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Luminárias - Lâmpadas - Tubos  
Fios - Cabos - Eletrodutos

( 3722-1913 E-mail: elenmateriaiseletricos@hotmail.com
Rua Acácia 15 - Bairro São João - Poços de Caldas, MG

COBRIMOS O SEU 
ORÇAMENTO. 
Traga-o e confira!

Padrão Luz e Água

R. São Paulo R. Maj. Joaquim Bernardes

Av. M
al. Castelo 

Branco

Av. U
birajara M

. M
oraes

R. Acácia

Nº 15

O endereço de sua economia

Rua Bahia 22 Esquina com Cel. Virgílio Silva * ( 3715-3403

PEG PAG ZONA LESTE

UM ESTOURO DE OFERTA !!
Rojão  12 tiros cx .... R$12,95

Rojão Chuva de Lágrimas cx 12 . ... R$ 13,50
Rojão de vara “Treme Terra” ... R$ 6,95 un.
Rojão Chuva de luz multicor .... R$ 7,50 un.

Agapito silvo cx. 12 ..... R$ 9,95
Estralo de sala p/ criança cx 40 ... R$ 1,50

 

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!

Que as alegrias reinantes no Natal estejam 
presentes em nossos lares durante todos os dias 

do Ano Novo
Cairbar & Família

DISK REMÉDIO

Programa farmácia popular.
Medicamentos para hipertensão e 

diabetes totalmente grátis!
O Natal está chegando e a 

Droga Vida está preparando uma 
campanha sensacional para você!!!

Rua Cel. Virgílio Silva 1890 - Vila Nova  
(Próximo ao CSU - Centro Social urbano) 

 Poços de Caldas - MG
DISK REMÉDIO

3722-7372

“Que o Natal de vocês seja a esperança do ano que está por 
vir, com todas as realizações possíveis e imaginárias.”

Felicidades no Natal e em 
todos os dias do Ano Novo

  A Equipe Tribuna da Zona Leste deseja que todos os seus leitores, anunciantes, 
amigos e fornecedores tenham um Natal muito feliz. E que este clima de fraternidade 

permaneça vivo em todos os dias de 2012!!

R. Cel. Virgílio Silva 
ganha iluminação natalina
A rua Coronel Virgílio Silva ganhou, pela primeira 
vez, iluminação natalina. Enfeites foram colocados 
pela Prefeitura e pela DME Distribuição ao longo de 
todo o trecho, da Vila Nova até a Estância São José. A 
iniciativa foi uma conquista do vereador Urutu, que 
intercedeu junto à Prefeitura para que o Natal local 
ficasse mais animado, com noites mais coloridas.
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“Há pessoas que transformam o sol numa simples 
mancha amarela, mas há também aquelas pessoas que 
fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol”

 ( Pablo Picasso ) 

“Não deixe que a tristeza do passado e o medo 
do futuro estraguem as tuas alegrias do presente”

 
(Provérbios cubano)

PÉROLAS DE SABEDORIA

Um feliz Natal e próspero ano novo 
aos nossos clientes, 

amigos e fornecedores

Rua Cel. Virgílio Silva 3870 - Ch. Alvorada  ( 3713-1955

CORONEL
SUPERMERCADO

deseja a todos seus clientes 
e amigos um Feliz Natal e um 
Ano Novo cheio de sorrisos!

Poços, dezembro de 2011

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

Feliz Natal e próspero Ano Novo!

AGRADECIMENTO 
Rita de Fátima Pereira de Freitas  (Lanches Alvorada)  / Vacilde Mareca  ( Funcionária Pública Municipal) 

Tereza Cândido ( Prendas Domésticas )
Vem por meio deste veículo de comunicação, de grande credibilidade na Zona Leste e Poços de Caldas, agradecer ao 
empresariado local, as generosas doações que receberam para a realização do Natal das crianças carentes  que foi feita na 
Fazenda Souza Lima, num total de aproximadamente de 100 crianças. A festa com farta distribuição de brinquedos, bolo, 
salgados, doces, balas, e a presença de Papai Noel ( Rita ), aconteceu no ultimo dia 18 de Dezembro, começando por volta 
das 9:00 horas e seu encerramento as 17:00. Todos os empresários fi zeram questão de permanecerem no anonimato, o que 
mais enobrece estes atos.
Em especial, queremos deixar nosso agradecimento ao Pe. Paulo Sérgio, da Paróquia São João Bosco,  que muito colaborou 
para que esse evento, fosse coroado de êxito, e como não podia deixar de ser a todas as pessoas voluntárias que de um modo 
ou de outro contribuiu com sua ajuda. A todos desejamos que Deus Nosso Pai lhes de em dobro tudo o que fi zeram por essas  
crianças. Essa é a nossa 9ª festa e esperamos que no ano que vem, contarmos com  a mesma generosidade deste ano. Um 
Feliz Natal e um Ano repleto de felicidades. 

(a) Rita, Vacilde e Terezinha.

O Dr. Eloísio 
do Carmo 
Lourenço

Manter o peso durante as festas de 
fi m de ano não é fácil, mas com de-
terminação e uma dieta equilibrada 
é possível perder os quilos extras 
ganhados no período, confi ra o car-
dápio que o Spa Sorocaba preparou.
Pratos saborosos, doces irresistíveis 
e bebidas fazem muitas pessoas 
ganharem alguns quilos indesejados 
nas festas de fi m de ano. E assim, as 
dietas que propagam milagres são 
alvos fáceis. No entanto, elas prome-
tem a perda de peso rapidamente, 
mas não saudável o que, consequen-
temente, pode ocasionar no ganho 
de peso novamente em curto prazo.
Para a nutricionista do SPA Sorocaba, 
Renata Fidelis Amorin, a reeducação 
alimentar é a maneira mais saudável 
para recuperar a forma e conseguir 
manter o peso ideal.
Segundo Renata é preciso aprender 
a fracionar a alimentação, “fazer 
pequenos lanches a cada 3 horas é 
muito importante para ativar o me-
tabolismo. Nestas refeições escolha 
alimentos leves, como verduras, le-
gumes, carnes magras e grelhadas. 
Nos lanches opte por iogurte 0% de 
gordura ou 0% de açúcar, pão inte-
gral e frutas”, indica a nutricionista.

Além disso, realizar atividade física 
também é fundamental e colabora 
para diminuir a gordura do organis-
mo e aumentar a massa magra, nem 
que seja uma caminhada moderada, 
mas faça pelo menos 30 minutos to-
dos os dias. Renata ainda reforça que 
é muito importante comer pouco à 
noite (evite gorduras e carboidra-
tos), mastigar bem os alimentos e 
comer devagar, para que dê tempo 
do cérebro processar que você está 
satisfeito, evitar a sensação de estu-
famento e de se alimentar mais do 
que o necessário.
Abaixo segue um cardápio com uma 
dieta de 1300 calorias baseada nas 
refeições servidas pelo Spa Sorocaba 
e fácil de ser preparada em casa para 
perder os quilinhos extras conquis-
tados no fi m de ano, mas a perda 
de peso varia  muito, dependendo 
do biótipo de cada um (idade, peso, 
sexo, etc,) e o tempo dedicado às ati-
vidades físicas, mas uma coisa é cer-
ta, com a alimentação equilibrada é 
possível chegar ao corpo dos sonhos 
de forma saudável.

CARDÁPIO DIETA DE 1300 
CALORIAS

Café da manhã: 200ml de leite de 
soja batido c/1 maçã + 1Colher de 
sopa Chia (s/bater); 1 Torrada inte-
gral c/ 1C.sopa de patê de ricota c/ 
ervas

COLAÇÃO: 1 PRATO DE SOBRE-
MESA DE MELÂNCIA

Almoço: Salada de Alface americana, 
rúcula, cenoura ralada e 2 nozes pi-
cadas + 1 colher de sopa de  molho 
vinagrete c/ azeite; Salmão ao molho 
de manga;  Arroz integral c/brócolis 
(2 colheres de sopa); 1pêssego

LANCHE: 1 POTE DE IOGURTE DE 
AMEIXA LIGHT

Jantar: Salada de acelga, tomate ce-
reja  e cebola roxa + 1 colher de sopa 
de molho de iogurte desnatado c/ 
azeitona preta e 1 colher de café de 
gergelim; ½  unid. Berinjela rechea-
da com carne ao molho de tomate; 2 
colheres de sopa de purê de batata; 
1 laranja
Ceia: 1 xícara de chá de Gengibre c/ 
adoçante e 1 fatia média de queijo 
branco light 

R. Rio Grande do Sul 514 - Sala 01 * Poços de Caldas - MG
(35)3715-3626  ***    advocaciaoliveiravargas@gmail.com

CAUSAS:
 Cíveis, Previdenciárias e 

Trabalhistas

Esmerail de Cássia Oliveira
Advogada - OAB-MG 121.643

ADVOCACIA

NUTRICIONISTA DÁ DICAS PARA QUEM EXAGERAR 
NAS FESTAS DE FIM DE ANO
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Padaria e mercearia

Di Prima

( 3713-3302
Rua Paissandu, 45 - Dom Bosco

Pães, bolos, tortas, doces & 
salgados e sobremesas.
Aceitamos 
encomendas para festas, 
casamentos e aniversários !

( 3713-33023713-3302

PROMOÇÃO ESPECIAL!
Pizza grande (vários 

sabores)        + 
1 guaraná PET

R$ 11,50

Supermercado San Michel Bretas Barateiro Arco Íris

Arroz tipo 1 - 5 kg 6,65 7,19 6,90 6,99

Feijão - 1 kg 3,39 2,49 2,99 3,40

Açúcar Cristal - 5 kg 8,89 8,49 9,98 8,90

Sal refi nado - 1 kg 0,92 1,99 1,10 1,29

Óleo de Soja - 900 ml 2,79 2,45 2,99 2,79

Ovo branco - dz 2,75 2,89 2,60 2,99

Farinha de trigo - 1 kg 1,29 1,59 1,45 1,69

Macarrão - 500 g 1,59 1,49 1,49 0,99

Margarina - 500 g 2,65 1,89 1,79 1,75

Extrato de Tomate - 350 g 1,39 1,49 1,45 0,99

Fubá mimoso - 500 kg 1,09 0,89 0,99 1,00

Amido de milho - 500 g 5,49 3,49 2,39 3,99

Bolacha de trigo - 400 g 3,29 3,99 1,99 1,69

Achocolatado - 400 g 2,29 1,99 2,99 1,99

Refrigerante - PET 2l 1,89 2,29 1,65 1,99

Leite tipo C - 1 l 1,70 1,59 1,50 1,50

Pãozinho francês - 1 Kg 4,98 5,99 4,50 4,99

Sabonete - 90 g 0,75 0,65 0,65 0,60

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

Papel higiênico - pct 4 1,49 3,49 1,29 1,20

Absorvente higiênico popular 1,65 1,49 1,55 1,50

Toalha de papel - pct 2,29 2,29 2,59 2,25

Sabão em pedra - 1 kg 3,89 3,45 2,40 3,99

Sabão em pó - 1 kg 5,55 2,69 3,39 2,99

Detergente - 500 ml 1,15 0,99 1,10 0,99

Água sanitária - 1 l 0,99 1,29 1,35 1,15

Desinfetante - 500 ml 1,59 1,69 1,48 1,70

Lã de aço (Bombril) - pct. 63 g 1,39 1,30 0,99 0,99

Soma das Compras (R$) 74,77 72,81 66,74 67,28

Diferença entre o supermercado mais 8,03

careiro e o mais barateiro 10,74%

PROTEJA SEU DINHEIRO!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica

Supermercados da Zona Leste

Pesquisa realizada em 22/12/2011
Bretas: Vila Nova
San Michel: Campos Elíseos
Arco Iris: Alto Dom Bosco
Barateiro: Santa Rosália
Mais barateiro:Barateiro (R$ 66,74); Mais careiro: San Michel (R$ 74,77)
Economia ao comprar no mais barateiro: R$8,99 (12,37%)

SUPERMERCADO TAVARES
Rua Congonhas 34 - Jd. São Paulo * ( 3721-7748

O endereço certo de sua economia !

SUPERMERCADO TAVARES
Rua Congonhas 34 - Jd. São Paulo * 

ST 

VEJAM SÓ ESTAS OFERTAS

Leite Tipo C - 1L...................R$ 1,25

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

Achocolatado Santa Amália  400g ...... R$ 1,79

 Cerveja Bavária 350 mL ............... R$ 1,49

Farinha de Trigo Nonita .......................... 1,29

Maionese Mari ......................................1,99

Nem o Papai Noel vai perder as 
ofertas do Supermercado Tavares

Feliz Natal à 
Todos 

e um Próspero 
2012

POR MARCOS MORITA
O mundo corporativo já entrou em 
contagem regressiva, faltando me-
nos de uma semana para as festas 
de fi nal de ano. Grande parte das 
empresas costuma programar férias 
coletivas neste período, época em 
que quase nada se decide no campo 
dos negócios. Apesar do marasmo, 
aproveite para defi nir os principais 
objetivos a você e sua equipe para o 
próximo ano.
Praticamente todas as fi rmas utili-
zam metas para medir o desempenho 
de departamentos e colaboradores, 
independentemente do nível hierár-
quico e função. Ao topo da pirâmide 
temas mais abrangentes, estratégi-
cos e de longo prazo. Já para a base, 
ações táticas e de curto prazo. Ope-
racionalizá-las é função do corpo ge-
rencial, localizados no meio da fi gura.
Apesar de simples, estabelecê-las 
esconde alguns segredos. Objetivos 
inalcançáveis, prazos exíguos, es-
copo amplo ou impossibilidade de 
medi-las podem desmotivar os cola-
boradores. Aprecio a técnica SMART, 
a qual menciona que as metas devem 
ser específi cas, mensuráveis, atingí-
veis, realistas e tangíveis, já traduzi-
das para o português. Vejamos.

Como estabelecer metas para 2012
Específi cas: aumentar o market 
share, reduzir a inadimplência ou pe-
netrar um novo mercado são metas 
interessantes, porém muito gerais. 
Para torná-las menos genéricas é 
necessário um maior nível de deta-
lhamento. Conquistar dois pontos de 
market share no mercado carioca, 
através da penetração na classe A da 
zona sul , por exemplo, seria algo bem 
mais específi co.
MENSURÁVEL: ainda na mesma linha, 
é necessário medir os dois pontos de 
market share obtidos, sejam eles em 
unidades físicas, monetárias ou mar-
gens de contribuição. Caso contrário, 
um vendedor poderia conquistá-lo 
oferecendo grandes descontos, com-
prometendo a lucratividade.
ATINGÍVEL: imagine um novo entran-
te no setor de bebidas, cuja meta 
seja obter metade do mercado da 
Coca-Cola. Apesar de desafi adora 
é na prática inatingível, mesmo que 
pertença a um grupo com grande 
poderio fi nanceiro. O feitiço neste 
caso virará contra o feiticeiro, ar-
refecendo os ânimos dos envolvidos 
num curto período de tempo.
REALISTA: algumas multinacionais 
têm sofrido deste mal após 2008. 
Com os mercados maduros em que-

da, executivos globais recorrem aos 
emergentes para cobri-los. É comum 
aplicar taxas de crescimento chine-
sas à fi liais brasileiras, ao mesmo 
tempo em que se solicitam margens 
de lucro cada vez mais elevadas. São 
as conhecidas metas para inglês ver.
Tangíveis: aqui entra o critério tempo, 
em meu ponto de vista o corolário de 
todos os anteriores. Um prazo muito 
curto pode desmotivar os envolvidos 
pela impossibilidade de cumprimen-
to, enquanto sua falta pode levar a 
acomodação. O governo brasileiro é 
mestre neste quesito, aplicando-os 
em suas duas vertentes.
Em minha experiência pude verifi car 
que alguns gestores têm difi culdade 
em utilizar o critério SMART, criando 
metas muito amplas, fracas ou ina-
tingíveis, as quais não contribuem 
para o resultado da empresa. Sugiro 
que comece aplicando-o ainda neste 
ano, revisando as metas estabeleci-
das. Talvez seja um bom programa 
aos que fi carão de castigo, nesta 
época de telefones mudos.

Marcos Morita é mestre em Admi-
nistração de Empresas, professor 
da Universidade Mackenzie e pro-
fessor tutor da FGV-RJ. 
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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 e 
próspero 2012 !

(URUTU)
APARECIDO NASCIMENTO

Vereador Urutu faz um balanço de sua atuação na Câmara Municipal
O vereador Aparecido Nas-
cimento (Urutu) tomou 
posse na Câmara Munici-
pal de Poços de Caldas em 
novembro de 2011. Ele é o 
primeiro suplente de seu 
partido, o Democratas. As-
sumiu no lugar de Tiago 
Cavelagna, que foi cha-
mado pelo prefeito Paulo 
César Silva para ser diretor 
do DMAE. 
Com forte votação em 
praticamente todos os 
bairros da Zona Les-
te, Urutu fez valer esta 
proporcionalidade e nestes 
12 meses, desenvolveu um 
intenso trabalho em prol 
da região. Encaminhou vá-
rias dezenas de indicações, 
requerimentos e outros 
instrumentos legislativos 
- sempre defendendo os 
interesses da região. Nes-
te sentido, lutou para que 
importantes obras de infra-
-estrutura saíssem do papel 
e passassem a benefi ciar o 
povo. O maior exemplo dis-
so é o asfaltamento da es-
trada da Cachoeirinha e a 
recuperação da Rua Claudi-
na Brandina de Moraes, no 
bairro Augusto de Almeida. 
Em ambos os casos, ele 
trabalhou incansavelmen-
te para que a Prefeitura 
atendesse estas antigas 
reivindicações da popula-
ção e deixasse de embro-
mação. “infelizmente, na 
política, se não houver 
representatividade e pres-
são, as coisas não aconte-
cem. Por mais simples que 
elas sejam. Por isso, fi ze-

mos marcação cerrada em 
cima dos secretários res-
ponsáveis pelas respectivas 
áreas. Não demos sossego 
até que as reivindicações 
fossem atendidas”, desta-
cou o vereador.
Trânsito - Urutu disse que 
outra grande luta que vem 
travando é para a solução 
dos problemas de trânsito 
na região. “A maior parte 
de nossas ruas são estrei-
tas e cheia de buracos. São 
bastante precárias, sem 
falar que boa parte delas 
são muito íngremes, o que 
difi culta ainda mais as coi-
sas”, relatou. Segundo ele, 
os casos mais graves são da 
Av. Wenceslau Braz e Rua 
Coronel Virgílio Silva - as 
duas principais vias de 
acesso à maioria dos bair-
ros da Zona leste. Ele trava 
uma verdadeira “batalha” 

com o Deemutran para que 
o trânsito seja melhorado. 
“Virei uma verdadeira sar-
na em cima do secretário 
Demilton Vacarelli para 
que fosse colocado o semá-
foro no trevo do DER. De-
morou quase um ano, mas 
conseguimos nosso objeti-
vo. Agora falta completar 
a sinalização da Coronel 
Virgílio Silva, com proi-
bição de estacionamento 
em lados alternados da via 
para dar mais segurança a 
pedestres e veículos. Va-
mos continuar esta luta”, 
enfatizou.
2012 - Para o próximo ano, 
Urutu destaca que vai con-
tinuar em perfeita sinto-
nia com as reivindicações 
da região. “Vamos insis-
tir naquilo que ainda não 
foi atendido. E tem muita 
coisa ainda sem solução. 

Vamos pressionar o Execu-
tivo para que atenda estas 
reivindicações. Vamos tra-
balhar para que isso acon-
teça”, fi nalizou.

Estrada da Cachoeirinha: 
uma realidade

Muro de contenção na Rua Claudina Brandina de Moraes: obra em andamento

Habitação: entrega de aptos. No Itamaraty 5

Colocação de semáforo no trevo do DER: perseverança

Trânsito na Av. José Remígio Prézia: sempre intenso Urutu recepciona vereadores de Botelhos

próspero 2012 !
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• Canalização de água na rua Retirinho, Bairro Dom Bosco
• Recuperação da camada asfáltica da rua Monteiro Lobato, Bairro Vila Nova.
• Ligação direta do ônibus Circulare no trajeto  que liga o bairro Vila Brasil com Nossa 
Senhora Aparecida até o terminal central, sem a baldeação na estação de integração 
da zona oeste.
• Colação de cobertura nos pontos de ônibus localizados na rua João Ferreira Gonçal-
ves, bairro jardim das Azaleias e na rua Magda Pinto Amarante, no bairro Jardim das 
Hortênsias.
• Instalação de redutores de velocidade na rua Vereador Ubaldo Latrônico, bairro Campos 
Eliseos.
• Implantação de melhorias na Av. Lourenço Ferreira Junior, no Bairro Jardim Philadél-
phia: Limpeza da via que se encontra com excesso de vegetação,  construção de calçadão 
para realização de atividades físicas e plantação de arvores ao longo da avenida.
•  Plantação de arvores ao longo da Av. Irradiação.
• Instalação de sonorizador e redutor de velocidade na Av. Vereador Edmundo Cardillo 
próximo ao Santa Lúcia, sentido bairro/centro.
• Recapeamento asfáltico das vias do bairro Aparecida: rua Dr. Martiniano Brandão e    rua 
Mestre Antônio Alves da Silva.
• Sinalização estatigráfica alertando a presença de escola nas proximidades e instalação 
de redutor de velocidade na bifurcação da rua Senador Godoy.
• Colocação de redutores de velocidade na rua Oswaldo Benedito Bertozzi, no bairro 
Philadélphia.
• Construção de muro de arrimo ás margens do ribeirão da Serra, na Av. Claudina de 
Moraes, no bairro Augusto de Almeida.
• Construção de um trevo na Av. Rodolfo Sarti, próximo ao Hipermercado San Michel, no 
bairro Campos Elíseos.
• Melhorias nas condições de tráfego da rua Vereador João Siqueira Loiola, no bairro 
Campos Eliseos.
• Instalação de redutores de velocidade na Coronel Virgílio Silva, nas proximidades do 
Hospital Vereador Gilberto de Mattos, próximo ao n°3.329 e 3.371.
• Construção de muro de arrimo em terreno que divisa com o Ribeirão da Serra na Coronel 
Virgílio Silva n°3.555.
• Estudos quanto a legalidade da implantação de rede de água e esgoto no condomínio 
Tapera Velha atrás do bairro Morada dos Pássaros, próximo às Chácaras Santo Antônio.
• Construção de pista de caminhada ao longo da Av. Helvécio Antônio Arantes, no bairro 
Jardim das Acácias.
• Implantação de redutores de velocidade na rua Carlos Gomes, no Bairro Estância São 
José.
• Construção de calçada na rua Coronel Virgílio Silva, altura do n°2.310, próximo ao Posto 
2004, no bairro Dom Bosco.
• Obras de nivelamento no pátio da entrada da escola Municipal José Raphael dos Santos, 
localizada na rua Eugênio Bernardes Ferreira, no bairro Jardim Philadélphia.
• Construção de calçada na rua Coronel Virgílio Silva, entre os n° 3.422 ao 3.453, no bairro 
Dom Bosco.
• Construção de calçadão para caminhada na Av. Presidente Wenceslau Brás, na altura do 
CEASA até o SESTE/SENAT.
• Transferência do semáforo localizado  entre as ruas Eng° Ubirajara Machado de Moraes 
e Coronel Virgílio Silva, bairro Vila Nova, sentido bairro/centro.
• Instalação de redutores de velocidade e demais sinalizações necessárias na Av. Padre 
André Hector Bouchard, no bairro Campo das Antas.
• Construção de galeria de água pluvial na rua Coronel Virgílio Silva, defronte ao n°3.455, 
no bairro Dom Bosco.
• Construção de calçada na rua Sebastião Thomas de Oliveira, nas proximidades do almo-
xarifado do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE, no bairro Santa Rosália.
• Limpeza, capina e vistoria de um terreno publico, localizado na esquina das ruas Maca-
pá e Maracanã, no bairro Dom Bosco.
• Providencias com relação à presença constante de cavalos em terreno localizado na rua 
Macapá, Dom Bosco e Maracanã, no bairro Dom Bosco.
• Revitalização da praça localizada na esquina das ruas Leonardo Luis Araújo Basso com 
Oswaldo Benedicto Bertozzi, no bairro Jardim Philadélphia.
• Conclusão do asfalto no final da rua Dom Bosco, bairro Dom Bosco.
• Construção de uma barreira de contenção de águas pluviais no bairro José Carlos, próxi-
mo ao antigo pátio de vistorias da Delegacia de Policia Civil.
• Recuperação da rua Lambari, no bairro Chácara alvorada.
• Melhorias na rua Macapá, nas proximidades do pesqueiro, no bairro Dom Bosco.

• Correção de solo na Av.  Presidente Wenceslau Brás, próximo ao clube da alcoa, sentido 
bairro/centro.
• Construção de calçada ao longo da rua Vereador Ubaldo Latrônico, no bairro Campos 
Elíseos.
• Mudança do local de realização da feira livre do bairro Santana para o mini terminal 
da Zona Leste.
• Construção de passarela na avenida Presidente Wenceslau Brás, nas proximidades da 
Artec – Fabrica de manilhas no bairro Dom Bosco.
• Implantação de bosque em área disponível localizada na confluência das ruas Pedro 
Augusto Cavini e   Benedita Lucas da Silva, no bairro Jardim Ipê e Júlio Marichi, no bairro 
Jardim das Hortênsias.
• Instalação de redutor de velocidade na avenida Alcoa, no sentido bairro/centro, nas 
proximidades da rotatória da escola Municipal Professor Arino Ferreira Pinto (CAIC).
• Implantação de um redutor de velocidade na rua Professor Antônio Viviani, nas proxi-
midades da esquina com a rua Antônio Camilo da Silva, no bairro Jardim Ipê.
• Implantação de galeria de água pluvial na rua Reinaldo Figueiredo Bastos, nas proxi-
midades com o trevo de acesso a Av. Presidente Wenceslau Brás, no Parque Primavera.
• Reforma da praça localizada na rua Goiânia, no bairro Jardim Quisisana e colocação de 
areia fina no parque infantil.
• Colocação de sinalização na Av. Presidente Wenceslau Braz, no trevo de acesso ao bairro 
Parque Primavera.
• Sinalização na Av. Presidente Wenceslau Brás na proximidade com o trevo de acesso à 
fabrica de pães New Bread.
• Aplicação de lama asfáltica nas ruas das chácaras localizadas ao longo da Av. Leonor 
Furlaneto Delgado (Estrada da Cachoeirinha).
• Implantação de sinalização horizontal e vertical no trevo de acesso ao Campus da fa-
culdade Unifenas.
• Recuperação da camada de lama asfáltica da rua Mantiqueira, no bairro Jardim Pri-
mavera.
• Estudos visando o estabelecimento de mão única de tráfego na rua Eugênio Bernardes 
Pereira, no bairro Philadélphia.
• Providencias no muro de arrimo construído no Ribeirão da Serra, nos fundos da em-
presa Marmoraria Caldense, localizado na rua Claudina Brandina de Moraes, no bairro 
Augusto Palmares. (o muro está estava sendo construído com apenas 2 metros de altura, 
enquanto o ideal seria de 2,5 a 3,5 metros dependendo do trecho, para atingir a altura 
do nível da rua).
• Melhorias nas condições de tráfego da estrada Dos Leite com aplicação de Lama as-
fáltica.
• Aplicação de lama asfáltica em vias de acesso a Chácara Santa Clara localizada na Es-
trada da Cachoeirinha.
• Aplicação de lama asfáltica nas ruas do condomínio da chácara Colina, nas proximida-
des com o restaurante Colina, na estrada da ponte João Nery.
• Elevação de redutor de velocidade situado na rua Manoel Freitas, no bairro Chácara 
Alvorada.
• Reforma de redutor de velocidade situado na rua Coronel Virgílio Silva, defronte ao n° 
3412, no bairro Dom Bosco.
• Construção de ponte sobre o ribeirão da Serra, nas proximidades de Delegacia Regional 
de Policia Civil, localizada na Av. Remigio Prézia.
• Providencias quanto à constante falta de água nas residências localizadas na rua Mon-
teiro Lobato, no bairro nova Aparecida.
• Transferência da coberto do ginásio Poliesportivo Francisco Luz, o qual sera reformado 
para abrigar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para a quadra poliesportiva do 
bairro Dom Bosco.
• Corte de arvore com risco de queda situada na rua Correia Neto, de frente ao n° 771.
• Limpeza de uma área utilizada para travessia de pedestres entre os bairros Parque Pi-
nheiros e Itamaraty II.
• Providencias visando o bloqueio para passagem de veículos na via que interliga os bair-
ros Parque Pinheiros e Itamaraty II, e adequações da área que esta gerando problemas 
pela falta de infraestrutura da via.
• Remoção de um caminhão abandonado em área utilizada para travessia de pedestres 
entre os bairros Parque Pinheiros e Itamaraty II.
• Reparo nos redutores de velocidades na Av. Saul do Prado Brandão, no bairro Nova 
Aurora.
• Colocação de dois redutores de velocidade na rua Giselha do Carmo Carvalho, altura dos 
n° 75 e 190, no bairro Parque Esperança.
• Construção de galeria de água pluvial nas ruas Oswaldo Paiva e Bahia, no bairro Dom 
Bosco.
• Construção de galeria de água pluvial nas proximidades da esquina da rua Elizabeth 
Aparecida Danza com a rua Newton Romanelli, no bairro Jardim das Hortênsias.
• Elaboração e execução de projeto estrutural e paisagístico para o local conhecido como 
cachoeirinha, Localizado na Av. Leonor Furlaneto Delgado, local este que poderá se tor-

nar mais uma atração turística para nossa cidade.
• Solicitação de conclusão das obras iniciadas pela autarquia nas ruas Três Corações e 
Caxambu,  no bairro Chácara Alvorada.
• Limpeza em terreno pertencente à Prefeitura localizado na Av. Coronel Virgílio Silva, 
n° 4500.
• Realização de manutenção da rua canário, no bairro Morada dos Pássaros.
• Limpeza na Av. Presidente Wenceslau Brás no trecho defronte ao trevo de acesso ao 
CEASA.
• Limpeza nas dependências da Escola Estadual João Eugênio, localizada no bairro Santa 
Rita.
• Limpeza e poda do mato existente nas dependências do asilo Lar dos Velhinhos locali-
zado no bairro dom Bosco.
• Limpeza e lavagem nas ruas e calçadas ao redor do prédio do Hospital da Santa Casa 
de Misericórdia.
• Construção de um trevo na Av. Presidente Wenceslau Brás, nas proximidades do acesso 
ao bairro Chácaras Poços de caldas para maior segurança dos motoristas que trafegam 
no local e devido ao aumento do fluxo notadamente no bairro Itamaraty V.
• Solicitação ao Sr. Prefeito Municipal de empenho junto aos órgãos federais, visando a 
cessão, à Delegacia de Policia Civil, de um terreno do patrimônio federal localizado na 
travessa da Av. Coronel Virgílio Silva e na Av. José Remigio Prézia, entre a ponte da DER e 
a quadra esportiva do Centro Social Urbano.
• Instalação de dois Traffics Calming na rua Junqueiras, defronte ao edifício Bauxita e do 
parque infantil Darcy Vargas.
• Construção de uma passarela para travessia de pedestres sobre o ribeirão da Av. Mansur 
Frayha, no trecho da rua José Ramos, no bairro Jardim Elizabeth.
• Aplicação de lama asfáltica em via da Chácara Santa Cruz, nas imediações do lote de 
n°35, devido deslizamento de terra no local.
• Solicitação de reforma do parquinho localizado no bairro nova aurora, pois  esta  bas-
tante defasado.
• Plantação de árvores ao redor do poliesportivo do nova aurora.
• Construção de uma rampa de acesso, ou uma escada ligando o poliesportivo do bairro 
Nova Aurora a rua Saúdo Padro Brandão até o poliesportivo.
• Construção de uma galeria de águas
pluviais nas mediações da rua Ibirapuera no bairro Dom Bosco no trecho
entre as ruas Coronel Virgílio Silva e rua Ipiranga pois além de não
haver nenhuma galeria, ela empossa muita água durante os períodos mais
chuvosos.
• Limpeza das margens da Av. Saul Prado Brandão, entre esta avenida e o ribeirão,
porque não possui nenhuma placa de proibido jogar lixo ou entulho, e até
animais mortos são encontrados junto com entulhos e lixos.
• Estudos sobre a possibilidade de montar um P.S.F. na antiga escola Maria do Rosário 
Bastos, situada na rua Coronel Virgílio Silva, bairro Bem Bastos.
• Construção de uma galeria de águas pluviais nas mediações da rua Paraíba n°210 Cen-
tro, em frente ao Cartório de Registro de imoveis.
• Construção de uma galeria de águas pluviais nas mediações da rua Coronel Virgílio Silva 
Próximo ao n° 3500.
• Solicitação de patrulha policial com maior frequência na praça Ayrton
Senna, localizada entre as ruas Dom Bosco e Bahia no bairro Dom Bosco.
• Instalação de um redutor de velocidade na rua Tomazo Venafro, Bairro Jardim Vitória 
próximo ao n° 117.
• Reparo em calçada quebrada e com infiltração na Avenida José Remígio Prézia, entre a 
Casa do Menor e a ponte do D.E.R.
• Limpeza  de calçada em terreno publico situado entre as ruas Senador Nilo Coelho, rua 
Dois e rua Vinícius Vivas no Jardim Vitória.
• Estudos sobre a possibilidade da construção de uma creche na rua Muriaé, esquina com 
a rua Tupã no Bairro Dom Bosco.
• Troca de lampada na rua Ipiranga em frente ao n° 99, esquina com a rua Bahia no Bairro 
Dom Bosco.
• troca de lampadas no Ginásio Poliesportivo Vitório Toni, Romeu Cagnani e Dr°Arthur 
de Mendonça Chaves.
• Colocação de um ponto de ônibus na Wenceslau Braz  no acostamento do patio do posto 
União,para os usuários de ônibus urbanos e interurbanos.
• Limpeza de terreno e reparo em calçada do CRÁS situado na R.  Cel. Virgílio Silva n° 
3320.
• Limpeza com Urgência dos arredores do Hospital Municipal Vereador Gilberto de Mat-
tos.
• Construção de uma academia ao ar livre no Bairro Dom Bosco, Praça Airton Senna.
• Construção de uma galeria de águas pluviais nas mediações da rua Mario de Paiva pró-
ximo ao n°563, sentido Birro/Centro. 
• Construção de uma pista de cooper na academia ao ar livre construída no Bairro Jardim 
das Azaleias na rua José Gomes Filho com a Avenida Oito.  

ATUAÇÃO PARLAMENTAR CONCENTRADA 
NA ZONA LESTE

O vereador Urutu dedicou a esmagadora maioria de sua atuação parlamentar aten-
dendo aos pedidos dos moradores de todos os bairros da Zona Leste. Veja o resumo das 
indicações e requerimentos feitos por ele de novembro de 2010 a novembro de 2011

COMUNIDADE
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Sindicato dos Rodoviários mostra resultados positivos em 2011
   O Sindicato dos traba-
lhadores em Transpor-
tes Rodoviários de Po-
ços de Caldas tem uma 
longa história de lutas e 
movimentação em de-
fesa desta que uma das 
maiores categorias labo-
riosas da região. Funda-
do há cerca de 30 anos, 
ao longa de sua história 
sempre se destacou por 
uma atuação destacada 
na defesa de seus asso-
ciados, lutando por me-
lhores salários, condições 
de trabalho, dignidade 
e representatividade na 
sociedade local. Uma 
das únicas organizações 
sindicais da cidade a ter 
sede própria, é uma ver-
dadeira “mão na roda” 
para os trabalhadores da 
categoria, seus familiares 
e dependentes.
   Segundo o seu presi-
dente, Milton Reis, o Sin-
dicato presta uma grande 
número de benefícios 
diretos e indiretos aos 
seus associados. Desde 
benefícios dos mais sim-
ples, como assistência 
odontológica, até a con-
vênios com famososos 
planos de saúde (como 
das empresas Climepe e 

Vitalis). “Nossa luta não 
se limita à defesa dos di-
reitos dos trabalhadores 
de nossa categoria. Vai 
muito além disso. Nos 
preocupamos com a sua 
saúde, educação e digni-
dade. Para colocar isso 
em prática, procuramos 
oferecer todas atividades 
e benefícios possíveis, de 
acordo com a realidade de 
nosso orçamento. O Sin-
dicato oferece assistência 
odontológica integral, 
com um consultório pró-
prio em nossa sede e com 
um profissional altamen-
te capacitado que presta o 
melhor atendimento aos 
nossos associados, seus 
familiares e demais de-
pendentes. Temos convê-
nios com dois renomados 
planos de saúde - a Cli-
mepe e a Vitalis. Temos 
convênios com farmácias 
e laboratórios de análises 
clínicas. Temos seguro 
de vida coletivo para a 
categoria. Oferecemos 
assessoria jurídica para 
quando algum de nossos 
associados assim o neces-
sitarem. Sempre realiza-
mos cursos e eventos de 
capacitação profissional 
ou aperfeiçoamento. En-

fim, um grande números 
de benefícios diretos e 
indiretos que os associa-
dos e seus dependentes 
ganham”, explicou o pre-
sidente.
Lutas
   Milton disse que a gran-
de força do Sindicato é 
a constante e intermi-
nável luta por melhores 
salários e condições de 
trabalho. “Essa luta não 
termina nunca e acompa-
nha a evolução da própria 
sociedade. Se um sindica-
lista disser que está satis-
feito ou que cansou desta 
luta, pode acreditar que 
tem alguma coisa erra-
da. Nossa grande missão 
é lutar pelos interesses 
dos trabalhadores e por 
sua valorização. Afinal, é 
o trabalhador em trans-
porte que transporta as 
riquezas deste país. Des-
de o motorista que pega 
uma safra em alguma 
lavoura e a leva para as 
distribuição nas mesas 
dos brasileiros, até aque-
les que transportam seus 
trabalhadores. São muito 
importantes para o pro-
gresso na Nação. Por isso, 
sempre buscamos melho-
res salários e condições 

de trabalho e segurança 
nas estradas. Lutamos in-
cansavelmente para que 
as empresas e os patrões 
cumpram as convenções 
coletivas do trabalho e a 
CLT. Para que paguem sa-
lários justos e que tratem 
com dignidade nossos 
companheiros”, enfatizou 
o sindicalista.
   Para melhor poder par-
ticipar destas lutas, Mil-
ton disse que preferiu 
mudar a filiação do Sin-
dicato para a Nova Cen-
tral Sindical, que é muito 
mais combativa e ligada 
aos trabalhadores dos 
transportes rodoviários.
   O presidente destacou 
que uma das mais novas 
lutas é para a moralização 
dos pedágios e contra a 
indústria das multas que 
está sendo implantada 
nas rodovias brasileiras, 
com a multiplicação de 
radares pelas rodovias da 
região. “Isso é um absur-
do. Estão colocando ra-
dares por todos os lados. 
Muitos deles de forma ir-

regular, destinados prin-
cipalmente a penalizar 
os usuários das estradas, 
já que eles sempre ficam 
em locais escondidos e 
de difícil visibilidade. E 
a sinalização ainda é ina-
dequada. Outro proble-
ma é nestas rodovias, ou 
na maior parte delas, o 
limite de velocidade é de 
80 quilômetros por hora 
e os radares baixam para 
60. Isso causa transtor-
nos, já que eles deveriam 
fiscalizar é 80”, afirmou o 
presidente. Segundo ele, 
as reclamações são cons-
tantes e o Sindicato, em 
conjunto com outros pa-
res similares, já estão se 
mobilizando para denun-
ciar este abuso e solicitar 
providências. “Queremos 
mais segurança nas estra-
das - e não uma indústria 
de multas”, enfatizou Mil-
ton.

FINAL DE ANO
O presidente do Sindica-
to disse que ao chegar ao 
final de mais um ano e 
fazer um balanço do que 

foi realizado, conclui-se 
que o resultado foi am-
plamente positivo para a 
categoria. “Conseguimos 
muitos avanços. Obti-
vemos muitas vitórias. 
Numa delas, enquadra-
mos uma grande empre-
sa local, com matriz na 
região de Mogi Guaçu, a 
cumprir suas obrigações 
trabalhistas. Foi uma lin-
da vitória e mostrou o 
quanto o Sindicato é sério 
e luta pelos trabalhado-
res. Isso, por si só, é uma 
alegria”, comentou.
“E ao chegar nesta oca-
sião tão alegre e esperada 
do ano, quando louva-
mos ao nascimento do 
menino Jesus, em nome 
do Sindicato dos Traba-
lhadores em Transportes 
Rodoviários, desejamos 
a todos os mais sinceros 
votos de Feliz Natal e que 
2012 seja repleto de saú-
de, alegria, paz e prospe-
ridade. E podem conti-
nuar contando conosco”, 
finalizou o presidente do 
Sindicato.A sede própria do Sindicato, no bairro Vila Nova: conquista de toda a categoria

Milton Reis, presidente do Sindicato dos Rodoviários: muitas conquistas em 2011

COMUNIDADE



7Poços de Caldas, 2ª quinzena de Dezembro de 2011Tribuna da Zona Leste

PIZZARIA 
M A R A C A N Ã
Pizza feita e servida na pedra!

Rua Maracanã 693 - Alto Dom Bosco

Aberto de terça a domingo, inclusive feriados
Levamos a máquina de cartão até sua casa
 Só utilizamos produtos de alta qualidade

Disk Pizza:
3722-7717  /|\ 9133-0705

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 25 anos atendendo Poços e região

3031

Que os sinos do Natal sejam mensageiros de Boas Festas, e que o Ano 

Novo seja repleto de realizações. Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

0800 283-4836 ( 3713-3862
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Um Ótimo Natal e um Ano 
Novo cheio de gás,  

repleto de felicidades

ALVORADA 
GÁS

Vereador 
Antônio Carlos Pereira

Neste Natal nosso desejo é de que tudo 
de bom que você plantou durante o ano, 

reverta-se em forma de paz, 
saúde e felicidade. 

Que você e sua família possam
 sentir a paz verdadeira do Natal. 

Feliz Natal.

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!

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

 Cimento 

 Areia  e Brita 

 Tijolos 

 Telhas 

 Ferragens & Ferramentas

 Material Hidráulico,  Elétrico, etc e etc!

SALES & SOUZA

“Que Papai Noel lhe traga tudo de 
bom que você pediu e mais alguma 

coisa boa que você esqueceu. Um 
Feliz Ano Novo e Boas Festas!”

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

Um
Feliz Natal e 

que em 2012, 
todos 

possamos 
realizar 

nossos sonhos.
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Buracos e ondulações já são 
comuns na cidade, mas na rua 
Carmem Miranda, no Estância 
São José, zona leste, isso vem 
ocasionando muitos problemas 
para moradores. O afundamento 
da rua está fazendo com que al-
gumas rachaduras apareçam nas 
casas, além disso, parte da rua, 
que é feita de briquetes, está in-
vadindo a calçada. Este problema 
apareceu depois que o Departa-
mento de Água e Esgoto (Dmae) 
realizou a troca da galeria plu-
vial de várias ruas do bairro e, 
ao tapar o buraco, com o tempo 
e a chuva, cerca de 150 metros 
da Carmem Miranda começou a 
afundar.
O morador Francisco Saraiva 
Neto relata que desde que ter-
minou a obra este problema 
vem aparecendo e que sua casa 
já está apresentando rachadu-
ras. “Foi trocada a tubulação e 
desde setembro o asfalto vem 
afundando. Aqui é uma rua com 
muito movimento e ônibus passa 

Guilherme / André  ( 3713-1692 ***   8836-7242
Rua Cel. Virgílio Silva 2.930 - Dom Bosco

PEÇAS NOVAS, USADAS E REMANUFATURADAS

Sultão Auto Peças
Garantia de qualidade e bom atendimento!

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

Que a paz dos anjos possa abençoar 
você e sua família em todos os dias 

do próximo ano! Feliz Natal e um Ano 
Novo com muita luz!

aqui com freqüência, isso ajuda a 
afundar o asfalto e vem causan-
do rachaduras dentro de minha 
casa. Já fomos à Câmara e o ve-
reador que nos atendeu disse que 
isso tinha que ver com o prefeito 
e com o tempo ele resolveria. 
Outro problema é que a rua fi cou 
mais alta que a calçada e meu 
medo é entrar água em minha 
casa quando chover forte”, dis-
se Neto. Fátima Santos também 
mora na Carmem Miranda e diz 
que além de fazer um serviço mal 
feito na rua deixaram a calçada 
da sua casa toda esburacada. 
“Eles fi zeram a obra e acabaram 
com esse pedaço. Agora vem até 
aqui e coloca esse remendo e 
com o tempo isso levanta tudo de 
novo. Além disso, a minha calçada 
foi danifi cada quando aconteceu 
a obra e não arrumaram. Do jeito 
que está a rua não tem como es-
tacionar carro. Estes dias tinha 
uma valeta grande e o risco de 
um ônibus até tombar, mas logo 
eles deram uma tapada, mas não 

adianta, o buraco volta”, ressalta 
a moradora.
Quem realizou a troca da tubula-
ção em algumas ruas do Estân-
cia São José foi uma empresa 
contratada pelo Dmae. Por cinco 
anos, ela teve a responsabilidade 
de fazer a manutenção no local.
Segundo o diretor do Dmae, Tiago 
Cavelagna, na próxima semana a 
empresa fará o conserto na Car-
mem Miranda. “Está obra foi ter-
ceirizada e a empresa Paiolete é 
a responsável pela manutenção 
da via por cinco anos. Da primei-
ra vez que houve esse problema 
pedimos o conserto, agora vol-
tou e já fi zemos outro pedido e 
acredito que semana que vem a 
empreiteira fará manutenção na 
Carmem Miranda e na Vinícius de 
Moraes, que também apresenta 
problema. Pretendo também su-
gerir que a empresa aplique um 
reforço de asfalto na Carmem 
Miranda, pois, por ser de brique-
te, corre o risco das pedras saí-
rem do lugar”, fi naliza Cavelagna.

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

 Xerox  
 Papelaria
 Material Escolar
 Encadernação 
 Plastifi cação 
 Presentes

❈ Qualidade ❈ Variedade  ❈ Economia

COMERCIAL MULTIPEL
MATERIAL ESCOLAR DE PRIMEIRA LINHA!

Sempre boas
 razões para você se tornar 

um 
cliente Multipel

Av. José Remígio Prézia 
747 * Fone 3713-5252

Que Deus, em sua 
infi nita bondade, 

abençoe e encha de 
paz nossos corações 

da noite de Natal. 
Boas Festas.

Av. Alcoa, 4.000 - Telefone 3722-1299 * Poços de Caldas, MG

DMAE detona rua no Estância São José

Em 2012, material escolar é 
na MULTIPEL!

Que o amor cresça em 
nossos corações e que a paz 

reine em todos os lares. 
Feliz Natal e um ano de mui-

tas realizações!

Que os sinos do Natal sejam mensageiros de Boas Festas, e que o Ano Novo 
seja repleto de realizações. Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

F i x o :  3 7 1 5 - 6 5 3 3

DENÚNCIA
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São os votos de

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. 

R. Amácio Mazzaropi 71 - Perto do 29º BPM * Aberto diariamente a partir das 18 horas

Se rg inhu ’ s
Bar  &  Lanches

O melhor e mais 
rápido lanche da 

região

Pizzas - Porções - Drinks e muito 
mais. Venha conferir!

DISK ENTREGA:  9142-7204 * 9892-6176

R. Cel. Virgílio Silva 2270   ( 3715-9005      8872-2045

MUITO + OPÇÕES
MUITO + ATENDIMENTO

MUITO + SERVIÇOS
 + SAÚDE PARA SUA FAMÍLIA

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 2012 seja 
 repleto de felicidades
AOS FINAIS DE SEMANA, 

CARNES ASSADAS

SUPERMERCADO HORTÊNCIAS

Neste Natal nosso desejo 
é de que tudo de bom que 

você plantou durante o ano, 
reverta-se em forma de paz, 
saúde e felicidade. Que você 
e sua família possam sentir 
a paz verdadeira do Natal. 

Feliz Natal.

Boas Festas !

TOM
ALVORADA LANCHES

Os ‘caras’ são no mínimo 
muito criativos! Há mui-
to tempo não uso cheque 
e quase não levo dinheiro 
vivo, só gasto no Electron. 
De tanto usar, a gente per-
de um pouco do cuidado e 
é aí que sofre com a falta 
de atenção!
No meu caso, me dei conta 
na hora, mas foi por sorte,
pois, normalmente, não 
daria tanta atenção na 
hora de colocar a senha
do cartão.
Abasteci o carro e na hora 
de pagar, o frentista fez a 
‘gentileza’de me alcançar a 
maquininha, só que nesse 
momento os dedos dele ta-
param o visor.
Digitei a senha e ele colo-
cou de volta na bancada, ai 
veio a minha sorte:
Por engano, digitei um nú-
mero a menos e o cara sem 
querer falou: ‘tá faltando 

COMUNIDADE

Tom adverte  golpe no cartão de débito
um número’.
Como eu estava ao lado, 
olhei rapidamente para o 
v visor e minha senha es-
tava ali digitada, ao invés 
dos tradicionais asteris-
cos!!!
Como já conheço o ge-
rente do posto (Ipiranga) 
chamei-o na hora e perdi 
mais umas duas horas na 
delegacia.
Lá veio o esclarecimento 
do novo golpe:
O atendente faz uma ‘gen-
tileza’ e segura a máquina 
pra digitarmos a senha, 
neste momento, tapando 
o visor com a ponta dos 
dedos, na verdade ele não 
colocou o valor da com-
pra, e os dígitos da senha 
aparecem no visor fi cando 
expostos como se fossem o 
valor da compra.
Ele anota a senha e diz 
que não funcionou por 
qualquer motivo. Faz no-
vamente o procedimento 

só que correto e a gente 
paga a despesa.
PRONTO: O cara tem a se-
nha anotada e o número do 
cartão que fi ca registrado 
na bobina.
Segundo a delegada, em 
dois dias um cartão clo-
nado com qualquer nome 
está na mão da quadrilha 
e os débitos caem direto na 
sua conta!!!
O frentista confessou que 
‘nem conhece quem são 
as pessoas por trás disso’ 
um motoqueiro passou no 
posto,
ofereceu R$ 600,00 por 
semana e passava lá pra 
pegar a lista de cartões e 
senhas e para deixar o di-
nheiro pro cara.
Segundo a delega-
da está acontecendo 
muito em barzinhos, 
botecos,danceterias, lojas 
de conveniência, posto de 
gasolina, etc.
Fiquem espertos!

REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DA DMED
Com referencia à matéria publicada no Jornal da Mantiqueira-página A2, do dia 21/12/2011, sobre declarações da 
Vereadora Maria Cecília Figueiredo Opípari e Vereador Flávio Henrique Faria, e tendo em vista que esta empresa não 
foi procurada pelo referido Jornal para dar sua versão sobre o assunto, temos a informar e esclarecer o seguinte:
Na correspondência nº DS-232/2011, de 17 de junho de 2011, encaminhada em conjunto pela DME Participações e 
DME Distribuição à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL, foi solicitada a Redução de 
Capital Social da DMED, tendo em vista ter se verifi cado que o Ativo Imobilizado denominado “Represa Saturnino 
de Brito”, avaliado pela Auditoria Externa BDO, por ocasião da cisão parcial em R$ 935.076,79, estava registrado 
contabilmente na DMED antes da operação de cisão parcial, ao valor de R$ 7.195.894,47.
Desta forma, após a operação da cisão parcial da DMED o bem imóvel “Represa Saturnino de Brito”, transferido à 
DME Participações, foi contabilizado em seu Ativo Imobilizado ao valor de R$ 935.076,68, e também continuou 
contabilizado no Ativo Imobilizado de sua subsidiária DMED, ex-proprietária do aludido imóvel, no valor remanes-
cente de R$ 6.260.817,68.
O Despacho nº 3.410, de 22 de agosto de 2011, da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da 
ANEEL, anuiu com a redução do Capital em até R$ 6.103.278,17, sem reembolso ao acionista único e a ser realizada 
até 120 dias da data de publicação do referido despacho.
Portanto, a Redução de Capital Social em R$ 5.976.275,04, depreciado à data base de 30/11/2011, trata tão somen-
te em atender a uma necessidade de regularização Contábil entre as empresas DME Participações e DME Distribui-
ção e não implica em nenhuma transferência de valor monetário para a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, 
conforme registrado na Ata do Conselho de Administração da DME Participações.
Por último é importante registrar da não necessidade de nova Lei sobre o referido assunto, já que a medida adotada 
está consignada de acordo com os ditames de Lei Complementar nº 111, de 26 de março de 2010, aprovada por essa 
Câmara Legislativa e pela Lei Federal nº 6.404/76.
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Em épocas festivas atraso 
é ainda maior. Especialis-
ta explica que Justiça tem 
sido favorável ao consu-
midor. Compras pela in-
ternet são cada vez mais 
comuns nos dias de hoje. 
No � nal do ano o volume 
é maior e isso vem cau-
sando transtornos para 
os consumidores brasi-
leiros, principalmente 
pelos atrasos nas entre-

DISQUE ÁGUA 3722-3322
Av. Engenheiro Ubirajara Machado de Moraes 410 - São João

O MELHOR PREÇO 
DA CIDADE

Galão de 20 lts ... R$ 5,00
Galão de 10 lts ... R$ 4,00

Agora também com garrafas de água mineral com gás, sem gás e com suporte!

 PROMOÇÃO IMPERDÍVEL:
A cada 10 galões, ganhe 

1 grátis

gas dos produtos em de-
corrência do aumento da 
demanda.
O especialista em Direito 
do Consumidor, Ricardo 
Trotta*, sócio do Ricar-
do Trotta Sociedade de 
Advogados, a� rma que 
quando o produto não 
é entregue no prazo es-
tipulado, o consumidor 
tem a opção de cancelar 
a venda e exigir a devolu-

ção do valor despendido. 
Porém, há casos em que 
o simples cancelamento 
da venda não resolve o 
problema, pois o atraso 
pode ter causado danos 
morais a quem realizou 
a compra. “A Justiça tem 
sido favorável ao consu-
midor nesse sentido. Em 
São Paulo, por exemplo, 
uma loja foi condenada a 
pagar indenização de 10 

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

gando !
 Feliz Natal e um Ano Novo re-

pleto de felicidades

                                            
                                  

 
Tempo de Amor e de refle-
xão solidificando cada vez 

mais o nome de JESUS.
Que a nossa vontade, em 
tudo seja somente a de 
aceitar a TUA vontade

por sublime diretriz em 
nossas vidas.

vezes o valor da compra 
a um consumidor que 
adquiriu um rádio relógio 
para presentear seu � lho 
no Natal e recebeu o pro-
duto após 4 dias da data”, 
acrescenta o especialista.
Trotta ressalta que em 
época festiva os consu-
midores são facilmente 
levados a adquirir pro-
dutos por impulso na in-
tenção de presentear al-
guém, o que não pode ser 
utilizado abusivamente 
pelas empresas, que pro-
metem mercadorias que 
muitas vezes sequer pos-

suem em estoque, além 
de prazos de entrega que 
não conseguem cumprir. 
Independentemente de 
o produto ter sido ad-
quirido para presentear 
alguém em uma data es-
pecial, o atraso exagera-
do da entrega, gera, por 
si só, dano moral.
Além dessa garantia, o 
Código do Consumidor 
prevê a possibilidade 
do consumidor desistir 
da compra após o rece-
bimento do produto, in-
dependente do motivo, 
em qualquer compra 

realizada a distância, 
como internet, telefone 
ou carta. “Nesses casos, 
o legislador buscou 
proteger o consumidor 
que não teve oportu-
nidade de avaliar com 
precisão as caracterís-
ticas do produto que 
adquiriu, podendo se 
arrepender e requerer 
a devolução de seu di-
nheiro. O prazo para 
esse arrependimento é 
de 7 dias após a compra 
ou o recebimento do 
produto”, � naliza o es-
pecialista.

São os votos do Vereador 
JONEI EIRAS 

(PSDB )

FELIZ NATAL E 2012 CHEIO DE 
MUITA SAÚDE , PAZ E

 HARMONIA 

Natal

Atraso de entrega de produtos e o direito do consumidor

DEPÓSITO DO PAULÃO
Rua Cel. Virgílio Silva 1361 - Vila Nova

Telefone 3721-8970 / 3713-1897
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C L A S S I F I C A D O S
Coloque aqui o seu anúncio classifi cado. 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

---------------------------------------------
COMPUTADOR ATHLON 3.0 GHZ

Processador super moderno (é melhor 
que Pentium da mesma categoria).

R$ 200,00
Tratar com  Vânia » 3713-2642
----------------------------------

VENDO BICICLETA 12 MARCHAS
Ótimo estado. Super conservada. 

R$ 100,00 Tratar: 4141-2514
-------------------------

MARCENEIRO FORMICADOR
Pedimos experiência comprovada. 

Enviar currículo para:
lojadopadeiro@hotmail.com

----------------------------
VENDEDOR EXTERNO

Contrata-se. Ótimos ganhos. Enviar 
currículo para:

lojadopadeiro@hotmail.com
---------------------------------

BC SHOP VENDE ELETRÔNICOS
Chip tim (novo) 8,00

Pen Drive 4GB (novo) R$ 26,00
Gravador de DVD externo LG - R$ 100,00  
Ffone 3713 1054 Celular 8851 0423 
---------------------------------------

TV COLORIDA 20 POLEGADAS
Perfeito funcionamento. Bem conserva-

da. R$ 100,00 - Fone 3713-264

LOJA DE RAÇÃO - VENDE-SE
Clientela já formada. 9188-7558, 

3713-5232,  8858-1481
---------------------------------

VENDO PADARIA
Ótima localização. Boa freguesia. Muito 

bem montada e estocada.
 Tratar fone 9158-2367

CAMINHÃO EFFA
V. M-100, prata, 2010, R$15.800. 

Tratar fone  9106-7000
------------------------

CORSA SEDAN
98/99, azul, t.e., al., motor+doc+pneu 

ok, R$8.500+ parcelas. 
Tr. 9929-0869 / 8472-9424

---------------------------
VENDO SAVEIRO 95

Negócio de ocasião. Tr. 8814-5546
---------------------------------

MONTANA 2008
V. Preta compl. 1.8 R$23mil. 

3741-1334/9948-6282
--------------------------------------

PALIO 97 4PTS.
V. 16V, vermelho, trio, d.h., R$ 19.900. 

Tr. 3712-4127 
------------------------------------

FIAT 147 1986 - LINDÃO
Motor 1.3 a álcool (8 km/litro)

Lataria e mecânica 100% . 
Tratar: 3713-2642

---------------------------------------
VERSALLES 94

Guia, preto, d.h., v.e., t.e., ar, ún. dono. 
3714-3402/9951-5038

Negócios & Oportunidades Serviços

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

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

LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA
Limpa-se caixas de água, pisos, obras, 
etc. Serviço profi ssional.
Tratar com Jean -  8824-2122

2LOTES VENDO
A beira do Rio Pardo (Bandeira do Sul). 

9982-3794
----------------------------------

ALUGO PONTO COMERCIAL
Jd.Hortência R$550,00. Tr.9151-

4308/3722-7732
-----------------------

PARQUE PRIMAVERA
AL. APTO LINDÃO

Pq. Primavera, 2 qts., gar., ár. serv., 
sacada. 8824 - 2073

-------------------------
FINANCIAMENTO CAIXA

Financie seu terreno e construção com 
correspondente da Caixa

Telefone 3713 1054-Celular 8851 0423
--------------------------

CASA  NO CAMPOS ELISEOS
V. Casa ,3 qts (1 s), 2 Sl coz, Banh, gar, 
Quintal com Churrasqueira, excelente 

acabamento .R$ 200.000,00
Telefone 3713 1054 /Celular 8851 0423

-----------------------
APTO VILA NOVA

AL. 3qts., 1(s) sl, coz, wc, R$ 600,00 Tr. 
3722-3097

---------------------------
CASA B. BASTOS

V. sl., cz., 3 qts. + st., wc social. Minas 
Centro CRECI 2922 Tr. 3721-0302

------------------------------------------
TERRENO 360M²

V. c/ 2 casas no fundo. Rua Pacaembu, 
120 Dom Bosco. R$100mil. 

8704-3467/8847-6564
---------------------------------------
AL. BARRACÃO PERTO SANTINHO

R. Osvaldo de Paiva, 27. Tr. 3713-1227
----------------------------------------

AL. CASA 3 QUARTOS
PQ. Primavera

Sendo 1 suite, gar. 2. Pq. Primavera. 
3713-5800 / 9971-0885

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

Veículos & Motos

IMÓVEIS 

Rua Cel. Virgílio Silva 1954
Pertinho do CSU

( 9106-5889

Cortes de cabelo 
em geral.

Asseio, higiene e 
bom gosto

SALÃO DO TININHO

PEDREIRO PORTUGUÊS 
Após ler o relatório sobre um inusitado 
acidente, a Seguradora pagou o seguro.
Abaixo está a explicação de um operá-
rio português, acidentado no trabalho, 
à sua Cia.Seguradora. Os fi scais haviam 
estranhado tantas fraturas e em uma só 
pessoa num mesmo acidente. O fato de 
que se trata de um caso verídico, cuja
transcrição foi obtida por meio de cópia 
dos arquivos da Cia. Seguradora dos 
Cascais. O caso foi julgado no Tribunal da 
Comarca de Cascais - Lisboa- Portugal. 
Vejam o relato:
Exmos. Senhores,
Em resposta ao seu gentil pedido de 
informações adicionais, esclareço: No 
quesito nº 3 da comunicação do sinistro 
mencionei: ‘tentando fazer o trabalho 
sozinho’ como causa do meu acidente.
Em vossa carta V. Sas. me pedem uma 
explicação mais pormenorizada, pelo 
que espero sejam sufi cientes os seguin-
tes detalhes:
Sou assentador de tijolos e no dia do 
acidente estava a trabalhar sozinho num 
telhado de um prédio de 6 (seis) andares. 
Ao terminar meu trabalho, verifi quei que 
havia sobrado 250 kg de tijolos. Em vez 
de levá-los a mão para baixo (o que seria 
uma asneira), decidi colocá-los dentro de 
um barril, e, com ajuda de uma roldana 
que estava fi xada em um dos lados do 

edifício (mais precisamente no sexto an-
dar), descê-los até o térreo.
Desci até o térreo, amarrei o barril com 
uma corda e subi para o sexto andar, de 
onde puxei o dito cujo para cima, colo-
cando os tijolos no seu interior. Retornei 
em seguida para o térreo, desatei a corda 
e segurei-a com força para que os tijolos 
(250kg) descessem lentamente. 
Surpreendentemente, senti-me violen-
tamente alçado do chão e, perdendo 
minha característica presença de espíri-
to, esqueci-me de largar a corda ... Acho 
desnecessário dizer que fui içado do chão 
a grande velocidade. Nas proximidades 
do terceiro andar dei de cara com o barril 
que vinha a descer. Ficam, pois, explica-
das as fraturas do crânio e das clavículas.
Continuei a subir a uma velocidade um 
pouco menor, somente parando quan-
do os meus dedos fi caram entalados na 
roldana. Felizmente, nesse momento já 
recuperara a minha presença de espíri-
to e consegui, apesar das fortes dores, 
agarrar a corda. Simultaneamente, no 
entanto, o barril com os tijolos caiu ao 
chão, partindo seu fundo. Sem os tijolos, 
o barril pesava aproximadamente 25 kg. 
Como podem imaginar, comecei a cair 
vertiginosamente, agarrado à corda, 
sendo que, próximo ao terceiro andar, 
quem encontrei? Ora pois, o barril vinha 
a subir. Ficam explicadas as fraturas dos 

tornozelos e as lacerações das pernas. 
Felizmente, com a redução da velocida-
de de minha descida, veio minimizar os 
meus sofrimentos quando caí em cima 
dos tijolos embaixo, pois felizmente só 
fraturei três vértebras. No entanto, la-
mento informar que
ainda houve agravamento do sinistro, 
pois quando me encontrava caído sobre
os tijolos estava incapacitado de me le-
vantar, porém pude fi nalmente soltar
a corda. O problema é que o barril, que 
pesava mais do que a corda, desceu e 
caiu em cima de mim fraturando-me as 
pernas. Espero ter fornecido as informa-
ções complementares que me haviam 
sido solicitadas. Esclareço que este rela-
tório foi escrito por minha enfermeira, 
pois os meus dedos ainda guardam a 
forma da  roldana.
Atenciosamente,

Antonio Manuel Joaquim  de Coimbra 
- Pedreiro

GAYS & BOIOLAS
Passeata do Orgulho Gay: 
1 milhão de pessoas
Passeata contra a Corrupção: 
2.500 pessoas. 
Tem muito mais gente lutando pelo 
direito de dar o rabo que pelo direito 
de não ser enrabado pelos corruptos.

Rir é o melhor remédio

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

Todos os dias, muita alegria, bebidas , 
salgadinhos e  refrigerantes

BAR DO TOMATE

Aos Domingos, 
deliciosos Frango-Assados

Bem pertinho de você:
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1 - AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 683- POÇOS DE CALDAS, MG
RES ERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 FAX: 3712-9064 2 - SHOPPING POÇOS DE CALDAS1 - 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!

GERAL

Mais do que uma horta pertinho de você.
Frutas, verduras e legumes selecionados e fresquinhos

3722-1902
Rua Newton Romanelli 27 - Jd. Das Hortênsias

CESTAS DE FRUTAS BIG HORTA
Mais charme e praticidade para as 

suas festas

Mais do que uma horta pertinho de você.

Big Horta

Monte 
conforme sua 
preferência e 
receba somente 
frutas de alta 
qualidade. 
Diversas 
opções. 
Consulte-nos!

Um Feliz Natal, Ótimo 2012, 
cheio de felicidades, paz e 
muita saúde a todos nossos 

clientes amigos e colaboradores

Drª Cleila . A. Salles
CRO: 33.777

Especialista em D.T.M. e Dor  OroFacial

R. Abílio Narciso Pereira 240 - Jd. São Paulo  ( 3721-4412
R. Paraíba 723 - Centro ( 3721-5900 | ortosalles@hotmail.com

Dr. Cléber A. Salles
CRO: 18.234 

Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial

Drª Simome L. Martins
CRO: 39.306

Especialista em Endodontia (canal)

“Que a paz e a compreensão reinem em 
nossos corações neste Natal e no Ano 
Novo que se aproxima. Boas Festas.”

DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS INJETA R$ 3,5 
MILHÕES NA ECONOMIA DO MUNICÍPIO

 A Prefeitura realizou o depósito da segunda parcela do décimo terceiro salário na conta dos servidores públicos 
municipais, que estará disponível para saque nesta terça-feira, 20. De acordo com o secretário da Fazenda, Ar-
mando Bertoni, o valor gira em torno de R$ 3,5 milhões, que aquecem a economia do município neste fi nal de ano.
A primeira parcela do décimo terceiro salário foi paga no dia 15 de julho para os servidores que não haviam recebi-
do no holerite de férias. “É mais uma demonstração do compromisso desta administração com o servidor público, 
pagando em dia os salários e também o 13º”, destaca o prefeito Paulo César Silva.

O Departamento Mu-
nicipal de Água e 
Esgoto de Poços de 
Caldas está com ins-
crições abertas para a 
seleção que vai con-
tratar 12 profi ssio-
nais com salários que 
variam de R$ 617,86 
a R$ 2.250,49, por 
carga horária semanal 
de 40 horas. As vagas 
são para os cargos de 
encanador de redes, 
condutor de veículos, 
auxiliar de laborató-
rio e leiturista, para 
nível fundamental; 
agente administrati-

Dmae abre inscrições para 12 vagas
Salários vão até R$ 2.250,49

vo, para nível médio e 
analista de suprimen-
tos, para nível supe-
rior. Os interessados 
podem se inscrever 
até o dia 19 de ja-
neiro pelo site www.
imam.org.br. A taxa 
de inscrição varia de 
R$ 24,70 a R$ 90,00. 
A inscrição também 
pode ser feita dire-
tamente no Posto de 
Informações, locali-
zado na Rua São Pau-
lo, 675/683, Poços 
de Caldas, no horário 
de 13h às 17h, muni-
do de documento de 

identidade e CPF para 
realização de sua ins-
crição e impressão do 
seu boleto bancário.
A seleção será com-
posta de prova obje-
tiva, além de análise 
de títulos para Ana-
lista de Suprimentos. 
As provas desse con-
curso estão previstas 
para serem aplicadas 
na cidade de Poços de 
Caldas nos dias 11 e/
ou 12 de fevereiro de 
2012. O dia, horário e 
local serão confi rma-
dos no Cartão de Ins-
crição.


