
( 3714-7777

A WORLD CAR TEM O VEÍCULO CERTO PARA 
SUAS NECESSIDADES.

Concessionária dos veículos Chana e Mahindra
Assistência técnica integral.

Peças e componentes originais multimarcas.
( 3715-5425
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R. Cel. Virgílio Silva 1.488
Em Frente o Bretas Zona Leste

3715-9630
9117-0035
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Colombo amplia 
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LEIA 
Nesta edição

Pizzas a partir de R$ 15,90
SERVIMOS ALMOÇO - segunda a sábado

ENTREGA GRÁTIS - ATÉ 5 KM

Av. José Remígio Prézia, 629 - Jd. dos Estados (3712-9116

AS PIZZAS + GOSTOSAS 
DA ZONA LESTE:
assadas em 

forno de lenha

Self-Service - R$ 6,50
Marmitex- R$ 6,50

Compre 2 pizzas, 
apresente este cupom 

e ganhe grátis um 
refrigerante de 2 litros

SHOW ROOM /VENDAS:                         www.worldcar.net.br
Rua Reinaldo de Figueiredo Bastos 4 - Pq. Primavera ( 3714-7777
Assistência Técnica: R. Cel. Virgílio Silva 1249 - Vila Nova  ( 3711-6366

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
Desejamos a todos nossos clientes e amigos um Ano 

Novo repleto de saúde e realizações!
Em breve, eventos para melhorar sua qualidade de vida.

“Desejamos a todos 
um próspero Ano Novo, 
que Deus proporcione 

muito amor, saúde, 
paz, prosperidade e 

felicidades”

Prefeito indica rompimento com 
tradicionais lideranças políticas

Dando início ao seu próprio processo sucessório, o pre-
feito Paulinho Courominas deu um ultimato a todos os 
ocupantes de cargos de confiança da Prefeitura. Ou lhe 
apoiam e permanecem onde estão ou serão exonerados 
já a partir de 1º de janeiro. Com isso, ele espera a de-

finição de lealdade ao seu 
projeto político ou defini-
ção de ser adversário nas 
próximas eleições de ou-
tubro. Paulinho disse estar 
decepcionado com a atitu-
de de muitos de seus an-
tigos companheiros, como 
o ex-prefeito Sebastião 
Navarro, Dr. Mosconi e Ge-
raldo Thadeu, que estariam 
agindo contra sua candi-
datura e boicotando sua 
administração. Por isso, 
indicou o rompimento e a 
aproximação com o PMDB 
e PTB, o que deve indicar 
também os rumos da pró-
xima campanha eleitoral. 
Vários dirigentes pediram 
demissão ou colocaram 
seus cargos à disposição.

Paulinho Courominas exigiu fidelidade ou demissão
A festa de Reveillon, organizada pela Prefeitura de 
Poços, acontece no Parque José Affonso Junqueira, 
atrás do Palace Hotel, na área central da cidade. 
O Show da Virada contará com apresentação do 
músico Gabriel Guerra, a partir das 23h, seguido 
pela queima de fogos, que este ano terá duração 
de 15 minutos.

Poços comemora a 
chegada de 2012
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“Não ensinar ao filho a trabalhar é 
como ensinar-lhe a roubar.”

 ( Provérbio italiano ) 

“O trabalho é a alma de qualquer negócio 
e a chave da prosperidade; a preguiça e a 

malandragem é o caminho para o fracasso”
 

(Charles Dickens)

Pérolas de sabedoria

LIMA

MULTAS
Recursos - Anulatórias - Efeito 
Suspensivo - Pontuação CNH

Liberação do DUT -Especialistas 
gabaritados de BH

Aposentadorias - Revisões  -  Pensão Por 
Morte - Auxílio Doença - Contagem de Tempo 

de Contribuição - Aposentadoria Rural  - 
Invalidez - Amparo ao deficiente e ao idoso

( 3713-6266 <> Cel. 8842-9021

APOSENTADORIAS

UM CONTO BENEDITINO
Num longínquo vilarejo, um ho-

mem, que vivia perto de um cemité-
rio, uma noite, ouviu uma voz que o 
chamava de uma sepultura. Sendo co-
varde demais para, sozinho, investigar 
o que se passava, confiou o ocorrido a 
um corajoso amigo que, após estudar 
o local de onde saíra a voz, resolveu 
voltar à noite para ver o que aconte-
ceria.

Anoiteceu. Enquanto o covarde tre-
mia de medo, seu amigo foi ao cemi-
tério e ouviu a mesma voz saindo de 
uma sepultura. O amigo perguntou à 
voz quem era e o que desejava. A voz, 
vinda de baixo, respondeu: — Sou 
um tesouro oculto e decidi dar-me a 
alguém. Eu me ofereci a um homem 
ontem à noite, mas ele era tão me-
droso que não veio me buscar. Por 
isso, dou-me a você que é merecedor. 
Amanhã de manhã, irei à sua casa 
com meus Sete Irmãos.

O homem corajoso disse: — Es-
tarei esperando por vocês, mas, por 
favor, diga-me como devo tratá-los. 
A voz explicou: — Iremos todos vesti-
dos de monge. Tenha uma sala pronta 
para nós com água. Lave o seu corpo, 
limpe a sala e tenha Oito cadeiras e 
Oito tigelas de sopa para nós. Após a 
refeição, você deverá conduzir cada 
um de nós a um quarto fechado, no 
qual nos transformaremos em potes 
cheios de ouro.

Na manhã seguinte, o homem co-
rajoso lavou o corpo conforme lhe fora 
recomendado, limpou a sala como 
lhe fora ordenado, e ficou à espera 
dos oito monges. À hora aprazada, 
os oito monges apareceram, tendo 
sido recebidos cortesmente pelo co-
rajoso homem. Depois que tomaram 
a sopa, ele os conduziu, um por um, 
aos quartos fechados, nos quais cada 
monge se transformou em um pote 
cheio de ouro.

Um homem muito ganancioso que 
vivia naquela mesma aldeia, ao tomar 
conhecimento do incidente, desejou 
também ter para si os potes de ouro. 
Para tanto, convidou os oito monges 
para virem até sua casa. Depois que 
eles tomaram a refeição, o ganancio-
so, esperando obter o almejado te-
souro, conduziu cada um a um quarto 
fechado. Entretanto, ao invés de se 
transformarem em potes de ouro, os 
monges, enfurecidos com a cobiça do 
espertalhão, denunciaram o ganan-
cioso à polícia, que o prendeu.

Quanto ao covarde, quando ouviu 
que a voz da sepultura havia trazido 
riqueza ao seu corajoso amigo, foi até 
a casa dele e, avidamente, lhe pediu 
o ouro, insistindo que era seu porque 
a voz foi dirigida primeiramente a ele. 
Quando o medroso tentou pegar os 
potes, neles encontrou apenas cobras 
venenosas erguendo as cabeças pron-
tas para atacá-lo.

O rei, tomando conhecimento des-
se fato, determinou que os potes per-
tenciam ao homem corajoso, dizendo: 
— Assim se passa com tudo neste 
mundo. Os tolos cobiçam sempre os 
bons resultados, mas são covardes ou 
ineptos para procurá-los, e, por isso, 
estão continuamente falhando. Não 
têm confiança nem coragem para 
enfrentar as intestinas lutas que ocor-
rem na mente. Só com determinação, 
confiança e coragem se poderá dar 
início à Peregrinação que conduzirá à 
verdadeira Paz Profunda e à Harmonia 
Interior.

Não há vitória sem luta e quem 
tem medo de perder uma luta, já está 
derrotado antes mesmo dela começar. 
Por isso, valorize a coragem, a deter-
minação e a perseverança; fique longe 
da preguiça, do medo descabido e da 
malandragem. Se esforce para alcan-
çar seus objetivos. Isso conduz a uma 
vida melhor a todos seguidores.

O TESOURO OCULTO:
O Covarde, o Corajoso e o Ganancioso

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

CONTRABANDO DE 
ANIMAIS

Um casal estavam contrabandeando 
animais. Deu para colocar uma boa 
quantidade de animais nas malas, 
só o gambá que não conseguiram 
colocar na mala, tiveram que levar 
com eles. Chegando na inspeção do 
aéroporto a mulher perguntou ao 
marido:
-E agora, aonde eu coloco esse 
gambá?
-E ele respondeu- Coloca de baixo 
do vestido!!!
-Mas o fedor, como é que fica?
- Não se preocupe, o gambá aguen-
ta.

BICHONA BURRA
O rapaz era a maior bichona e todo 
mundo já sabia disso, mas o pai dele 
não gostava. Certo dia, o pai cha-
mou o filho bicha e falou:
-Escuta aqui! não quero mais sabe 
de você ser bicha! Eu vou te dar 
esses trocados e quero que você 
áa comprar leite na padaria, mas 
se você falar como bicha se vai 
apanhar!
Ai o rapaz vai pro quarto ensaia na 
frente do espelho:
-ai bofi! me vê um litro de leite! - ai 
bofe! me ve um litro de leite! - bem! 
me vê um litro de leite! - bem! me vê 
um litro de leite; -me vê um litro de 
leite! - me vê um litro de leite!
Quando achou que estava macho o 
suficiente ele foi para a padaria.
Chegou lá e ja foi falando com o 
balconista:
-me vê um litro de leite!
-de caixinha ou saquinho? pergunta 
balconista.
-ai bofe!, essa parte eu não en-
saiei!!!

INTERESSEIROS
Davi encontra-se com o velho ami-
go Jacó:
- E aí, Jacó, quanto tempo! Como 
vai, meu amigo?
- Vou muito mal!
- Por quê Jacó, o que foi que acon-
teceu?
- Minha mãe morreu na semana 
passada!
- Não diga! Meus sentimentos! O que 
é que ela tinha?
- Infelizmente, pouca coisa. Uma 
casa, duas lojinhas
no centro da cidade e um terreni-
nho no interior!

DETETIVE PORTUGÊS
Houve um terrível assassinato em 
Lisboa e a polícia lusitana conse-
guiu deter quatro suspeitos.
Um deles era loiro, o outro era mo-
reno. O terceiro ruivo e o último, 
careca.
Depois de uma intensa investigação 
para definir qual dos suspeitos era 
o culpado, o investigador Joaquim 
Bassinger (que além de português 
era loiro!) perguntou aos peritos:
— Acharam alguma coisa?
— Não senhor! - responderam eles, 
em coro.
— Ora pois, nenhuma pista do ma-
landro?
— Não senhor!
— Nem um fio de cabelo?
— Não senhor!
— Então o caso está solucionado! - 
definiu ele.
— Como assim? - perguntou um dos 
peritos.
— Ora pois! Como vocês são bur-
ros! O culpado é o careca!

TRISTE SINA
Se dinheiro falasse, o meu diria 

tchau

RIR É O MELHOR 
REMÉDIO



3Poços de Caldas, 1ª quinzena de Janeiro de 2012 - Nº 112Tribuna da Zona Leste ECONOMIA

Rua Cel. Virgílio Silva 2865 * ( 3713-2255 - Dom Bosco

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

Nova vida. Novo aNo. Novos desafios. Novos HorizoNtes

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

todos muita saúde, paz e prosperidade !

Boas Festas. Feliz 2012 !
TUDO PARA FAZER SUAS FESTAS 

MAIS BONITAS E FELIZES.
* Carnes * Pernil * Leitoa * Panetones * Frutas * 

Bebidas * Refrigerantes * Doces *

ova      N Vida      
SUPERMERCADO

AÇOUGUE

SUPERMERCADO SAN MICHEL BRETAS CENTRAL MAJOR
Arroz tipo 1 - 5 kg 6,99 6,99 6,99 7,90
Feijão - 1 kg 3,59 2,99 3,49 2,99
Açúcar Cristal - 5 kg 8,89 7,89 8,99 8,99
Sal refinado - 1 kg 0,92 0,89 0,89 1,29
Óleo de Soja - 900 ml 2,79 2,69 2,89 2,49
Ovo branco - dz 2,75 2,19 3,19 1,99
Farinha de trigo - 1 kg 1,29 1,39 1,59 1,29
Macarrão - 500 g 1,69 1,49 1,69 1,59
Margarina - 500 g 2,65 1,89 3,45 2,89
Extrato de Tomate - 350 g 1,39 1,49 0,89 1,99
Fubá mimoso - 500 kg 1,19 0,89 0,99 1,39
Amido de milho - 500 g 5,49 2,49 2,75 3,49
Bolacha de trigo - 400 g 3,29 2,89 1,69 1,88
Achocolatado - 400 g 2,29 1,89 2,19 2,29
Refrigerante - PET 2l 1,89 2,59 1,99 1,99
Leite tipo C - 1 l 1,59 1,59 1,45 1,39
Pãozinho francês - 1 Kg 4,98 5,99 5,50 2,99
Sabonete - 90 g 0,75 0,49 0,60 0,79
Pasta de dente - 90 g 0,89 1,29 1,59 1,29
Papel higiênico - pct 4 1,39 2,99 1,15 1,49
Absorvente higiênico popular 1,69 1,69 1,65 1,99
Toalha de papel - pct 2,95 2,29 2,39 2,79
Sabão em pedra - 1 kg 3,89 3,45 4,41 3,90
Sabão em pó - 1 kg 2,99 2,69 3,79 3,79
Detergente - 500 ml 0,99 0,99 0,99 1,19
Água sanitária - 1 l 1,49 1,59 1,29 1,49
Desinfetante - 500 ml 1,89 2,75 1,69 1,99
Lã de aço (Bombril) - pct. 63 g 1,29 1,30 1,10 1,69

Soma das Compras (R$) 73,88 69,75 71,27 71,23
Diferença entre o supermercado mais 4,13

careiro e o mais barateiro 5,59%

DÊ VALOR AO SEU DINHEIRO!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica. Data: 29/12/2011

Supermercados da Zona Leste

Pesquisa realizada em 29/12/2011
Bretas: Vila Nova
San Michel: Campos Elíseos
Central: Santa Rosália
Supermercado Major: Aparecida
Mais barateiro: Bretas (R$ 69,75); Mais careiro: San Michel (R$ 73,88)
Economia ao comprar no mais barateiro: R$4,13 (5,59%)

Podem ir preparando o 
bolso. A partir de abril, o 
valor das taxas de água e 
esgoto estará mais caro em 
Poços de Caldas. O reajuste 
de 7% foi autorizado no úl-
timo dia 21, pelo prefeito 
Paulo César Silva, e inclui-
rá somente as tarifas de 
abastecimento e coleta de 
esgoto.
Com os novos valores, 
quem gasta de 0 a 10 m³ 
de água, ao invés de pagar 
R$ 1,36, passará para R$ 
1,46, de 11 a 15 m³, o va-
lor deixará de ser R$ 1,64 
e passará a ser R$ 1,76, de 
16 a 20 m³, a tarifa deixa 
de ser R$ 1,92 e passa a 
custar R$ 2,05. Já as taxas 
de esgoto e do aluguel de 
hidrômetro não sofrerão 
reajuste, sendo 85% do va-
lor do gasto da água para a 
coleta de esgoto e o hidrô-
metro continuará custando 
R$ 0,45.
Segundo o gerente finan-
ceiro do Departamento 

DMAE aumenta tarifa em 7%
Municipal de Água e Esgo-
to (Dmae) Gérson Martins, 
este aumento foi necessá-
rio para manter a qualida-
de dos serviços e dos inves-
timentos. “Nós tivemos um 
reajuste de 7%, que está 
abaixo da inflação e não 
passou pela Câmara. Caso 
fosse maior que a infla-
ções teria que passar pelo 
Legislativo. Este aumento 
é uma decorrência da ele-
vação dos fatores de custo 
e entendemos, junto ao 
conselho de finanças, que 
7% seria o ideal para aten-
der nossas necessidades. 
Muitos podem perguntar o 
porquê este aumento. Ele 
é necessário para manter a 
qualidade do nosso servi-
ço, que cuida da saúde da 
população, manter a nossa 
demanda de investimen-
tos e reformar e ampliar 
reservatórios. Temos como 
planejamento investir 11 
milhões em 2012”, disse 
Martins.

Hoje Poços tem cerca de 46 
mil ligações, entre casas e 
empresas, e os que gastam 
entre 0 e 20 m³ estão en-
tre a maioria dos consumi-
dores. Já os serviços como 
ligação, limpeza de fossa, 
entre outros, não terão re-
ajuste.
“Somente as tarifas de 
água tiveram reajustes, os 
outros serviços prestados, 
como o valor do aluguel 
do hidrômetro, limpeza 
de fossa séptica, abaste-
cimento de piscinas com 
caminhão-pipa, entre ou-
tros, ainda não terão au-
mento, mas estão sendo 
revistos os valores”, disse 
Sérgio Ferreira, gerente co-
mercial.
Mesmo o reajuste sendo 
autorizado neste mês ele 
só entrará em vigor em 
abril próximo e vigorará 
até março de 2013. Este 
reajuste anual é autoriza-
do desde 2005, através da 
lei complementar 66.

Agradecimento
Venho a público agradecer a todos aqueles que colaboraram e nos apoiaram 

durante o período em que exerci as prerrogativas de vereador na Câmara 
Municipal de Poços de Caldas, de novembro de 2010 a dezembro de 2011. 
Em especial aos meu cerca de 1500 eleitores, os meus familiares e amigos; 

aos assessores parlamentares e demais  servidores do Poder Legislativo.
Deixo a função, mas não as atividades e os compromissos que lá assumimos 
para a melhoria de nossa região e de benefícios para os nossos moradores. 
Com o mesmo empenho e disposição, continuarei a luta e o acompanha-

mento das inúmeras reivindicações e projetos apresentados neste período.
A todos, muito obrigado e um ano novo repleto de saúde, prosperidade e 

harmonia.
Poços de Caldas, dezembro de 2011

APARECIDO NASCIMENTO (URUTU) / 1º suplente de vereador - DEM

Creme den-
tal Colgate 

90 g -
 sabores

R$ 1,15

Papel higiênico 
Personal 30 m 

4 rl

R$ 1,48
Arroz Pilecco 

Nobre 5 kg Tp 1

R$ 9,39 Leite Longa 
Vida Quatá 1 lt
Integral / des-

natado

R$ 1,59

Macarrão 
Galo 500 g

R$ 1,48
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3721-0903 
 8805-9081

AgroMinas
Pet Shop

Tudo para os seus animais 
de estimação, no melhor 

ponto da região!

 Rua Major Joaquim Bernardes, 350 - Bairro Aparecida

Aceitamos cartões

Desejamos a nossos 
clientes e amigos os 

votos de um Ano Novo 
bastante construtivo !

MOISÉS, GARCIA E NEUSELI

DG Construal GARCIA & DUARTE
Materiais Para Construção

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

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

A quadra poliesportiva do 
bairro Dom Bosco está num 
completo abandono e ao 
invés de servir ao esporte e 
lazer da comunidade, está 
servindo mesmo é aos de-
socupados e mal intencio-
nados. A constatação é do 
comerciante Cairbar Capro-
ni, um das mais atuantes 
líderes comunitários desta 
área da Zona Leste. “É uma 
judiação um  equipamento 
tão bom como este chegar 
nesta situação. Três dos 
seis refletores da quadra 
estão queimados há muito 
tempo, impossibilitando as 
práticas esportivas à noi-
te. Justamente agora, na 
época de férias, quando a 
criançada e a juventude 
mais deseja utilizá-la. Já 
pedimos ao seu João para 
que ele troque as lâmpa-
das queimadas, mas nada 
aconteceu. Também comu-
nicamos ao vereador Urutu 
para que ele mande a Pre-
feitura tomar providências, 

Moradores reclamam de abandono na 
quadra do Dom Bosco

mas parece que eles não 
estão nem aí”, queixou-
-se o comerciante.  Cairbar 
disse que o local, princi-
palmente à noite, fica to-
mado por elementos dos 
mais suspeitos que fazem 
de tudo, menos praticar 
esportes.

MORADORES 
QUESTIONAM SOBRE 

LIDERANÇAS 
COMUNITÁRIAS

Diversos moradores e co-
merciantes da região dos 
bairros Boa Esperança, 
Jardim Regina e Bem Bas-
tos estão querendo saber 
quem é o presidente da 
SAB daquela área. “A gen-
te não sabe para que ser-
ve uma SAB, mas se sabe 
que o presidente ganham 
uma cartela de passes da 
Circullare todos os me-
ses. São 42 passes de R$ 
2,50 cada um, o que dá 
R$ 105,00 por mês. Isso, 
para quem não faz nada, é 

muito dinheiro. Mas o pior 
que ninguém sabe quem 
é o presidente desta SAB. 
Já perguntamos ao Carlão 
do Circo do Mickey e para 
o seu assistente Palha-
ço Chapéu, mas até agora 
não obtivemos resposta”, 
relatou indignado um co-
merciante estabelecido na 
Rua Coronel Virgílio Silva, 
na região do Charque. “A 
pergunta que não quer ca-
lar é: quem é o presidente 
da SAB desta área e o que 
ele está fazendo por ela”, 
finalizou o comerciante.
TRÂNSITO NA CEL. 

VIRGÍLIO SILVA 
CONTINUA 

COMPLICADO
Outra grande fonte de re-
clamações é o trânsito na 
Rua Cel. Virgílio Silva. É 
muito carro para pouca rua 
e o resultado é perigo para 
pedestres e motoristas. To-
dos querem a proibição de 
estacionamento num lado.

Comunidade se mobiliza para consertar 
rua no Augusto de Almeida

A novela chamada Rua 
Claudina Brandina de Mo-
raes está longe de ter um 
final. Há muitos, muitos 
anos, os moradores pedem 
para que a Prefeitura recu-
pere o trecho entre a Rua 
Ibirapuera e Lusitânia, que 
literalmente despareceu do 

mapa por causa da erosão. 
Para não ficarem ilhados, os 
moradores mesmo tomam 
providências. Porém, sem 
recursos, não conseguem 
muita coisa. Recentemente, 
o DMAE e a Prefeitura fize-
ram um muro de contenção 
com gabiões de pedra, mas 

não mexeram no leito da 
rua. O Moisés, da Constru-
al, teve que se encarregar 
de usar seu trator espalhar 
pedras e cascalho para que 
os carros pudessem passar. 
Segundo ele, foram mais de 
dois dias de serviço e muito 
combustível para espalhar 
o material. “Se a gente não 
fizer isso, ninguém faz e 
todos são prejudicados. É 
muito sofrimento”, que-
xou-se Moisés. 
O empresário Arnaldo Co-
lombo, proprietário do su-
permercado na Cel., Agora 
vai usar a rua para carga e 
descarga de mercadorias. 
Por isso, ele pede para que 
a Prefeitura faça as obras 
necessárias para o tráfego. 
O vereador Urutu disse que 
foi uma verdadeira “sarna”, 
mas mesmo esse esforço 
não foi suficiente.

Situação precária: há anos, moradores sofrem com abandono e descaso
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B A R  D A  F A B I A N A

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

O endereço certo de sua economia !

ST 

VEJAM SÓ ESTAS OFERTAS
UM BRINDE À ECONOMIA!

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

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

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

 Cerveja Bavária 350 ml ..... R$  0,99

Farinha de Trigo Nonita .... 1,29

Maionese Maria  500 g.....1,99

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 e venturoso Ano Novo 
com muita paz, saúde e alegria 

e que deus abençoe a todos. Que 
2012 seja repleto de sucessos e 
muito mais alegrias do que o ano 

que se encerra.
FELIZ FESTAS!!!

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

UM PRÓSPERO E 
DOCE 2012

No Supermercado Tavares, 
preço baixo e qualidade 

todos os dias!

Aqui, tem 
ofertas 
todos os 

dias, o ano 
inteiro. É 
pesquisar 

e 
conomizar

Numa concorrida reunião na 
tarde da última terça-feira, 
o prefeito Paulo César Silva 
(PPS) convocou uma cole-
tiva para dar um ultimato 
aos ocupantes de cargo de 
confiança, principalmente 
no que diz respeito à conti-
nuidade ao apoio a sua ad-
ministração.
No dia anterior, vários 
partidos que compõem a 
administração estiveram 
reunidos com ele e foram 
informados que o prazo para 
essa definição - se ficam ou 
não no governo - encerra-se 
dia 31 de dezembro.
“Todos os ocupantes de car-
go de confiança que preten-
dem ser candidatos a verea-
dor serão automaticamente 
desligados de suas funções 
no dia 1° de janeiro, porque 
a nossa intenção é que as 
pessoas tenham liberdade 
de fazer suas campanhas 
e para que o cargo público 

não acabe sendo utilizado 
em benefício da candida-
tura”, destacou. Em relação 
aos partidos, principalmen-
te PSDB, PV e DEM, o pre-
feito disse que também deu 
esse ultimato, porque até 
agora nenhuma dessas le-
gendas se manifestou em 
relação ao apoio a sua admi-
nistração e a sua reeleição. 
Ele explicou que não tem 
como manter no governo 
um partido sem ter a con-
firmação que essa legenda 
estará com ele num projeto 
futuro para a cidade.
Disse que não está abrindo 
mão do apoio desses par-
tidos ou que quer algum 
tipo de conflito. Está dando 
oportunidade para os par-
tidos se manifestarem se 
estão com ele ou não. Se 
estão comprometidos com a 
administração, com o proje-
to futuro para a cidade ou 
se simplesmente tem outros 

projetos porque isso tam-
bém é legítimo. Disse que 
precisa saber disso agora e 
não é justo ir sendo levado 
e lá na frente aparecer um 
projeto diferente do que a 
administração vem traba-
lhando.
Paulinho disse que é nesse 
sentido que todos os parti-
dos que não manifestaram 
publicamente esse apoio te-
nham a liberdade de se de-
clararem. Para ele, isso tam-
bém será uma oportunidade 

para que os filiados que 
ocupam cargos de confiança 
possam fazer a sua opção de 
permanecer ou sair.
“Quem permanecer no car-
go, espero que saiam dos 
partidos porque o que quero 
é que eles tenham o com-
promisso com a administra-
ção. A atitude foi tomada 
em função a depoimentos 
de pessoas que publicamen-
te estão declarando que não 
me apoiam e ainda estão 
tentando me excluir do pro-

cesso político na cidade”, 
destacou.
Perguntado se o fato de ter 
havido uma antecipação da 
campanha eleitoral pode ter 
desencadeado todas essas 
divergências entre os parti-
dos que compõem o gover-
no, o prefeito disse que não 
concorda e explicou que só 
lançou seu nome como can-
didato à reeleição quando 
as lideranças políticas se 
manifestaram que não se-
riam candidatos.
“O ex-prefeito Sebastião 
Navarro quando deixou a 
prefeitura disse que não 
queria saber mais de po-
lítica e que iria cuidar da 
sua vida pessoal. O depu-
tado estadual Mosconi sem-
pre declarou que não seria 
candidato a prefeito e que 
seu projeto sempre passa 
pelo Legislativo e o depu-
tado federal Geraldo Thadeu 
também já tinha me dito 

que não seria candidato e 
que estava às voltas com a 
criação de um novo partido. 
Por isso lancei meu nome, 
mas não estou desprezando 
apoio dessas lideranças e 
nem provocando conflitos”, 
relata.
Em relação às exonerações e 
ao “xeque-mate” no que diz 
respeito ao apoio e à conti-
nuidade ou não na adminis-
tração, o chefe do Executivo 
foi questionado se isso não 
poderia criar alguns “inimi-
gos ocultos” e se esses ocu-
pantes de cargo de confian-
ça se manteriam no governo 
para garantir seus empre-
gos. Silva reconheceu que o 
emprego é importante, mas 
lembrou que se trata de um 
cargo temporário.
“Uma hora isso vai acabar e 
não penso dessa forma, por 
isso pedi nas reuniões que 
fiquem com a administração 
aqueles que têm um projeto 
com a cidade e não pessoal. 
Tanto que aqueles que vão 
ser candidatos a vereador, 
independente de partido, 
vão deixar seus cargos dia 
1° de janeiro”, falou.
Por fim, o prefeito disse que 
alguns ocupantes de cargo 
de confiança já declararam 
que ficam na administra-
ção, entre eles a secretária 
de Educação Maria Helena 
Braga, o secretário de Fa-
zenda Armando Bertoni, o 
secretário-adjunto de Servi-
ços Públicos Marcos Salles, 
o de esportes, Lelo e diver-
sos integrantes do segundo 
e terceiro escalões.

Prefeito Paulinho Courominas rompe com lideranças tradicionais 

Paulinho Courominas: xeque mate no tabuleiro político
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Aos nossos clientes, amigos e forne-
cedores, desejamos um próspero ano 
novo, repleto de saúde e realizações!

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

Supermercados 

Colombo
Para melhor atender aos moradores da Zona 

Leste, o Supermercado Colombo da Rua 
Coronel Virgílio Silva passou por uma ampla 

reforma. Ficou maior, melhor e mais com-
pleto. Maior área para o setor de açougue 
e frios, feirinha, padaria e rotisserie. Mais 

conforto e comodidade para os clientes que 
a partir de agora têm tudo o que precisam, 

bem pertinho de casa.
Venha conhecer nossas novas instalações!

Agora maior, melhor e 
mais completo

( 3714-5798  [ 9184-0808
Próximo ao Senai

JULIANA

DISK 
BANHO 
& TOSAAssistência 

veterinária

Proteja seu Patrimônio
Cercas 

Elétricas
Alarmes Câmeras

Joel : 9861 - 5402  || 9164 - 6088

Tudo o que você precisa, 
pertinho de sua casa !

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

Que neste Novo 
Ano que se 
inicia todos 
possamos 

realizar 
nossos sonhos.

Urutu deixa Câmara Municipal
Depois de permanecer pou-
co mais de um ano desem-
penhando as atribuições de 
vereador, Aparecido Nasci-
mento (Urutu) deixa neste 
fim de ano sua vaga na Câ-
mara Municipal. Eleito pri-
meiro suplente do partido 
Democratas nas eleições de 
2008, ele assumiu no lugar 
de Tiago Cavelagna. Como 
este foi demitido pelo pre-
feito Paulinho Courominas 
nos arranjos para as elei-
ções do próximo ano, ele 
deverá estar de volta à sua 

vaga.
Analistas são unânimes em 
afirmar que Urutu fez um 
bom trabalho, demonstran-
do desenvoltura e firmeza 
em muitas posições. Foi 
melhor que alguns verea-
dores que sempre entram 
mudos e saem calados das 
reuniões. Apresentou um 
grande número de indica-
ções e requerimentos - a 
maioria deles referentes a 
problemas enfrentados por 
moradores da Zona Leste. 
Participou ativamente de 

várias comissões, com des-
taque para a CPI do Asfal-
to, que está investigando 
a baixa qualidade da pavi-
mentação na cidade.
Urutu considerou muito 
positivo o período em que 
esteve exercendo as fun-
ções de vereador. “É muito 
gratificante participar da 
vida política da cidade e 
poder contribuir para o seu 
progresso. Isso nos incen-
tiva a participar de forma 
mais intensa da política”, 
destacou.
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9818 - 9569 / 9941 - 9614

Instalação e Manutenção Elétrica Especializada
manutec.eletricas@hotmail.com

  UTECMA
Anailton

Av. Mal. Castelo Branco 410 - Jd. São Paulo
Telefone 3721-5922

k Pão fresquinho todos os 
dias!

k Doces, salgados e Pizzas
k Café da manhã: 

pães - bolos - pingado
AOS DOMINGOS, FRANGO 

ASSADO
Que em 2012, 
você tenha mil 
motivos para 
alegria. Muita 

saúde, vontade e 
determinação !

Pa
nini di Itália

veNda e assistêNcia técNica em celulares

a melHor assistêNcia técNica de Poços e região!

R. Cel. Virgílio Silva 1587  
( 3712-3457 * 9944-2555 

(anexo ao Bretas Zona Leste)

R. Assis Figueiredo 1370  
( 3722-1385 

(anexo ao Bretas Central)

Av. Francisco Salles 910
(em frente ao San Michel) 
( 3721-7889

Três Lojas Para Melhor Servir

MP3 fone de 
ouvido sem fio**

R$ 69,00

Tablet com 
Android 7”

R$ 490,00

Câmera  Samsung  
HD prova d’água

R$ 690,00

Celular LG 2 chips 
Lançamento

R$ 165,00

Games X-Box, 
Play2, Play 3

Preços 
imbatíveis!

Celular TV, MP3, 
câmera 10mp, 3

A partir de 
R$ 145,00

Novidades e economia o 
ano inteiro!!!

Aos nossos clientes, amigos, colaboradores 
e fornecedores os mais sinceros votos de 
um Ano Novo repleto de alegrias, saúde e 

prosperidade!

** Na compra de um MP3 sem fio, ganhe uma aula na Academia Ativa.

World Car inaugura filial no Pará
A World Car foi inaugurada 
em fevereiro de 2011, ori-
ginalmente para distribuir 
os veículos leves Chana. 
Posteriormente, criou uma 
divisão para comercializar 
na região os veículos mé-
dios Mahindra. Com a eco-
nomia nacional aquecida, 
a empresa transformou-se 
num grande sucesso, su-
perando todas as metas 
estabelecidas pelos pro-
prietários Juliano e Clo-
doaldo. Em menos de um 
ano, chamaram a atenção 
das diretorias de ambas as 
empresas automobilísticas, 
tornando-se referência na 
região.
Graças a este rápido e 
consistente crescimento, 
a World Car foi convidada 
a encarar novos desafios: 
abrir a praça da região de 
Marabá, no estado do Pará, 
para os veículos Mahindra. 
Juliano conta que de iní-
cio ficaram reticentes, já 
que aquela é uma região 
que eles pouco conheciam 
e por ser da Amazônia, se-

ria algo totalmente novo. 
Juntamente com Clodoaldo 
e suas respectivas famílias, 
aceitaram o desafio e acei-
taram a empreitada. “O su-
deste do Pará é uma região 
muito difícil, pois chove 
muito e as estradas são 
precárias. Para encará-las, 
só mesmo com as caminho-
netes 4x4 da Mahindra, que 
são ideais para a situação e 
estão demonstrando muito 

valor”, destacou Juliano. 
Ele disse que Clodoaldo se 
mudou para Marabá (que 
fica perto de Carajás) e vai 
administrar a filial com o 
mesmo empenho. Para au-
xiliá-lo, o gerente de Ven-
das Marcos também se mu-
dou para lá. “Eles já estão 
se adaptando ao novo local 
e a World Car também está 
fazendo sucesso por lá”, fi-
nalizou Juliano.

World Car: da Zona Leste de Poços para o Pará
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Telefone 3722-1504
Rua Campestre 89 * Poços de Caldas, MG

RÁPIDO CAMPINAS

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

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

Que em 2012 nossos veículos transportem 
alegrias, paz, harmonia e boas notícias !

Feliz 
Natal !

Próspero 
Ano 

Novo !

 

VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250 ( 3722-4398F 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 !

Os mais desejados games 
do PS-3 estão aqui!

Ganhadora de celular da Droga 
Vida  é da Cel. Virgílio Silva

   Dando sequencia à sua es-
tratégia de sempre manter 
um estreito relacionamen-
to com sua clientela, a far-
mácia Droga Vida sorteou 
no último dia 23 de dezem-
bro mais um brinde. Desta 
feita, foi um incrementado 
aparelho de telefone celu-
lar da Alcatel. A ganhadora 
foi a cliente Kelen Vanessa 
Garcia Santos, moradora da 
Rua Coronel Virgílio Silva, 
bem pertinho da farmácia, 
nas imediações do CSU. Ke-

len disse ter ficado muito 
satisfeita com a premiação.
   O proprietário da farmá-
cia, Oswaldo Magalhães, 
disse que em 2012, esta 
estratégia vai ter conti-
nuidade e ainda será aper-
feiçoada com a realização 
periódica de eventos que 
estimulem uma vida saudá-
vel. A primeira edição será 
no final de janeiro, coma 
palestra sobre boa alimen-
tação, exames de glicemia, 
pressão e  outros.

Kelen (direita) ganhou um moderno celular

Joyce Gás divulga lista de 
ganhadores de prêmios de Natal

O jovem empresário Edson 
Franklin de Paiva e sua 
esposa Lívia divulgaram a 
relação dos ganhadores da 
campanha natalina promo-
vida pela Joyce Gás. O sor-
teio foi realizado no último 
dia 18 de dezembro e os 
ganhadores foram:
Fogão: Grazieli Cristina 
(Rua Francisco Cagnani, 
Santa Rosália);
Grill sanduicheira: Danie-
la Castilho (Rua Múcio Dias 
da Silva, Jd. Azaléias);
Suporte para galão: Regi-
naldo (Rua Arlindo Carnei-
ro, Monte Verde) e Alcides 
(R. Maestro Frizon, Jd. 
Ipê);
Registro de gás: Rovilson 
(R. Francisco Souza pin-
to, Jd. Daniele) e Claude-
te (R. Ana Maria Dias, Jd. 
Azaléias);
Botijão 13 kg + Gás: José 
André (R. Nair Goulart de 
Carvalho, Residencial Man-
tiqueira).
Edson disse que o even-

to foi um sucesso e teve 
grande adesão de seus fre-
gueses e que deverá ser 
repetida em 2012, com a 
distribuição de mais prê-
mios ainda. “Nossa gran-
de missão é servir e bem 
atender à nossa freguesia, 
distribuída pelos mais di-
ferentes bairros da cidade. 
Por isso, é muito bonito 
ver a felicidade vdas pes-
soas no momento em que 
elas são contempladas e 
recebem uma premiação. 
É algo muito motivador”, 
destacou Lívia.

QUALIDADE E BONS PREÇOS

COMERCIAL MULTIPEL

Av. José Remígio Prézia 747  (3713-5252

AQUI, SEU MATERIAL 
ESCOLAR CUSTA MENOS
* Um novo ano letivo está chegando. Se 

quer economizar, não compre sua lista sem 
antes consultar nossos preços * Produtos de 
qualidade  * Pagamento facilitado * Grande 

variedade

Zona Leste em Foco
MAGU ABRE FARMÁCIA NA CHÁCARA ALVORADA

O dinâmico e atuante Magu, da Farmácia Dom Bosco, está 
inaugurando sua primeira filial. Sua nova loja será na Rua 
Coronel Virgílio Si8lva, bem em frante à Escola Estadual 
Dr. Edmundo Gouveia Cardillo e ao lado do trailer do Tom. 
Magu disse que a loja vai facilitar a vida dos moradores 
da Chácara Alvorada, Estância São José, Residencial San 
ta Clara, Jd. Filadélfia e Residencial Colinas. Segundo ele, 
aquela região está muito carente de uma farmácia, pro-
blema que será solucionado após a inauguração, prevista 
para o dia 13 de janeiro.

GOLPE DO CARTÃO - ESCLARECIMENTO
O Tom esclarece que o posto Ipiranga citado na reporta-
gem sobre o golpe com cartões, onde se roubam senhas 
na hora de digitar na maquinazinha, não é em Poços de 
Caldas. Mas ele adverte para prestar muita atenção da 
hora de digitar a senha e nunca fazer isso em locais sus-
peitos.

BRAGA DE OLHO NA CASA DE CARNES CASTELO
Um morador da Estância São José, freguês fiel da Casa 
de Carnes Boi na Brasa, disse que o Braga, proprietário 
da loja está muito animado, depois de um ano de muito 
sucesso no comércio. Segundo o freguês, Braga quer ex-
pandir a empresa e estaria cogitando comprar uma ou-
tra loja. A primeira opção, segundo ele, seria a Casa de 
Carnes Castelo, no Jardim São Paulo, o que aumentaria 
consideravelmente o porte de sua empresa.
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Rua CoRonel ViRgílio SilVa    nº2835
Dom BoSCo   - PoçoS De CalDaS, mg

Auto Mecânica
José Roberto Parini

Desejamos a 
todos um ano de 
2012 repleto de 

paz e
prosperidade.

A todos os nossos 
Clientes, Amigos e 

Fornecedores, 
Um Feliz 2012 com 
muito Prosperida-
de, saúde e paz !

F1

Rua Ipiranga 286 - Dom Bosco ( 3713-3782

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

Eduardo & Equipe

Tapeçaria Aliança

( 3715-5002
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

Serviços e peças para auto-
móveis, ônibus, tratores 

e caminhões

R. Maringá 210  *  Vila Nova
Poços de Caldas  (  4141-1652

AUTO ELÉTRICA 

CLEUBI
Eletricidade de Autos

PACOTÃO

Rua Cel. Virgílio Silva 2666 - Dom Bosco ( 3713-2503

MERCEARIA & BAR

O n d e  o s 
a m i g o s  s e 

e n c o n t r a m  e 
s e 

d i v e r t e m !

No ano novo, tudo novo no 
Supermercado Colombo

Wilson Ribeiro
 Aproveitando os bons 
ventos que estão levan-
do a economia brasilei-
ra a ser a 5ª maior do 
mundo, a rede local de 
supermercados Colombo 
está ampliando sua es-
trutura. Depois de uni-
ficar as operações de 
compra de três unidades 
da rede, nestes últimos 
meses de 2011, a loja da 
Ruas Coronel Virgílio Sil-
va recebeu uma grande 
modernização. A área de 
venda foi aumentada em 
aproximadamente 50%, 
oferecendo mais espa-
ço, segurança e comodi-
dade aos seus clientes. 
“Uma loja ampla, are-
jada e bem iluminada é 
requisito essesncial para 
qualquer loja de super-
mercado que queira se 
destacar e manter firme 

na concorrência. É com 
esta premissa em mente 
que efetuamos as mu-
danças em nossa prin-
cipal loja”, destacaram 
o empresário Arnaldo 
Colombo e sua esposa 
Vânia.
Arnaldo disse que além 
do aumento no espaço fí-
sico e a troca de pratica-
mente todos os equipa-
mentos da loja, também 
houve o aumento no nú-
mero de itens vendidos. 
“O consumidor só tem 
a ganhar. Além de ter 
mais espaço, conforto e 
comodidade, vai ter mais 
e melhores opções em 
mercadorias e serviços. 
Aumentamos a feirinha, 
sempre abastecida com 
produtos fresquinhos e 
saudáveis. Aumentamos 
e modernizamos o açou-
gue, sempre com carnes 

de primeira qualidade e 
inspecionadas. Instala-
mos a padaria, que sem-
pre vai ter pães, bolos e 
outros quitutes sempre 
quentinhos”, destacou.
Além de ter mais espaço 
interno, Arnaldo disse 
que haverá mais espaço 
no estacionamento, já 
que todas as operações 
de carga e descarga de 
mercadorias serão feitas 
pelos fundos da loja, na 
Rua Cluadina Brandina 
de Moraes. “As operações 
de carga e descarga não 
vão atrapalhar o trân-
sito na Coronel Virgílio 
Silva e os clientes ter]ao 
mais facilidade para tra-
balhar. E os funcionários 
dos fornecedores pode-
rão trabalhar com mais 
tranquilidade. Todos vão 
ganhar”, enfatizou o 
empresário.

PREÇOS MAIS 
COMPETITIVOS

Arnaldo disse também 
que outra vantagem da 
ampliação da loja é que 

os preços serão mais 
competitivos em virtu-
de do maior volume de 
compras. “Além de maior 
área de vendas, também 
aumentamos a área de 
depósito e câmaras frias. 
Tudo para que nossos 
clientes tenham as me-
lhores mercadorias, com 
preços competitivos”, 
relatou Vânia.

PIONEIRISMO 
Aranldo e seus irmãos 
José (o ex-vereador Zé 
Pimentão) e Paulinho já 
se dedicam ao ramo do 
comércio há muitos anos. 

São alguns dos pioneiros 
na região. Em 1999, eles 
deram início à empresa 
que teve grande suces-
so e cresceu sem parar. 
Esta corrente ampliação 
é apenas mais um passo 
nesta caminhada. Fabia-
na, uma antiga cliente, 
acompanhou e aprovou a 
evolução. “Agora mesmo 
é que a gente não preci-
sa ir na cidade para fazer 

compras. Aqui tem de 
tudo e a gente não passa 
raiva por causa do trân-
sito e das intermináveis 
filas que a gente vê por 
lá”, comentou a fregue-
sa.
Automação - A loja é to-
talmente automatizada, 
tanto na parte adminis-
trativa, como na parte de 
vendas. Tudo para facili-
tar a vida dos clientes.

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

Bar & Lanchonete

BORGES
Lanches * Drinks & bebidas em geral

Salgadinhos e muita diversão no ambiente mais limpo 
e aconchegante da Zona Leste

Arnaldo: mais espaço, conforto e comodidade para os clientes
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Boas festas !
Feliz Ano Novo

Aos nossos queridos concidadãos e 
eleitores, os mais sinceros votos de um 
venturoso ano de 2012 cheio de saúde, 

alegria e prosperidade !

VEREADOR PAULO EUSTÁQUIO  
(PSD)

Rua Marechal Deodoro, 73 - sala 3 - Centro
( 4141-0868  : www.inglestoday.com

Conversação Básica - Intermediária - Avançada
Inglês para Negócios & viagens

Preparatório para testes de proficiência
Reforço escolar / aulas particulares

Speak Now. Yes, you can!

Aprender uma nova língua é o melhor presente!

MADEIREIRA ALVORADA
É pau pra toda obra!!!

( 3713-2262
R. Manoel de Freitas 15, Esq. Cel. Virgílio Silva

Madeira para construção em geral.
Portas, batentes, fechaduras e ferragens.

Serviços de carpintaria e marcenaria.
Orçamentos sem compromisso.

Preços imbatíveis!

A turma que gosta das coi-
sas erradas não dá moleza. 
Em patrulhamento pelo 
bairro Bem Bastos, às 19h 
de terça-feira (20), a Polí-
cia Militar recebeu denún-
cia de populares de que 
um casal estaria usando a 
rua Ercília Figueiredo Bas-
tos como ponto de venda 
de droga e que o tráfico 
ocorria tanto durante o dia 
como à noite. Foi então de-
sencadeada uma operação 
antidrogas que resultou na 
prisão de quatro elemen-
toss e na apreensão de cra-
ck e dinheiro.
Segundo os militares, GES, 
27 anos, que disse ser ser-
vente de pedreiro, foi de-
tido ao tentar escapar de 
uma abordagem após pu-
lar o muro de uma casa e 
tentar se esconder em um 
terreno baldio. O local foi 
rastreado, sendo encontra-
do no chão as 22 pedras de 
crack que ele havia dispen-
sado tentando escapar de 

A dona de casa Vanda Ma-
ria Martins, 51 anos, foi 
atropelada por uma moto, 
ontem (27) cedo, quando 
fazia caminhada na calça-
da da avenida Wenceslau 
Braz, na altura do bairro 
Chácara Alvorada.
De acordo com dados da 
Polícia Militar, o atrope-
lamento se deu por vol-
ta das 7h30. O elemento 
Everton Cássio Teixeira, 22 
anos, trafegava pela ave-

nida quando disse ter sido 
fechado por um Monza. 
O motociclista alegou ter 
perdido o controle do veí-
culo, batido contra o meio-
-fio e atropelado a vítima 
que estava na calçada.
Uma equipe do Samu foi 
chamada e encaminhou a 
pedestre e o motociclista 
para a Santa Casa. Consta 
quea dona de casa Vanda 
sofreu um corte contuso 
no couro cabeludo e esco-

riações na mão direita. Já 
Teixeira teve escoriações 
pelo corpo e apresentava 
suspeita de trauma na co-
luna.
Segundo o boletim de ocor-
rência, o elemento Teixeira 
foi preso por dirigir veículo 
sem CNH, gerando perigo 
de dano, mas não pode ser 
encaminhado à delegacia 
uma vez que permaneceu 
hospitalizado sob observa-
ção médica.

Mais um atropelamento na calçada 
da Wenceslau Braz

Está cada vez mais perigoso fazer caminhadas na calçada da Av. Wenceslau Braz

Gang é presa por tráfico no 
bairro Bem Bastos

um flagrante.
Logo em seguida, a polícia 
foi até a casa de GES, onde 
encontrou outro rapaz, 
identificado como JPM, 22 
anos, que fracionava uma 
pedra bruta, também de 
crack, que seria posterior-
mente embalada e vendida. 
Até mesmo o material para 
embalagem foi encontrado 
no local e apreendido. Ao 
ser realizada busca na casa 
foram achados R$ 1.037 
em dinheiro, que GES con-
firmou ser proveniente da 
venda de drogas.
No local também estavam 
duas mulheres, RCPM, 24 
anos, cuja descrição con-

feria com a feita pelos 
denunciantes como sendo 
a traficante que vendia 
drogas no bairro, e AB, 22 
anos.
Os quatro presos foram 
levados para a delegacia 
e apresentados ao dele-
gado de plantão. A droga 
apreendida e o dinheiro 
também foram entregues 
à Polícia Civil. Depois de 
interrogados, três dos acu-
sados foram soltos. GES 
teve a prisão em flagrante 
ratificada e foi transferido 
para o presídio. Ele será 
indiciado por tráfico, cuja 
pena varia de 5 a 15 anos 
de prisão.

Que o Ano Novo seja 
cheio de motivos para 

sorrir.
Boas Festas !
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C L A S S I F I C A D O S
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

---------------------------------------------
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 profissional.
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

Av. José Remígio Prézia 1239 (em frente à Casa do Menor)
( 3713-3052 / 9955-8800

Várias marcas. 
Uma só qualidade.

Em abril desse ano, o vereador Jonei 
Eiras (PSDB) assumiu uma vaga 
na Câmara após a ida de Álvaro 
Cagnani para a Secretaria Municipal 
de Projetos e Obras Públicas. Ao 
encerrar as atividades em 2011, o 
parlamentar fez um balanço das 
ações desenvolvidas por ele durante 
os últimos meses.
Ao todo foram apresentadas 123 
indicações, 15 requerimentos, 
quatro anteprojetos de lei, dois 
projetos de decreto legislativo, 
uma emenda à projeto de lei e 
um projeto de lei. Ele participou, 
ainda, das Comissões de Finanças 
e Orçamento e de Assistência, 
Ação Social, Direitos Humanos 
e do Consumidor e da Comissão 
Especial de Inquérito que investiga 
possíveis irregularidades nas obras 
de pavimentação da cidade.
Além de pedidos para segurança 
no trânsito (incluindo a colocação 
de semáforos no trevo do Parque 
Primavera e no cruzamento das 
ruas Ceará e Minas Gerais, além de 
melhorias no trânsito entre as ruas 
Corrêa Neto e Prefeito Chagas), Jonei 
Eiras destacou que as indicações 
encaminhadas abrangeram diver-
sos assuntos, tais como: acess-
ibilidade, limpeza de áreas públicas, 
pavimentação, criação de novas 
bibliotecas, alteração em horários 
dos ônibus do transporte coletivo, 
adequação dos sanitários de 
alguns órgãos públicos municipais, 
melhorias na iluminação pública da 
cidade e otimização dos serviços do 
aeroporto local. “Durante esse meses 
tive a oportunidade de  visitar muitos 
bairros de Poços e ouvir da população 
as principais necessidades de cada 
local. Encaminhamos mais de 100 
indicações ao prefeito e sempre 
deixo claro que esse é um dos papéis 
do vereador, levar ao conhecimento 
da prefeitura, que tem o poder de 
executar, os anseios das pessoas. 
Foram muitas as reivindicações e 
espero que elas sejam atendidas na 
medida em que a prefeitura tenha 
recursos”, afirmou.

ANTEPROJETOS
A prevenção do Diabetes nas escolas 
foi tema de um dos anteprojetos de 
lei apresentados pelo legislador. 
O objetivo é criar o Programa de 
Prevenção e Controle do Diabetes 
nas crianças e adolescentes 
matriculados nas creches e outros 
estabelecimentos de ensino da rede 
municipal, através de pesquisas 
visando ao diagnóstico precoce 
da doença. O programa consiste 

basicamente em identificar, cadastrar 
e acompanhar os portadores do 
Diabetes, além de conscientizar pais, 
alunos e professores quanto aos 
sintomas e gravidade da doença. Em 
resposta a essa sugestão, a prefeitura 
informou que já funciona em todos 
os PSF’s, com a coordenação do 
Núcleo de Especialidades Central, o 
HIPERDIA, que antede aos portadores 
de Hipertensão e Diabetes, inclusive 
crianças e adolescentes. Além 
disso, esclareceu que as crianças 
portadoras de Diabetes recebem 
toda a medicação necessária para o 
tratamento, além de orientações de 
enfermagem e acompanhamento 
de nutricionista e psicóloga quando 
necessário. O Executivo citou, ainda, 
que a Associação dos Diabéticos de 
Poços de Cadas desenvolve um projeto 
denominado “Escola Saudável, com  
a proposta de conscientizar alunos 
sobre a importância da alimentação 
saudável e a prática de atividade 
física. Desta forma, segundo afirmou 
a prefeitura, as ações propostas pelo 
vereador são relevantes e estão sendo 
contempladas com as atividades já 
existentes.
Outro anteprojeto elaborado foi 
referente à criação do PROSAJ – 
Programa Municipal de Saúde 
da Juventude. Os objetivos desse 
programa são promover e difundir 
conhecimentos importantes para a 
proteção da saúde física e mental de 
jovens de ambos os sexos, inseridos 
na faixa etária dos 15 aos 24 anos de 
idade. A matéria, caso seja acatada 
pelo Executivo, será desenvolvida 

através de seminários, palestras, cursos 
e cartilhas, que abordarão temas 
como Alimentação e Comportamento 
Alimentar, Comportamento Sexual, 
Homossexualidade,   Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, Gravidez, 
Criminalidade, Drogas, Violência, 
Comportamentoe Relacionamento Fa-
miliar e Depressão.
Por fim, os outros dois anteprojetos 
são sobre diretrizes para assistência 
ao idoso, de modo a fixar condições 
para a distribuição de óculos de 
grau a pessoas acima de 60 anos, e 
a inclusão na proposta curricular da 
Secretaria Municipal de Educação 
do conteúdo Qualidade de Vida 
com Amor Exigente, bem como a 
inclusão , também, nas propostas 
pedagógicas das escolas.

HOMENAGENS
Através dos projetos de decreto 
legislativo apresentados, duas 
pessoas foram homenageadas pelo 
parlamentar: Dr. José Maria de 
Oliveira e Dr. Otenil Pereira  de Ávila. 
Eles receberam o Título de Cidadania 
Poços-Caldense  durante sessões 
solenes da Câmara.

TRABALHO
Para o vereador, 2011 foi um ano 
de muito trabalho e compromisso 
com a população de Poços de Caldas. 
“Quero agradecer a confiança de 
todos e desejar um 2012 repleto 
de muita paz. Que nossa cidade 
se desenvolva ainda mais e que 
os cidadãos sejam beneficiados 
com uma excelente qualidade de 
vida”, concluiu o dinâmico e atunte 
vereador Jonei Eiras.

Jonei ressalta ações desenvolvidas em 2011

AMERICAN EAGLE SOUND 
SYSTEM, THIS IS THE VIBE!

In the same vibe of local firms that have boring English 
names, today we will tell about American Sound System, 
located in Vila Nova, Rua Capitão Maneco Junqueira with 
Monteiro Lobato. Like the Sound’s Gang and Brothers 
Wheels & Tires, it has a difficult name that few pwople 
understand and knows what sells and do. Obviously, as 
the name says, it installs sound system in your car. Its 
owner is a japanese guy who says he is the better one in 
this local industry. May be, butthis stranger name won’t 
be a good message. Until the next!!!!
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Rua Major Joaquim Bernardes 214

( 3713-4284

GERAL

Instrumentos Musicais

( 3722-6631
e-mail: domaior@hotmail.com

R. das Orquídeas, 165 - Caio Junqueira - Poços de Caldas MG

Dó Maior
Manutenção e venda de 
instrumentos musicais 

e acessórios

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

Big Horta

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

Nutri Pet
Tudo para seu animal de estimação

Qualidade e ótimos Preços

Disk Ração  
3713-2678

Distribuidor 
exclusivo das rações 

BILL DOG para a 
região!

A festa de Reveillon, 
o r g a n i z a d a  p e l a 
Prefeitura de Poços, 
acontece no Parque 
José Affonso Junqueira, 
atrás do Palace Hotel, na 
área central da cidade. O 
Show da Virada contará 
com apresentação do 
músico Gabriel Guerra, 
a  pa r t i r  da s  23h , 
seguido pela queima 
de fogos, que este ano 
terá duração de 15 
minutos. Haverá ainda 
fogos na região sul  e 

 Reveillon  na Praça terá queima de fogos de 15 minutos

também no bairro Monte 
Almo, que proporciona 
visualização a grande 
parte da região centro-
leste da cidade.
Para os turistas que 
v i s i t a m  Po ç o s ,  a 
programação é vasta, 
desde o sábado pela 
manhã. No Recanto 
Japonês, às 9:30h, 
apresentação com o 
músico Ricardo Guerra; 
às 10h, o Trio Chorinho 
Sulfuroso se apresenta 
no coreto da Praça Pedro 

Sanches. Já no período 
da tarde, a partir das 
14:30h, Ricardo Guerra 
se apresenta novamente 
no Recanto Japonês. Às 
15:30h, Luciano Bocca e 
Banda Bourbon desfilam 
blues e jazz no Café 
Concerto, no Parque 
José Affonso Junqueira. 
Às 16h, a tradicional 
banda Regional do Lira 
se apresenta na fonte 
Pedro Botelho, a fonte 
do �Leãozinho�, próximo 

Refeições com 
qualidade e 

economia

Prato feito: R$ 4,00
Marmitex: R$ 5,00

Porções de batatas fritas: a 
partir de R$ 3,00

Servimos a partir das 11 horas

às Thermas.
Ao cair da tarde, às 
17h, a Orquestra de 
Violeiros Paisagem do 
Sertão se apresenta no 
coreto e às 22h, a banda 
Românticos de Poços é 
destaque no Parque José 
Affonso Junqueira. A 
programação de fim de 
ano faz parte do Natal 
Encantado de Poços de 
Caldas e é organizada 
p e l a  S e c r e t a r i a 
Municipal de Turismo. 


