar ao próximo 
como a nós mesmos. Ensi-
nou que a família é sagrada 
e que ela deve ser defendi-
da sem descanso para que 

a própria existência da hu-
manidade seja garantida. 
É o óbvio: se Adão fosse 
viado e Eva, sapatão, não 
estaríamos hoje aqui para 
testemunhar esta história.
Tal como nos ensina há 
mais de 300 anos a música 
“Jesus, a Alegria dos Ho-
mens”, do imortal Johan 
Sebastian Bach, a Palavra 
de Deus nos guia desde a 
criação. Jesus nos trouxe a 
alegria e nos ensinou que o 
amor deve vencer o medo e 
a esperança, a ignorância.
Vamos comemorar o aniver-
sário de Jesus e concentrar 
nossa amor em tudo o que 
eles nos ensinou durante 
toda a plenitude dos tem-
pos. Deixe de lado o apelo 
comercial em que apenas o 
lucro da venda dois presen-
tes é o que interessa - e não 
o amor que devemos ter por 
nossos irmãos e irmãs. Não 
só de Poços de Caldas, mas 

do mundo in-
teiro - mesmo 
aqueles que 
ainda não co-
nhecem as pa-
lavras ensina-
das pelo Nosso 
Senhor.
No Natal, é 
época de reve-
renciar nossos 
entes queri-
dos que já se 
foram. De ir-

manar com a família e com 
nossos amigos para prestar 
nossas melhores homena-
gens. Fazer a melhor festa 
do ano inteiro. Do tama-
nho e com a importância 
de nosso amor por ele e por 
nossos irmãos. Não importa  
onde estejamos: numa sim-
ples casinha na periferia ou 
numa mansão iluminada. O 
que importa é que esteja-
mos todos unidos em nos-
sos lares, já que lar é bem 
diferente de casa. Um lar 
feliz, numa casinha humil-
de, vale por dez mil man-
sões onde o amor de Cristo 
não esteja presente.
Então, que neste Natal to-
dos nós comemoremos o 
nascimento do Menino Je-
sus. E que o espírito alegre 
destes dias permaneça em 
nossas mentes e corações 
durante todos os dias do 
Ano Novo que vamos inau-
gurar.

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

Poços, dezembro de 2010

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

PARA PENSAR...
 Colaboração Tom Lanches Alvorada
 FILHO...

 ...de onde vens e para onde vais? 
Comtemplo-te, filho querido, com teus 
vinte anos. Tu nascestes de nós, teu pai 
e tua mãe. Tivestes carinho, leite, esco-
la, pessoas que muito te amaram. Aos 
poucos aprendeste a dizer: “Eu quero 
isso... Sonho com aquilo”. Tu vens do 
sonho de DEUS e tens um destino que o 
Senhor também aponta. Tu existe para o 
amor. Espero que tenhas a capacidade 
de olhar à tua volta, colocar-te à dis-
posição dos outros, de modo especial 
dos mais frágeis e sofridos pela vida. 
Irriquieto, meu filho, será teu coração 
enquanto não descansar em  Deus. Não 
podes simplesmente viver por viver, 
correr de um lado para o outro. Tu exis-
te para viver a plenitude do amor. Para 
onde vais em tua viagem, meu filho? Que 
não perca o rumo certo!
Quem cria oportunidades para si mes-
mo e para os outros encontra Deus no 
meio do caminho.      ( Maxwell Mattz )

São os votos do vereador

ÁLVARO CAGNANI

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

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

para tudo aquilo que for necessário. 

Boas Festas !

SEMPRE AS LOIRAS
O psiquiatra pergunta para loira:
- Costuma escutar vozes sem saber 
quem está falando ou de onde vêm?
- Sim... costumo!
- E quando isso acontece?
- Quando atendo o telefone!

FAMÍLIA TURCA
Um libanês estava moribundo em seu 
leito de morte. Quase não conseguia 
articular as palavras e sua visão já 
não mais funcionava. Ele se sentia 
extremamente fraco e percebeu que 
iria morrer. A sua volta, sua mulher 
e seus filhos velavam por ele. Defi-
nhando, ele começou a chamar pelos 
filhos, mal conseguindo falar ou se 
mover:
- Mirna!
- Estou aqui, papai.

- Samir!
- Estou aqui, papai.
- Bechara!
- Estou aqui, papai.
- Adma!
- Estou aqui, papai.
- Salim!
- Estou aqui, papai.
Por fim ele deu um suspiro e chamou 
pela esposa:
- Mintaha!
- Estou aqui, querido!
O libanês levantou-se num pulo, reti-
rando o cobertor de cima dele e deu 
um grito desesperado:
- Hara! E quem ficou tomando conta 
do loja????!!!

JUDEU SABIDÃO
O judeu vai se confessar:
- Rabino, há 20 anos eu abriguei um 

refugiado de guerra. Qual o meu
pecado?
- Meu filho, nisso não há pecado, você 
fez uma caridade!
- Mas, padre, eu cobrei aluguel dele.
- Tem razão, meu filho, isso e peca-
do! Reze 3 Ave-Marias e um Padre-
-Nosso...
- Só mais uma pergunta, padre! Devo 
falar para ele que a guerra acabou?

Ô LOCO, SÔ!
No concurso para carteiro, a primeira 
questão é: 
Qual a distância entre a Terra e a 
Lua? Um dos candidatos se levanta no 
ato e devolve a prova, em branco, ao 
examinador:
- Se é para trabalhar nesse percurso, 
eu desisto do emprego.
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Cirurgião Dentista
Clínica Geral  -  Adultos e crianças

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

Dr. Gilberto Wagner G. Santos
CRO-MG 17.662

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

Pesquisa realizada em 22/12/2010. Coronel: - Chácara Alvorada - Santa Rosália - Santa Rosália ;  
San Michel - Campos Elíseos e Bretas - Vila Nova.
Na última pesquisa, o menor preço foi do Barateiro (R$ 62,46). O maior, do Bandeirante C. Habitacional 
(R$ 71,21). O  preço do açúcar continua a subir por causa de proclamas climáticos na Ásia.

Rua Luiz Duarte 343 - 
Santa Rosália

3713-1556

SUPER OFERTAS BARATEIRO !

Cesta básica de Natal  .... R$ 39,90

SUPERMERCADO

Temos frango assado, pernil e leitoa 
assados para o Natal.

 Garanta para sua Ceia!  

Zona Leste tem mais uma farmácia

   Foi oficialmente inaugurada no 
último dia 18 de dezembro a Droga-
ria + Saúde, entre os bairros Dom 
Bosco e Boa Esperança. Criada pelo 
Sr. Walter Brunacci, que tem longa 
experiência no setor farmacêutico, 
ela é a tida como a mais completa 
da região, superando até mesmo a 
tradicional Rosário por causa da 
qualidade do atendimentos e dos 
serviços lá prestados. 
   A solícita farmacêutica Fabíola 
Prince, a + Saúde será uma re-
ferência para a região, com um 
completo estoque de remédios e 
dos serviços oferecidos aos clien-
tes. “Nos esforçamos ao máximo 
para atender às necessidades dos 

clientes. Com muita simpatia e boa 
vontade”, destacou Fabíola. Além 
dos medicamentos e produtos de 

perfumaria, a farmácia também 
fará monitoramento de pressão, 
glicose a aplicação de injeções

A Drogaria Mais Saúde teve uma inauguração bastante movimentada

Supermercado Bretas San Michel S. Rolalia Coronel

Arroz tipo 1 - 5 kg 7,49 7,99 7,90 8,79

Feijão - 1 kg 1,99 1,99 2,89 2,69

Açúcar Cristal - 5 kg 8,79 8,99 8,90 9,40

Sal refinado - 1 kg 0,89 0,89 1,19 0,99

Óleo de Soja - 900 ml 2,49 2,69 2,30 2,60

Ovo branco - dz 2,29 2,69 2,30 2,60

Farinha de trigo - 1 kg 1,49 1,15 1,65 1,59

Macarrão - 500 g 1,49 1,59 1,79 1,25

Margarina - 500 g 2,59 2,35 3,69 2,49

Extrato de Tomate - 350 g 1,79 1,59 2,68 1,39

Fubá mimoso - 1 kg 0,89 1,15 1,85 1,69

Maizena - 500 g 3,69 3,98 4,99 3,89

Bolacha de trigo - 400 g 2,20 2,79 2,75 1,79

Achocolatado - 400 g 1,95 1,99 2,69 1,69

Refrigerante - PET 2l 1,79 2,89 1,75 2,00

Leite tipo C - 1 l 1,49 1,59 1,45 1,30

Pãozinho francês - 1 Kg 4,99 4,98 4,99

Sabonete - 90 g 0,49 0,59 0,59 0,69

Pasta de dente - 90 g 1,29 1,25 1,29 1,35

Papel higiênico - pct 4 3,19 1,39 1,29 1,10

Absorvente higiênico pop 1,69 1,69 1,99 1,39

Toalha de papel - pct 3,49 1,99 2,79 1,99

Sabão em pedra - 1 kg 3,79 3,19 3,89 2,99

Sabão em pó - 1 kg 2,99 3,49 3,89 3,59

Detergente - 500 ml 1,05 0,78 1,19 0,99

Água sanitária - 1 l 1,19 1,09 1,49 1,15

Desinfetante - 500 ml 1,99 1,43 1,13 1,69

Lã de aço  - pct 1,29 1,35 0,99 0,99

Soma das Compras (R$) 70,75 69,53 76,29 64,07

Diferençca entre o + barato e os demais 6,68 5,46 12,22 0,00

Diferençca entre o + caro e o + barato 16,02% Diferença em R$ = R$ 12,22
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Desejamos a nossos 
clientes e amigos os votos 

de um Feliz Natal e de 
um Ano Novo bastante 

construtivo !
MOISÉS, GARCIA E NEUSELI

DG Construal
GARCIA & DUARTE

M a t e r i a i s  P a r a  C o n s t r u ç ã o

RUA CORONEL VIRGÍLIO SILVA 2980 - DOM BOSCO       3713-1431

VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250  3722-4398

O Mais completo acervo de 
filmes originais e  

sempre atualizados

F L A S H

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

veja traillers, 
lançamentos e confira nosso acervo !

Em 2011, continue ligado em nossos lançamentos

Boas Festas !

A Scap & Cia Deseja a 
todos um feliz Natal e um 

próspero Ano Novo. E 
comunica os NOVOS ser-
viços ques está prestando 

à comunidade: 

Y Alinhamento

Y Balanceamento

Y Colocação de 
Insulfilms

0800 283-4836  3713-3862
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Um Ótimo Natal e um Ano Novo 
repleto de felicidades

ALVORADA 
GÁS

                                            
                                  Feliz Natal !

Próspero Ano 
Novo !

WILSON RIBEIRO
Este foi um ano diferen-
te, nos diferentes níveis e 
atividades de nossas vidas. 
Começando do geral para o 
local, em 2010 tivemos dois 
eventos aguardados com 
muita expectativa por boa 
parte da população: a Copa 
do Mundo da África do Sul 
e as eleições gerais (quando 
escolhemos presidente da 
República, governadores, 
senadores, deputados fede-
rais e estaduais). No futebol, 
foi uma grande decepção. 
Três das maiores estrelas de 
Dunga – Kaká, Felipe Melo 
e Júlio César) pisaram na 
bola e o Brasil foi pro saco 
e voltou pra casa mais cedo. 
Foi uma grande decepção 
que não vamos esquecer 
tão cedo.
Se a derrota na Copa foi 
triste, a esmagadora maio-
ria da população brasileira 
comemorou outra derrota 

Retrospectiva: 2010, um ano que vai entrar para a história
com satisfação: a do “melhor 
ministro da Saúde que o 
mundo já viu”, José Serra. 
Este, vendo que iria levar 
a maior piaba nas eleições, 
apelou para tudo que é 
mutreta e se juntou com o 
que há de pior na política 
brasileira para tentar le-
vantar sua moral. Só piorou 
as coisas e no fim, contra 
toda a imprensa golpista e 
todas as baixarias, a mineira 
Dilma Rousseff se tornou a 
primeira mulher a se eleger 
presidente do Brasil. Vai dar 
continuidade ao projeto que 
o presidente Lula implantou 
e que trouxe estabilidade 
econômica e progresso ao 
país. Os tucanos falam que 
foram eles que fizeram isso, 
apesar das evidências mos-
trarem o contrário. Na época 
deles, venderam um grande 
número de estatais, mas a 
dívida, ao invés de diminuir, 
só aumentou. É como o 

sujeito que vende sua casa, 
mas ao invés de se ver livre 
da dívida, vê que ela ficou 
ainda maior.
Pulando para o nível local, 
2010 também vai entrar 
para a história. O fato mais 
notável foi o retumbante 
fracasso do Sistema Inte-
grado Grande Amigo (Siga), 
que tantos desgostos trouxe 
à população e à Circullare. 
Um sistema que não tinha 
nada de integrado e cujos 
terminais não ficavam onde 
as linhas terminavam só 
serviu para confundir os 
usuários e aumentar o preço 
da passagem. O resultado é 
que o povo preferiu andar a 
pé ou comprar uma moto (ou 
um carro usado, bem usado), 
pagando as prestações com o 
dinheiro que iria gastar com 
o ônibus. O resultado é que 
as ruas ficaram cheias de 
carro e os engarrafamentos 
chegaram a Poços – princi-

palmente para a Zona Oeste 
e Sul.
Ainda teve o caso do aumen-
to do IPTU, através da taxa 
do lixo; a contaminação das 
águas da Saturnino de Brito 
e as mudanças do sistema 
trabalhista da Prefeitura. 
Na Zona Leste, muitas obras 
ficaram paralisadas por causa 
da crise financeira da Prefei-
tura. E dizem que todos estes 
problemas teriam surgido por 
que o prefeito só dá ouvidos 
para um certo empresário 
local, que se julga um visio-
nário e segue à risca o velho 
ditado “em terra de cego, 
quem tem um olho é rei”. Só 
que pelo visto, ele também 
não tem nenhum olho e é 
mais cego que uma toupeira.
De bom, tivemos a posse de 
Aparecido Nascimento Urutu 
como vereador efetivo, no 
lugar de Tiago Cavelagna, 

que foi para o DMAE. Com 
fortes compromissos com 
a Zona Leste, Urutu está 
trabalhando como nunca e 
pretende lutar para que as 
reivindicações da região se-
jam atendidas pelo prefeito 
Paulinho Courominas. Com 
crise ou sem crise, ele vai 
correr atrás das obras.
Para finalizar o ano, o vere-
ador Waldemar Lemes Filho 
(PMDB) ganhou a eleição 

pra presidência da Câma-
ra Municipal, colocando 
a oposição em situação 
privilegiada e criando uma 
dor de cabeça para o Dr. 
Mosconi (que aplicou uma 
memorável piaba em Dilma 
Rousseff em Poços de Caldas 
e Andradas). No nível local, 
Dr. Mosconi viu uma pedra 
entrar em seu sapato e 
pode complicar as eleições 
municipais de 2012.

Agradecemos a preferência que 
nos foi dedicada e desejamos um 
feliz Natal e próspero Ano Novo !

Eduardo & Equipe

tapeçaria aliaNça

 3713-5002
R .  C e l .  V i R g í l i o  S i l V a  2 6 3 3  -  D o m  B o S C o
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A Zona Leste agora tem + saúde

Rua Coronel Virgílio Silva 2270 (próximo ao Posto Coronel)   3715-9005   )   8872-2045

Chegou a Drogaria + Saúde, a mais com-
pleta e bem montada da região.

MUITO + OPÇÕES
Todos tipos de remédios de marca e ge-
néricos. Perfumaria. Produtos de higiene 
pessoal, perfumaria e beleza. Curativos.

MUITO + ATENDIMENTO
Farmacêutica com 10 anos de experiên-
cia e atendentes altamente qualificados 
e cheios de simpatia.

MUITO + SERVIÇOS
Monitoramento de pressão. Acompanha-
mento do nível de glicose. Aplicação de 
injeções. Colocação de brincos.

MUITO + SIMPATIA
Faça uma visita e venha nos conhecer a 
mais completa farmácia da região!

Desconto especial 
em toda linha de 

genéricos

Boas festas !
Aos nossos queridos concidadãos, os votos 
de um Feliz Natal e de um 2011 cheio de 

saúde, alegria e prosperidade !

Vereador 
Antônio Carlos Pereira

Fixo:  3715 -6533

O representante da em-
presa de suplementos 
alimentares Neonutri, Ju-
liano Fernandes Moreno, 
e o prefeito Paulo César 
Silva assinaram, na tarde 
desta terça-feira (21), no 
gabinete, protocolo de in-
tenções para acréscimo de 
área à unidade industrial 
da empresa, em constru-
ção no Distrito Industrial, 
para a ampliação do pro-
jeto.
Com a ampliação, deverão 
ser investidos R$ 4 milhões 
na construção do setor de 
produção, setores internos 
e administrativos, sanitá-
rios, vestiários, laborató-
rios, refeitório e aquisição 
de equipamentos de labo-
ratório, com previsão de 
conclusão em dezembro de 
2011. Com isto deverão ser 
gerados mais 30 empregos 
diretos, além dos 90 fun-
cionários atuais. Com a 
transferência da empresa 

Neonutri assina protocolo de intenções para 
ampliação da unidade no Distrito Industrial

para as novas instalações, 
o acréscimo estimado na 
produção é de 25%.
Cabe ao Executivo, enca-
minhar à Câmara Municipal 
projeto de lei solicitando 
autorização para doação à 
Neonutri dos lotes de ter-
reno 11, 12 e 13 da quadra 
4 do Distrito Industrial, to-
dos com frente para a rua 
Cobre e área de 2.100 m2 
cada um, contíguos aos lo-
tes 6, 7, 8, 9 e 10, já de 
propriedade da empresa.

Além disso, a Prefeitura 
se compromete a apoiar os 
investidores na busca  de 
soluções para eventuais 
problemas durante a im-
plantação da unidade. O  
Departamento Municipal 
de Água e Esgoto (DMAE) 
fará as obras necessárias 
para dotar o imóvel de con-
dições de abastecimento de 
água potável e esgoto. Já 
a DME Distribuição realiza-
rá as obras de extensão da 
rede de energia elétrica.

Prefeito quer mais geração de empregos na cidade
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M a t e r i a i s  p a r a  C o N s t r u ç ã o

 3722-3167
Rua Paissandu, 69 - Dom Bosco

X Cimento 

X Areia  e Brita 

X Tijolos 

X Telhas 

X Ferragens & Ferramentas

X Material Hidráulico,  Elétrico, etc e etc!

Rua Coronel Virgílio Silva 1578  3715-5855

Aqui você encontra os melhores combustíveis e o melhor atendimento

POSTO PAIN 2
Que a paz e o Espírito do Natal 

estejam presentes em nossas vidas 
durante todos os dias no Ano Novo 
que está chegando. E que todos se 

abasteçam em nossas bombas com o 
combustível alegria e fraternidade!

SALES & SOUZA

A todos nossos clientes, amigos e 
fornecedores, os mais sinceros votos 

de um Feliz Natal. E que em 2011 
possamos fazer parte da construção 

de um mundo melhor para todos !

Empresários criam a “Rede 
Colombo de Supermercados”

   Os empresários Arnaldo, 
Paulo e José Pimentão uniram 
suas lojas e criaram a Rede Co-
lombo de Supermercados. Ini-
cialmente, contará com 3 uni-
dades, em três bairros da zona 
leste: Dom Bosco, Jd. Formosa 

e Jd. Hortências. Eles acredi-
tam que a iniciativa vai trazer 
benefícios para a região, já 
que dará vantagens compara-
tivas e volume de compras, o 
que vai derrubar preços e be-
neficiar os consumidores.

Pedindo desculpas por não ter como ir de lar 
em lar para cumprimentar cada um de nossos 
amigos, desejo a todos um FELIZ NATAL e 
UM ANO novo repleto de realizações, paz e 
harmonia. Me coloco a inteira disposição de 
todos, para tudo aquilo que for necessário.

 

Feliz Natal!
Um venturoso ano novo !

ApArecido 
NAscimeNto

(UrUtU)

   Várias reclamações têm 
chegado à Câmara com relação à 
demora na conclusão das obras 
do Centro de Educação Infantil 
do Parque Pinheiros. Moradores 
daquela região estão cobrando 
dos vereadores uma posição sobre 
o assunto, uma vez que a falta 
de vagas em creches é grande e 

Vereadores conferem obra no Parque Pinheiros
muitos esperam o funcionamento 
do novo local.
   Acompanhados do secretário 
municipal de Projetos e Obras 
Públicas, engenheiro Paulo Milton, 
os vereadores Regina Cioffi (PPS), 
Joaquim Alves (PMDB) e Paulo 
Eustáquio de Souza (PTB) visitaram 
a obra na última semana. Na 

ocasião, o secretário explicou que, 
realmente, houve um atraso no 
cronograma devido a problemas no 
terreno e imprevistos na estrutura 
hidráulica. Por este motivo, a 
empresa responsável precisou 
reavaliar algumas questões para 
dar andamento à construção.
   Segundo os parlamentares, a 

comunidade questiona o porquê de 
outras obras, como por exemplo 
a da creche do Jardim Kennedy, 
estarem adiantadas quando 
comparadas com a do Parque 
Pinheiros, que tinha previsão para 
ser entregue em 2009. Paulo Milton 
ressaltou que no caso da creche 
do Kennedy o terreno já estava 
plano e totalmente pronto para a 
construção, o que agilizou todo o 
processo.
   Para os vereadores, a visita 
foi muito proveitosa, já que eles 
poderão repassar as informações à 
população. “Queremos tranquilizar 
os moradores sobre essa questão, 
pois em breve a creche estará 
funcionado e atendendo as crianças. 
O secretário deixou bem claro 
que aqueles que quiserem visitar 
o local para conferir o andamento 
da obra podem conversar com 
os funcionários da empresa ou 
com a engenheira responsável. O 
novo prazo para entrega da obra 
é início de 2011 e será mais uma 
grande conquista da zona leste”, 
concluíram.
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Feliz 2011!

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

fornecedores

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

Tudo o que você precisa, pertinho de sua casa !

Av. Profa. Magda Pinto Amarante 201Jd. Hortênsias
Fone 3712-0789

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

durante todos os dias do Ano Novo que 
está chegando !

 Feliz Natal e que 2011 seja  
repleto de felicidades

Supermercado HortênciaS

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

Feliz Natal. 
Muita saúde 

e paz em 2011

Cirlene Cabeleireira
UNISEX

Rua Vicente Celestino 245
 3714-3771 J Estância São José

Cortes - Escovas - Hidratação
- Luzes - Tintura - Escova 

progressiva

Drogaria Nova 
São Paulo

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

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

Há 24 anos atendendo Poços e região

Nutri 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 Caldas

O prefeito Paulo César 
Silva recebeu, na última 
quarta-feira (22), os re-
presentantes das diretorias 
da Yoorin Fertilizantes e 
da Mineração Curimbaba, 
para oficializar o acordo de 
transferência entre as em-
presas. 

Em nota, as empresas co-
municam o acordo de trans-
ferência de parte dos ativos 
da Yoorin Fertilizantes para 
a Mineração Curimbaba. De 
acordo com o contrato, a 

Mineração Curimbaba conclui 
incorporação da Yoorin Fertilizantes

transferência ocorrerá após 
um período de transição, 
que se encerra no dia 31 de 
março de 2011. 

Com a aquisição, a Mine-
ração Curimbaba concretiza 
sua aspiração de se estabe-
lecer como um fabricante 
nacional de fertilizantes, 
suportada por seu poten-
cial de prospecção de mi-
nerais usados na produção 
dessa categoria de produ-
tos. Além disso, a empresa 
mineradora pretende au-

mentar suas vendas para 
o mercado interno, pro-
porcionando, assim, maior 
equilíbrio entre mercado 
doméstico e exportações. 

A fabricação e distribui-
ção do fertilizante Yoorin 
se iniciou em 1966, pela 
Fertilizantes Mitsui S.A. e 
conquistou o reconheci-
mento nacional em solu-
bilidade em ácido cítrico 

a 11%, tornando-o mais 
adequado às condições cli-
máticas brasileiras. Após a 
ampliação de seu portfólio 
com produtos como Yogen, 
adubo foliar líquido, além 
do NPK, o negócio foi as-
sumido em abril de 2009, 
pela Yoorin Fertilizantes, 
empresa decorrente de uma 
cisão da Mitsui. 

A Mineração Curimbaba, 
estabelecida em Poços de 
Caldas desde 1961, é uma 
empresa bem sucedida na 
área de bauxita grau não 
metalúrgico e argila refra-
tária para o mercado brasi-
leiro e mundial. Atualmen-
te, a empresa exporta 65% 
de sua produção, espe-
cialmente para os Estados 
Unidos. Para a empresa, a 
aquisição de parte dos ati-
vos da Yoorin está alinhada 
à sua estratégia de longo 
prazo.

Diretores da Curimbaba e Yoorin fecham acordo
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MERCEARIA E AÇOUGUE

PACOTÃO

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

COMUNIDADE

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 , 
salgadinhos e  refrigerantes

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
POÇOS DE CALDAS

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

BAR DA FABIANA
De Fabiana & Família

R. Cel. Virgílio Silva, Esquina com Rua Bahia * Dom Bosco
9906-3203

Fabiana Bar e Família desejam a 
todos amigos e fornecedores um 
esplêndido Natal e um venturoso 
Ano Novo com muita paz, saúde 
e alegria e que deus abençoe a 
todos. Que 2011 seja repleto de 
sucessos e muito mais alegrias 
do que o ano que se encerra.

FELIZ FESTAS!!!

Que em 2011, a alegria seja nossa melhor 
companheira de viagem !
Feliz Natal. Boas Festas !

MILTON REIS
PRESIDENTE

Em matéria publicada na 
imprensa local no último 
final de semana, sobre 
instauração de Inquérito 
Policial para averiguar 
possíveis irregularidades 
no Sistema de Verificação 
de Óbitos de Poços de 
Caldas, o prefeito Paulo 
César Silva afirmou que 
“se diz muito tranquilo 
quanto à denúncia, que 
chegou à delegacia de 
forma anônima. (sic) Já foi 
analisada pelo Ministério 
Público e pela Câmara 
Municipal e arquivada em 
todas essas casas” .
Diante da afirmação, a 
Câmara esclarece que as 
denúncias encaminhadas 
aos vereadores pelo Dr. 
Antônio Carlos Corrêa 
de Faria, Chefe do 18º 
Departamento de Polícia 
Civil do Estado de Minas 
Gerais, referente a fatos 
relacionados ao SVO, não 
foram arquivadas. Em 

Câmara rncaminha denúncias sobre 
SVO foram encaminhadas à Justiça

13 de agosto de 2010, o 
Processado Legislativo n. 
151, que contém todos 
os fatos apresentados 
ao Poder Legislativo, foi 
encaminhado ao Dr. Alceu 
José Torres Marques, 
Procurador Geral de Justiça. 
No ofício 23/2010, assinado 
por todos os vereadores, 
a Câmara solicitou ao 
Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, 
através do Procurador 
Geral, que analisasse os 
documentos e tomasse as 
providências necessárias 
acerca das denúncias 
apresentadas. De acordo 
com o Ofício 881/MP/2010, 
de 12/11/2010, da lavra 
do Promotor Eduardo 
Bustamante Stephan, e que 
se refere ao Inquérito Civil 
n. MPMG-0518.10.000.365-
7,  esse procedimento 
foi instaurado por 
determinação do 

Procurador Geral de 
Justiça Adjunto Jurídico, 
em razão do acionamento 
feito pela Câmara 
Municipal de Poços de 
Caldas.
A conclusão do Inquérito 
Civil foi pelo arquivamento 
e remessa ao Conselho 
Superior do Ministério 
Público para a necessária 
apreciação. A Comissão 
de Justiça, Legislação 
e Redação Final da 
Câmara aguarda um 
posicionamento final por 
parte do Conselho Superior 
do Ministério Público, não 
tendo recebido nenhuma 
resposta até o presente 
momento. Assim que os 
vereadores receberem 
informações do MP sobre 
o assunto, o Processado 
Legislativo n. 151/2010 
voltará à análise da 
Comissão de Justiça para as 
providências cabíveis.

Vende-se 
um celular 
MP12 E71

TV, 2 chips, 
Câmera digital 

com zoom
só R$ 149,00

3713-1054

Fabiana Svenson P. Ribeiro
Apesar de ser da responsabi-
lidade do Estado a garantia 
da saúde de seus cidadãos, é 
sabido que o sistema de saú-
de público é muito precário 
e deficitário na maioria das 
cidades brasileiras. Com o au-
mento do poder aquisitivo da 
população, houve uma grande 
procura por planos de saúde.
Porém, ao adquirir um plano 
de saúde, é preciso observar 
alguns pontos importantes, 
a começar se a adesão foi 
por meio de Sindicato, insti-
tuições de classe, empresas, 
ou seja, por meio de contra-
tos coletivos, ou, em caso de 
aquisição diretamente com a 
operadora pelo beneficiário, 
através de planos individuais. 
Sendo que, o plano coletivo 
exige um intermediador, que 
é a pessoa jurídica a qual a 
pessoa física está vinculada, 
enquanto o plano individual 
pode ser contratado por qual-
quer pessoa diretamente com 
a operadora.
Cabe ainda atentarmos ao fato 
que o plano de saúde indivi-
dual está vinculado ao contro-

le da ANS (Agência Nacional 
de Saúde Suplementar), ca-
bendo a ela a imposição do 
índice máximo do reajuste de 
preço quer pelo aniversário 
do plano ou pela alteração 
de faixa etária. E no plano de 
saúde coletivo a ANS apenas 
atua como supervisora, e não 
como interventora. A atuali-
zação do índice de correção 
do plano coletivo decorre da 
sinistralidade.
O plano individual, desta for-
ma, inicialmente apresenta 
mensalidades mais caras do 
que coletivo, entretanto, com 
índices de reajustes estabele-
cidos pela ANS. Já os planos 
coletivos têm valores mais 
baixos, mas seu índice de re-
ajuste depende de negociação 
entre a operadora e a pessoa 
jurídica intermediadora.
Em relação às carências, no 
plano coletivo ela somente 
existirá se os aderentes forem 
inferiores a trinta beneficiá-
rios. Em caso superior a este 
número, a carência não preci-
sará ser cumprida.
Portanto, em caso de pla-
no coletivo inferior a trinta 
pessoas e planos individuais, 
deverão ser observadas as ca-

rências de cada procedimen-
to.
É importante frisar que em 
caso de ciência de uma doen-
ça antes da adesão ao plano 
de saúde, o beneficiário do 
plano de saúde deverá infor-
ma-la, sob pena de descre-
denciamento e não cobertura 
do procedimento não infor-
mado.
Todas as doenças reconheci-
das pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) são de cober-
tura obrigatória do plano de 
saúde, sendo que a Agencia 
Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) atualiza o rol de 
procedimentos que deverão 
ser cobertos pela operadora, 
sendo o último publicado em 
12 de janeiro (Resolução Nor-
mativa nº 211).
A cobertura procedimental 
pelo plano de saúde é obri-
gatória desde que conste a 
doença no rol da OMS, tenha 
sido cumprida a carência para 
aquele procedimento e o be-
neficiário tenha informado 
ao plano em caso de ciência 
anterior a adesão.
Fabiana Svenson Petito Ri-
beiro, advogada do escritório 
Fernando Quércia Advogados

A COBERTURA DOS PLANOS DE SAÚDE

N ó s  a j u d a m o s  s u a s  f e s t a s 
f i c a r  m a i s  d e l i c i o s a s

* Frangos assados
* Leitoas

* Pernil & lombos
Faça sua encomenda!!!
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Assine a 
Tribuna da Zona Leste

E fique por dentro das melhores notícias da melhor região da cidade

R$ 20,00 por ano

3713-2642
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;

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

Que em 2011, você tenha 
mil motivos para alegria. 
Muita saúde, vontade e 

determinação !
Tradição em 
Bem Servir

A PADARIA DO 
DI E DA HILMA

“ Comece fazendo as coisas 
necessárias. Em seguida, 

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

coisas impossíveis “

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

dias do Ano Novo

Duas novas viaturas pas-
sam a integrar a frota da 
2ª Cia BM, adquiridas com 
a Taxa de Incêndios: um 
furgão Iveco, será utiliza-
da como Unidade de Res-
gate e um caminhão VW, 
que será utilizado como 
Auto Bomba Salvamento 
(ABS). Além de transpor-

tar materiais e equipamen-
tos de salvamento, o cami-
nhão também conta com 
um tanque de água com 
capacidade para 1.500 li-
tros, que atuará em peque-
nos incêndios ou apoiará 
as viaturas de combate a 
incêndios, quando houver 
necessidade.

Desde a implantação da 
Taxa de Incêndio, o Cor-
po de Bombeiros de Poços 
de Caldas já recebeu sete 
viaturas através desta 
taxa, o que melhorou o 
atendimento por parte da 
Companhia a toda popula-
ção de Poços de Caldas e 
região.

Bombeiros recebem duas novas viaturas
A Ativa Distribuição e Logís-
tica – operador logístico em 
todo o Brasil e transportador 
para o Sudeste e Paraná nas 
áreas farmacêutica, cosmética 

e têxtil – anuncia a abertura 
de nova filial em Pouso Alegre 
(MG) para reforçar os serviços 
e atender a crescente demanda 
do mercado.

A filial passou a operar em um 
novo terminal de 700m² com 
quatro plataformas para des-
carregamento veículos simulta-
neamente e pátio de manobras. 
Para o diretor de Operações da 
Ativa, Evonir Kohl, os investi-
mentos são focados nas opera-
ções e nos clientes. “A Ativa 
sempre se preocupou com o 
cliente. Sabemos da importân-
cia e da prioridade do produto 
que transportamos”, explica.
Além disso, a Ativa está equi-
pando as suas filiais com novos 
veículos, entre cavalos mecâni-
cos, semi reboques e veículos 
menores, novos equipamentos 
de monitoração e adequação 
dos veículos próprios e agre-
gados, para oferecer ao clien-
te e ao mercado melhor aten-
dimento. “Ao longo de 2010 
concentramos nossos esforços 
para preparar a empresa para o 
grande crescimento que verifi-
camos. Para isso investimos em 
pessoal, frota, equipamentos e 
infraestrutura”, explica Kohl.

Ativa Distribuição e Logística reforça oferta 
de serviços em Pouso Alegre

95.indd   9 23/12/2010   19:12:45



10 Tribuna da Zona Leste Poços de Caldas  g  Nº 95 - 2ª Q. Dezembro de 2010

LIMA
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  - Inva-
lidez - Amparo ao deficiente 

e ao idoso

 3713-6266 <> Cel. 8842-9021

COMUNIDADE

Feliz Natal. 
Próspero 2011.

R. Joaquim Deparolis 179 - Pq. primavera
 3722-7432

Doces GUI GUI

É o que deseja a 
equipe 

Doces Gui Gui

O Doce Sabor Da Alegria !
PÉ DE MOLEQUE * CAJUZINHO

FELIZ NATAL E 
UM DOCE 2011

3030

Desejamos a todos um Natal feliz e repleto de fé, amor e fraternidade; 
um 2011 com muitas realizações, conquistas, saúde e harmonia !

Bar du Urutu lança sistema self service
   O Bar du Urutu, um dos 
pontos mais conhecidos e 
freqüentados da Zona Les-
te, inova mais uma vez. 
Depois de lançar o serviço 

de restaurante há cerca 
de três anos, agora lança 
mais uma comodidade aos 
seus clientes e amigos: o 
sistema self service, onde 
o cliente pose se servir à 
vontade por um valor fixo. 
O cardápio foi ampliado e 
melhorado para satisfazer 
até aos mais refinados pa-
ladares. Também foi am-

pliada a lista de opções em 
bebidas, sucos e refrigeran-
tes, bem como doces e ou-
tra sobremesas. “O que era 
bom agora ficou melhor”, 
destacou o empresário e 
“fiel freguês” Magu, da Far-
mácia Dom Bosco.
   O restaurante do Urutu 
funciona de segunda a sá-
bado, exceto nos feriados.

Bar du Urutu agora tem sistema self service: é o progresso chegando à região

O Senai abriu o prazo de ins-
crições para o processo de 
seleção do curso de Inicia-
ção à Docência na Educação 
Profissional e Tecnológica. 
São 830 vagas para todo o 
Brasil. O curso tem como 
objetivo desenvolver compe-
tências para que os partici-
pantes possam atuar como 
docentes em instituições de 
ensino voltadas à educação 
profissional e tecnológica.
Para concorrer, é necessário 
ensino médio completo e 
ter concluído curso de ensi-
no profissionalizante ou ter 
experiência mínima de seis 
meses comprovada em uma 
das 24 áreas técnicas con-
templadas no edital (veja 
abaixo). 
O curso é gratuito e terá 
carga horária total de 160 
horas, com início previsto 
para 10 de fevereiro de 2011 

e término em 30 de junho de 
2011. Será realizado na mo-
dalidade a distância – curso 
online – sendo, com isso, 
requerido que os candidatos 
selecionados tenham acesso 
regular à internet pelo me-
nos dez horas por semana.
Os candidatos que conclu-
írem com aproveitamento 
o curso receberão o certi-
ficado do Senai de Inicia-
ção à Docência de Educação 
Profissional e Tecnológica. 
Os candidatos farão provas 
de matemática, língua por-
tuguesa, raciocínio lógico 
e área técnica, com cinco 
questões cada. As inscrições 
vão até o dia 8 de janeiro de 
2011 e poderão ser feitas no 
site www.senai.br/prodo-
cente.
As provas serão realizadas 
exclusivamente online, em 
dia e hora agendados no ato 

da inscrição, e terão dura-
ção máxima de duas horas. 
O período previsto para re-
alização das provas é de 16 
de dezembro de 2010 a 10 
de janeiro de 2011. A relação 
final dos candidatos aprova-
dos será divulgada no dia 13 
de janeiro de 2011.
Áreas prioritárias para o Se-
nai
1. Design de moda 2. Design 
gráfico 3. Eletricidade indus-
trial 4. Eletricidade predial 
5. Eletrônica 6. Fresagem 
mecânica 7. Fresagem CNC 8. 
Ferramentaria 9. Gestão (ad-
ministração) 10. Instrumen-
tação e controle de processo 
11. Mecânica de automóvel 
12. Mecânica de manutenção 
13. Mecânica geral 14. Me-
catrônica 15. Refrigeração 
16. Soldagem 17. Tornearia 
mecânica 18. Tornearia CNC 
19. Tecnologia da informa-
ção 20. Telecomunicações e 
redes 21. Pedreiro
22. Instalações hidráulicas e 
gás 23. Panificação e confei-
taria 24. Aplicação de reves-
timentos cerâmicos.

Senai oferece curso gratuito de iniciação à docência
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CLASSIFICADOS
Coloque aqui o seu anúncio classificado. É gratuito (máximo: 3 linhas)

Por telefone: 3713-2642   ***   E-mail: class.tzl@gmail.com

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

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

Rua Barão Campo Místico, 186 esq. Tra-
vessa Santa Cruz. 3714-7864

---------------------------------------------
GRAPHIC WORK STATION

 Computador Pentium3, impressora 
laser HP e scanner. Corel, Photoshop, 
Pagemaker, etc. R$ 500,00. Tratar 
4141-2514 (fixo)

------------------------------------
IMPRESSORA LASER HP 4L

R$ 150,00
Super conservada. Super econômica. 

Toner dura para caramba   3713-2642
------------------------------------

SCANNER DE MESA  TCE
Conservadíssimo - na caixa. 1200 DPI.

Ótimo para digitalizar documentos, 
fotos, reportagens e digitar textos.  

R$ 50,00. Tratar com Wilson - 3713-2642
-------------------------------

APARELHO DE SOM GRADIENTE
Modelo Avanti digital. Vinil, Deck (fita 

K7), FM 7 AM, entrada CD. 2 caixas 
acústicas - super conservado. R$ 150,00.

Tratar com  Vânia » 3713-2642
----------------------------------

FILMES ADULTOS
3722-4398

---------------------
VENDO BICICLETA ERGOMÉTRICA

R$ 70,00 
8451-1789

VENDO
 Caixa de grave -  módulo auto falante 

novo  - 9911-6108

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
( 3714-11033

---------------------------------
VENDE-SE 

TOCA CD automotivo
PIONNER s/mp3 frente destacável

R$ 130,00  tel 8451-1789
-------------------------------------

VENDO VOLANTE  GOL G3
R$200,00

 8451-1789
-------------------------------

MONZA 2.0 93
V. 4 pts., d.h. Tr.

3721-6423 / 9112-0110
------------------------------------------

KANSAS 2010
V.PRATA TRANSF. FINANC.

0 ENTRADA.TR
8817-9616

---------------------
FIORINO V.FURGÃO, 96/97,

MOTOR 1500, BRANCO.
TR. 9905-0804

-------------------------------
CAMINHÃO VW - VENDO
Ano 1985 modelo 6/90

Tratar: 8851-5317/3712-1752

Negócios & Oportunidades Serviços

LIMPA-SE
Terrenos em geral. Tr. 9198-6774 com o 

popular Paulo Leiteiro.
--------------------------------------------

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

----------------------------------------
LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA

Limpa-se caixas de água, pisos, obras, 
etc. Serviço profissional.
Tratar com Jean -  8824-2122

ALUGA-SE CASA
Sta. Rosália, 3 qts., quintal, lavand., só R$ 
350. Tr. 3721-2797

----------------------------------
BARRACÃO 220M²

V. frente Ceasa, 2 wcs, coz., trifásico. 
Tratar com  Fausto - 9136-0576

-----------------------
ITAMARATY 5

V. casa c/ 4 cômodos, R$92 mil, 
ac. financiamento Tr. 9872-2015

-------------------------
PARQUE PRIMAVERA

Vendo casa, 1ste., 2qts., gar., quintal, 
R$220mil. 3714-3201

--------------------------
MORADA DOS PÁSSAROS

V. chácara, 2000m², plana, cercada, 
R$40mil. 3721-2050/ 8853-4140

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

Veículos & Motos

IMÓVEIS 

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

Recupere seu alto-falante a 
partir de R$ 10,00

RSB - REFORMADORA SOM BOM
Rua Campestre 122  9135-7537 / 9958-1419

Só precisamos da carcaça.
Altos-falantes auto-motivos e 

gerais, caixas acústicas, cornetas.
Especialistas em tampões para o 

som de seu carro ficar melhor ainda!
Marcelo

Dr.  Anísio 
Pereira Jr.

Cirurgião Dentista

R. Cel. Virgílio Silva 2915
Dom Bosco

 3713-6499

Convênio com 
Uniodonto, 

IASM, SinPro

Um Feliz 
Natal e 

Próspero 
Ano Novo

Feliz Natal e próspero Ano Novo!

  Na última quarta-feira (22), 
o vereador Paulo Eustáquio de 
Souza (PTB) encaminhou um 
ofício à prefeitura solicitando 
a limpeza, demarcação e 

operação tapa-buraco em 
várias ruas dos bairros Jardim 
Santa Lúcia, Jardim São Paulo 
e Jardim Ipê. Segundo o 
parlamentar, a administração 
informou que o serviço será 
feito nesta semana.
  Além da grande quantidade de 
buracos, a falta de sinalização 
nas ruas têm gerado muitas 
reclamações dos moradores. 
Outra reivindicação é a 
limpeza das calçadas, que 
encontram-se com o mato alto. 
“Pedi à secretaria competente 
que fizesse um mutirão para 
limpeza e sinalização das 
ruas, pois vários bairros da 
zona leste estão em péssimas 
condições”, declarou.
  Sobre a qualidade do asfalto, 
o vereador afirmou que é 

Mutirão faz limpeza em ruas 
da zona leste

preciso um trabalho bem 
feito de recapeamento, ou 
mesmo tapa-buraco, nas vias. 
“A principal reclamação da 
comunidade é com relação 
aos buracos, que tornam as 
ruas intransitáveis. Esperamos 
que possa ser feito um 
bom trabalho nos bairros 
mencionados”, finalizou.
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B
(

 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

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

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

Ano Novo repleto de 
felicidades

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

Você merece este 
prazer!

Um Feliz Natal, Ótimo 2011, cheio 
de felicidades, paz e muita saúde 
a todos nossos clientes amigos e 

colaboradores

   Mostrando mais uma 
vez a preocupação com 
o dinheiro público e 
o compromisso com 

a municipalidade de 
Poços de Caldas, a 
Câmara Municipal 
devolveu R$ 1,5 milhão 
ao Executivo em 2010. 
Há vários anos, o 
Poder Legislativo tem 
feito esta devolução 
e, com isso, auxiliado 
a administração no 
cumprimento de suas 
obrigações.
   Segundo o presidente 
em execício, vereador 
Álvaro Cagnani (PSDB), 
o valor devolvido nesse 
ano foi menor devido 
à diminuição do valor 
anual repassado à 
Câmara. “O valor foi 
mais baixo devido a 
vários fatores, dentre 

eles a diminuição do 
valor repassado pelo 
Executivo, que antes 
era de 7% e em 2010 
foi de 6% do valor do 
Orçamento, e também 
a outras despesas, 
como o pagamento 
de parcelas do 
projeto arquitetônico 
elaborado pelo 
escritório de Oscar 
Niemeyer”, ressaltou.   
O Orçamento da 
Câmara em 2010 foi de 
R$ 8.467.000,00. Para 
Cagnani, a seriedade do 
Poder Legislativo com 
os gastos realizados 
possibilitou que a 
quantia pudesse ser 
repassada à prefeitura. 

Câmara devolve R$ 1,5 milhão ao Executivo

Conheça a nova loja no Posto Coronel. 
Mais conforto e mais alegria com a 

mesma qualidade!
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