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San Michel abre mais uma loja na Zona Leste 
A mais antiga rede de supermercados em Poços de Caldas vai abrir sua se
gunda loja na Zona Leste. Desta vez, vai ser no Jd. Azaleias, estrategica
mente próxima dos bairros que mais crescem na região. Página 7.

Ritmo acelerado: nova loja deve ser inaugurada em janeiro de 2017

No meio de  tantas notí
cias  ruins,  os  moradores 
de  Poços  de  Caldas  tive
ram  uma  boa  no  fim  do 
mês  de  novembro. As  ta
rifas  cobradas  pelo  forne
cimento  de  energia 
elétrica  foram  reduzidas 
em quase 30%.
 Os  consumidores  aten

didos  pela  DME  Distri
buição S/A (DMED) terão 
as  tarifas  reduzidas  em 
29,13%  (vinte  e  nove  vír
gula  treze  por  cento)  em 
média, correspondendo ao 
efeito  tarifário  médio  a 
ser  percebido  pelos  con
sumidores/usuários/agen

tes  supridos  da 
distribuidora,  e  estarão 
em  vigor  no  período  de 
22  de  novembro  de  2016 
a  21  de  novembro  de 
2017.
Para  os  consumidores 

residenciais,  a  redução 
será  de  26,30%.  Consu
midores  de  baixa  tensão 
pagarão,  em  média, 
26,83%.  Já  os  de  alta 
tensão  –  em  geral  indús
trias  –  terão  redução  nas 
tarifas de 32,07%.
Os  novos  percentuais 

foram  aprovados  em 
22/11/16  durante  Reunião 
Pública  da  Diretoria  da 

ANEEL. A DMED atende 
73 mil  unidades  consumi
doras  localizadas  no  mu
nicípio  de  Poços  de 
Caldas  em  Minas  Gerais. 
Ao  calcular  o  reajuste, 
conforme  estabelecido  no 
contrato  de  concessão,  a 
ANEEL  considera  a  vari
ação de custos associados 
à  prestação do  serviço. O 
cálculo  leva  em  conta  a 
aquisição  e  a  transmissão 
de  energia  elétrica,  bem 
como  os  encargos  setori
ais.  Os  custos  típicos  da 
atividade  de  distribuição, 
por  sua  vez,  são  atualiza
dos com base no IGPM.

Tarifa de energia elétrica é 
reduzida em Poços de Caldas
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Pérolas de Sabedoria

A CANA E A PINGA

"Deus fez o mundo em 6 dias, não tinha ninguém 
perguntando quando ia ficar pronto"

*************
"É melhor ficar atrás de um carro que não corre 
do que na frente de um caminhão que não pára" 

Urutu

"   Não devemos ter medo das novas ideias!  
Elas podem significar a diferença entre o 

triunfo e o fracasso"
Napoleon Hill

FRASES DE PARACHOQUE

OOPPIINNIIÃÃOO

Certa  vez, 
um  menino 
acordou  em 
uma véspera de 
Natal,  muito 
contente,  pois 
uma data muito 
importante  es
tava  para  che
gar.
Era o dia do 

aniversário  do 
menino  Jesus, 
e  é  lógico,  o 
dia  em  que  o 
Papai  Noel  vinha  visitálo 
todos os anos.
Esperava  ansiosamente  o 

cair  da  noite,  para  voltar  a 
dormir  e  olhar  o  seu  pé  de 
meia  que  estava  frente  a 
porta,  pois  não  tinha  árvore 
de Natal.
Dormiu muito  tarde,  para 

ver  se  conseguia  pegar 
aquele  “velhinho”,  mas  co
mo o sono era maior do que 
sua  vontade,  dormiu  profun
damente.
Na  manhã  de  Natal,  ob

servou  que  seu  pé  de  meia 
não  estava  lá,  e  que  não  ha
via  presente  algum  em  toda 
a sua casa.
Seu  pai  desempregado, 

com  os  olhos  cheios  d’água, 
observava  atentamente  ao 
seu  filho,  e  esperava  tomar 
coragem para falar que o seu 
sonho  não  existia,  e  com 
muita  dor  no  coração  o  cha
ma:

– meu filho, venha cá!
– papai?
– pois não filho?”
–  o  papai  Noel  se  esque

ceu de mim ?
O pai abraça seu filho …
–  ele  também  esqueceu 

do senhor papai ?
–  não  meu  filho…  o  me

lhor presente que eu poderia 
ter  ganho  na  vida  está  em 
meus  braços,  e  fique 
tranqüilo,  pois  eu  sei  que  o 
papai Noel  não  esqueceu  de 
você.
– mas …  todas  as  outras 

crianças  vizinhas  estão  brin
cando  com  seus  presentes… 
acho  que  ele  pulou  a  nossa 
casa…
–  Pulou  não,  meu  filho 

…
Os  dois  foram  caminhan

do  sem  rumo,  até  chegar 
num parque  e  ali  passearam, 
brincaram  e  se  divertiram 

durante  o 
resto  do  dia, 
voltando  so
mente  no  co
meço  da 
noite.
Chegando 

em  casa,  já 
muito  cansa
do, o menino 
foi  para  o 
seu  quarto,  e 
escreveu  um 
bilhete  para 
o papai Noel:

“Querido Papai Noel,
Quero  agradecer  o  pre

sente  que  o  senhor  me  deu. 
Desejo  que  todos  os  Natais 
que  eu  passe,  faça  com  que 
meu  pai  esqueça  de  seus 
problemas,  e  que  ele  possa 
se distrair comigo, passando 
uma  tarde  maravilhosa  co
mo a de hoje.
Obrigado  pela  minha  vi

da,  pois  descobri  que  não 
são  os  brinquedos  que  me 
fazem  feliz,  e  sim,  com  o 
verdadeiro  sentimento  que 
está dentro de nós, que o se
nhor desperta nos Natais.
Obrigado. ”
.. e foi dormir…
Entrando  no  quarto  para 

dar boanoite ao seu filho, o 
pai  viu  o  bilhete,  e  a  partir 
desse dia, não deixou que os 
seus  problemas  afetassem  a 
felicidade dele, e começou a 
fazer que  todo dia  fosse um 
Natal para ambos.

O melhor presente de Natal

1. Mantenha a sua vida, seu corpo, sua 
casa, seus negócios e o seu dinheiro em or-
dem. Limpeza e organização são fundamen-
tais para gerar prosperidade e paz. Comece 
fazendo uma faxina geral em seus sentimen-
tos, raspando tudo que seja vil: inveja, menti-
ra, avareza etc.

2. Fale pouco, ouça bastante e reaja ba-
seado no amor - amor por seus princípios, 
amor por Deus e amor pela vida.

3. Seja autêntico, mas inspire-se também 
em biografias de pessoas bem sucedidas.

4. Crie sua missão de vida, de modo que 
como resultado de sua existência, pelo me-
nos, três coisas se modifiquem, para melhor, 
no mundo.

5. Ame profundamente como se nunca 
fora ferido. Mas não deixe que pessoas más se 
aproveitem de você. Saiba reconhecer o mal, 
sem temê-lo. E jamais alimente o mal e o ne-
fasto nas outras pessoas. Afaste-se, trate com 
reserva e mostre-se rude, se for necessário, mas 
nunca permita que a mediocridade e mesqui-
nhez de uma pessoa encontre espaço para con-
tinuar atuando. Em especial, saiba identificar as 
intenções de uma determinada pessoa, inde-
pendente dos julgamentos (positivos ou nega-
tivos) que você tenha para com ela.

6. Seja sempre grato pela sua vida a cada 
momento. Esta é a mais profunda meditação 
– dar graças por suas bênçãos. Agradeça por 
cada despertar de um novo dia, por cada ali-
mento que recebe, por cada conquista, pelos 
problemas que permitem aprender lições, pe-
las pessoas que estão em sua vida, pelo seu 
corpo, por tudo mais, e por mais um dia bem 
vivido.

7. Seja caridoso, humilde e prestativo. 
Pratique a caridade ao próximo – você não 
precisa ir para a Etiópia ou para Calcutá para 
ajudar os pobres. Ajude o mendigo de sua 
rua, os seus empregados e quem está ao al-
cance de suas mãos.

 

As dicas de 
Madre Tereza
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PROTEJA O SEU DINHEIRO
Pesquisa de Preços nos supermercados da região

Rodada de pesquisas realizadas em 2/12
San Michel: Campos Elíseos; Bretas: Vila Nova / Santa Rosália; Baratei
ro: Santa Rosália
Boas Notícias: queda nos preços do arroz, feijão e leite.
Notícia triste: açúcar, óleo de soja e produtos de limpeza estão subindo  
principalmente o açúcar.
Em janeiro de 2016, a cesta mais barata custava R$ 91,52

Pernil Suino sem osso
Kg

Salsicha Hot Dog  GranelAlcatra Bovina 1ª

 Kg

Feijão QUERO MAIS Biscoito Passa Tempo Papel Higiênico BOB

Leve12
 pague 11 130 g

9,79

Energético FUSION Café  Moído Fort Leite UHT Camponesa

1 Lt

* Aceitamos todos os cartões e tickets  * Aberto todos os dias   * Entrega nos domicílios  * Ofertas vá

lidas enquanto durar os estoques  * Aos domingos e feriados, frango assado

18,99

 Kg
4,79 1,79

 Kg
4,59

10,99
 Rolo 60m

2,39

Carne em Cubos
Kg

Tomate dos bonsFar. de Trigo Flor da Serra

 Kg
14,90 1,79  Kg

1,79

6,99
1 Lt
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Wilson Ribeiro
A  Alpha  Construções  In

teligentes  é  uma  das  empre
sas  mais  dinâmicas  e 
inovadoras  do mercado  local 
da  constrrução  civil,  sempre 
trazendo  novas  tecnologias  e 
materiais  para  tornar  mais 
eficiente  o  ato  de  construir 
ou reformar. 
Foi  criada  há  cerca  de  20 

anos,  numa  “joint  venture” 
entre  o  atual  diretor  Bruno 
Neofiti,  o  empresário 
Stephenson  (Compensados 
Vitória) e um amigo que aca
bara  de  retornar  do  Estados 
Unidos  e  apostava  no  méto
do  de  construção  “drywall  / 
gesso  acartonado –  até  então 
uma  novidade  e  uma  rarida
de  no  Brasil).  Ele  começou 
suas  atividades  na  rua  Mon
teiro  Lobato,  na  Vila  Nova. 
Com  determinação  e  perse

verança, a empresa cresceu e 
logo  Bruno  compraria  as 
quotas  de  seus  sócios,  tocan
do a empresa junto com seus 
jovens filhos  Isaac e Shmoel. 
Mudaram  para  uma  área 
maior,  na  rua Campestre,  on
de  funcionaram  até  o  último 
mês  de setembro.
Ao  longo  destes  últimos 

anos,  a Alpha  trabalhou  com 
grande  profissionalismo  e 
conquistou  a  preferência  da 
comunidade  local  por  causa 
da  pontualidade  e  das  econo
mias  das  obras  contratadas. 
Por  causa  disso,  a  área  da 
rua Campestre ficou pequena 
e  os  diretores  decidiram  en
tão  comprar  um  terreno  bem 
maior  na  estrada  da  Cacho
eirinha,  a  poucos  metras  do 
Jd.  Philadélphia  e  construir 
uma  nova  sede  –  mas  ade
quada  à  nova  realidade  de 
crescimento da empresa.
A  nova  sede  foi  especial

mente  projetada  para  ser  um 

laboratório  e  um  “show  ro
om  ao  vivo,  in  loco  e  a  co
res”  para  que  todos 
pudessem  ver  e  comprovara 
as  vantagens  dos  métodos 
construtivos  e  materiais  uti
lizados  pela  empresa.  Dois 
deles  (drywall  e  light  steel 
frame)  se  destacam  no  local. 
Segundo  Isaac  e  Shmoel  – 
que  são  engenheiros  civis, 
estas  novas  tecnologias  faci
litam a vida dos construtores, 
pois  são  ambientalmente 
corretas e ajudam na redução 
dos  custos  e desperdícios nu
ma obra.
Outra coisa que chama a 

atenção  na  nova  sede  da 
Alpha  é  a  preocupação 
com  a  sustentabilidade  e  o 
meio  ambiente.  Utiliza  à 
exaustão estes princípios. A 
iluminação  natural  está  por 
todas  as  partes. A  água  da 
chuva  é  captada,  filtrada  e 
armazenada.  Os  páteos  ex
ternos  são  pavimentados 

com  materiais  que  facili
tam  a  infiltração  da  água 
no  solo,  evitando  enxurra
das  e  contribuindo  para  a 
manutenção  do  lençol  freá
tico.  Um  sistema  de  gera
ção  de  eletricidade 
fotovoltaica  seria  instalado, 
mas  ficou economicamente 
inviável  e  foi  suspenso,  à 
espera  de  novos  métodos 
mais  eficientes  e  econômi
cos. A  nova  sede  fica  logo 
no  início  da  estrada  da Ca
choeirinha.

Alpha Construções Inteligentes 
inaugura moderna sede própria na 

estrada da Cachoeirinha

Travessa São José, 
ao lado do Hospital 

da Zona Leste

Divino

Compra e venda de 
materiais de demolição 
Azulejos e pisos fora de

 linha e antigos.

(35)99987-5083

A equipe da Alpha: sustentabilidade

A nova sede da Alpha Construções Inteligentes: 
modernidade em todos aspaectos
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Rua Profª Magda Pinto Amarante, 132 - Jd. Azaleias 

22  anos  depois,  a Rua 
Campestre  (bairro  Santa
na)  vai  abrigar  mais  um 
veículo  de  imprensa  de 
Poços  de  Caldas.  Em 
1994,  nesta  rua  foi  fun
dado  o  jornal  Folha  Po
pular,  que 
posteriormente  mudou
se  para  a  Av.  João  Pi
nheiro  –  bem ao  lado  do 
Mantiquira,  Duas  déca
das  depois,  é  o  próprio 
Jornal  da  Mantiqueira 
que está  se  instalando na 
Rua  Campestre,  esquina 

com rua Lavras  bem ao 
lado  do  local  onde  funci
onava a Folha Popular.
A mudança  deve  ocor

rer  o  mês  de  janeiro  do 
próximo  ano  e  vai  dar 

uma movimentação  espe
cial à rua que já abriga a 
churrascaria  Pampa,  a 
Rápido  Campinas  e  o 
Colégio Dom Bosco.

Jornal da Mantiqueira rumo à 
Zona Leste

A  CASA  DO  CONFEITEI
RO  situada  à  Av.  Professora 
Magda  Pinto  Amarante,  132 
Jardim Azaléias  em  Poços  de 
Caldas, está sob nova direção. 
A  loja  foi  criada  anterior

mente com o nome de Casa do 
Padeiro,  com  o  objetivo  de 
atender  padarias  e  lojas  do  ra
mo  alimentício  com  maquiná
rios  e  móveis  para  estes  e  a 
pouco mais de um ano e meio, 
os  antigos  proprietários  resol
veram incrementar o negócio e 
começaram  a  comercializar 
produtos  de  confeitaria,  de  on
de  então  surgiu  o  novo  nome, 
CASA DO CONFEITEIRO.
Os  novos  proprietários,  Fa

biana  Lima  e  Marcos  Fialho 
que  chegaram  a  Poços  de  Cal
das  no  dia  22/09/2016,  estão 
vindo da capital mineira, Belo 
Horizonte,  onde  os  dois  tra
balharam  por mais  de  9  anos 
em  uma  empresa  de  grande 
porte do ramo alimentício, ela 
como  Gestora  de  Relaciona
mento  com  o  Cliente  e  ele 
como Analista  de  Exportação 

e Importação. 
Em  busca  de  uma  melhor 

qualidade de vida e com o  in
tuito  de  estar  mais  próximos 
de  familiares,  Fabiana  e Mar
cos  resolveram  empreender 
em  algo  que  julgam  ser  um 
ramo  bastante  promissor  e 
também encantador.
De  acordo  com  relato  dos 

dois  “o  ramo  da  confeitaria  é 
algo  que  encanta  as  pessoas, 
pois  a maioria delas que  traba
lham  nesse  ramo,  produzem 
produtos  que  levam  amor  e 
ternura para seus clientes”.
A  loja  tem  como  carro  che

fe,  todos  os  tipos  de  produtos 
relacionados  a  confeitaria,  tais 
como  barras  de  chocolates, 
chantillys,  corantes  alimentíci
os,  formas  e  utensílios,  emba
lagens,  produtos  para  festas, 
dentre outros. E uma das ativi
dades  que  a  CASA DO  CON
FEITEIRO  desenvolve  com 
muita  dedicação,  são  CUR
SOS  PRÁTICOS  DE  CON
FEITARIA,  com  Instrutores 
de renome na cidade no intuito 
de  ensinar  e  capacitar  profissi
onais  para  atuarem  no  ramo 
com  um  trabalho  muito  bem 
feito.

Casa do Confeiteiro vai dinamizar o co
mércio na região do Azaléias



Poços de Caldas, Dezembro de 2016   h   Nº 175Tribuna da Zona Leste6 EECCOONNOOMMIIAADDIIVVEERRSSÃÃOO

Ô BIGODÃO
Um homem muito bêbado chega a um 
bar e senta-se ao lado de outro que es-
tava descansado numa outra mesa. Diz 
o bêbado:
- Ó amigo, desculpe-me lá, mas eu não 
pude resistir. É que o senhor é a cara 
chapada da minha mulher!
E responde o homem:
- Ouça lá! Você quer gozar com a minha 
cara, é?
E continua o bêbado:
- Não… a sério! Tirando o bigode a se-
melhança é incrível!
Admirado o homem:
- Bigode? Mas que bigode?! Eu não uso 
bigode!
E responde o bêbado:
- Pois então, mas a minha mulher usa!!

O PADRE E O BÊBADO

Num autocarro, um padre senta-se ao 
lado de um sujeito bêbado que, com 
alguma dificuldade, lia um jornal. De 
repente, com uma voz um pouco em-
pastada, o bêbado pergunta ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
Sem muita paciência e num tom irado, 
o padre responde:
- É uma doença provocada pela vida 
pecaminosa e sem regras: mulheres, 
promiscuidade, sexo, farras, excesso de 
consumo de álcool e outras coisas que 
nem ouso dizer!
O bêbado calou-se e continuou com os 
olhos fixos no jornal. Alguns minutos 
depois, o pároco achou que tinha sido 
muito brusco com o bêbado e, tentan-
do amenizar, diz:
- Há quanto tempo o senhor está com 
artrite?
E o bêbado responde:
- Eu?… Eu não tenho artrite não se-
nhor! Segundo este jornal quem tem é 
o nosso bispo !!

PERDIDÃO
Um bêbado sai do boteco do Pedrão, 
mas três minutos depois volta a entrar. 
Aproxima-se do balcão e pergunta ao 
empregado:
- O Neves esteve aqui?
Responde o empregado:
- Esteve, mas saiu há coisa de três mi-
nutos.
Pergunta o bêbado:
- E ô cê num sabe dizê se eu estava 
com ele?

JOÃOZINHO MATEMÁTICO
Na escola, o professor pergunta ao 
Joãozinho:
- O que é uma tangente?
Responde o Joãozinho:
- É uma ocupação momentânea do ba-
nheiro, senhor professor…
Surpreendido, diz o professor:
- Uma ocupação?! Então dê lá um ex-
emplo!
Diz o Joãozinho:
- Antes de vir para esta aula, deu-me a 
volta à barriga e fui ao wc. Ao abrir a 
porta para soltar o barro, alguém disse 
lá de dentro: ”Tem gente”…

TRÊS FRUTAS
O menino joãozinho pergunta ao pro-
fessor:
- O qual é o trabalha para casa?
Responde o professor:
- Uma frase com três frutos.
O Joãozinho ao chegar a casa vê a mãe 
na cama com o professor, não inter-
rompe e vai para o quarto escrever a 
frase.
No dia seguinte, já na escola, o profes-
sor pede ao Joãozinho que leia a sua 
frase. O Joãozinho levanta-se e com 
um ar ameaçador exclama:
- Se você volta a pôr a bananinha no 
moranguinho da minha mãe você leva 
um abacaxi!!

A MOITA E O ARMÁRIO!
O pequeno Joãozinho faz uma desco-
berta interessantíssima enquanto 
brinca no jardim. Apressa-se a contra à 
mãe:
- Mamã, mamã, acabei de ver o pai a 
fugir para detrás de um arbusto com a 
tia Joana. Começou por lhe dar uns 
beijinhos, depois tirou as calças, a tia 
despediu-se e…
Interrompe a mãe:
- Não contes mais joãozinho, guarda o 
resto da história para o jantar, para 
quando o teu pai estiver presente. 
Quero ver a cara daquele sacana quan-
do ouvir a história!
Ao jantar, a mãe pede ao Joãozinho 
que repita a história. Diz o menino:
- Então é assim, eu estava a brincar no 
jardim e vi o papa a fugir para de trás 
dum arbusto com a tia Joana. Come-
çou por lhe dar uns beijinhos, depois 
tirou as calças, a tia despiu-se e…
Impaciente a mãe:
- E o quê filho, o que o safado de seu 

pai anda fazendo com a minha irmã?
E diz o Joãozinho:
- … E desataram a fazer a mesma coi-
sa que a mamãe costuma fazer com o 
entregador de pizza atrás do armário!

UM CEGO NUM BAR DE LOIRAS
Um cego entra num bar, senta-se ao 
balcão e pede uma bebida. A bebida 
chega e depois de algum tempo o cego 
grita:
- Vou contar uma piada de loiras!
A mulher que está sentada ao seu lado 
diz:
- Já que és cego, vou-te avisar de 5 coi-
sas antes de resolveres contar a piada:
- Primeira, o barman é uma mulher 
loira;
- Segunda, o gerente é uma mulher 
loira.
- Terceira, eu sou uma loira de 1, 75m e 
90kg.
- Quarta, a mulher ao meu lado é uma 
loira profissional em Karate.
- Quinta, do teu outro lado tens uma 
loira professora de Kung Fu.
- Tens a certeza que ainda queres con-
tar a piada ?
O cego responde:
- Então deixa prá lá… E desisto. Se 
vou ter de explicar 5 vezes a piada,eu 
não dou conta!
POLÍTICOS E BANANAS
Diz um ladrão:
- Para eu arrombar um cofre DOS 
BONS, só preciso de algumas bananas 
de dinamite e você?
Responde o politico:
- Moleza! Só preciso de  alguns eleito-
res bananas…

MÁQUINA QUE DETECTA LADRÕES
Cientistas inventaram uma máquina 
que detectava ladrões e decidiram tes-
tá-la. Levaram a máquina para a Ale-
manha e, em apenas 15 minutos, a 
máquina detectou 8 ladrões.
Levaram a máquina para a China e, em 
apenas 10 minutos, a máquina detec-
tou 1000 ladrões.
Levaram a máquina para o México e, 
em apenas 5 minutos, a máquina de-
tectou 1200 ladrões.
Como último teste, trouxeram a má-
quina para o Brasil e colocaram-na 
mesma em frente do Congresso Nacio-
nal. Em menos de 2 minutos… Um 
político roubou a máquina.!

R$ 10,00

R$ 9,00

390 mm



Poços de Caldas, Dezembro de 2016   h   Nº 175 Tribuna da Zona Leste 7EECCOONNOOMMIIAA

RÁDIO DIGITAL USB > a partir de R$ 90,00
LÂMPADAS PARA FARÓIS > o melhor preço da região 

MÓDULS DE POTÊNCIA > promoção especial 
Whatsapp: 35 9 9994-5820 * 9 8838-3122

SM SERRALHERIA
SERVIÇOS DE SERRALHERIA E 

CALANDRA EM GERAL
Portões  Grades  Vitrôs  

Estruturas Metálicas
Profissionalismo e 

competência

Mauro A 9 8817-4189
Av. Pres. Wenceslau Braz, 1.770 (perto 

SCAP & CIA.
Garantia de qualidade e 

bons serviços

9

Dentro  de  alguns  dias, 
vai  ser  inaugurada  mais 
uma  loja  da  rede  de  su
permercados  San  Michel 
na  Zona  Leste.  Desta 
vez,  entre  os  bairros 
Azaleias  e  Hortênsias. A 
região  foi  a  pioneira  na 
expansão  da  rede,  quan
do inaugurou há cerca de 

15  anos  a  loja  do  Cam
pos Elísios.
A  nova  loja  fica  num 

galpão  no  início  da  Rua 
Professora  Magda  Ama
rante  (pertinho  da  distri
buidora  Tivi  e  do 
supermercado  Hortênsi
as,  do  Zé  Pimentão  –  o 
pioneiro  no  gênero  des

tes  bairros).  Segue  a  no
va  estratégia  da  empresa, 
que  é  montar  lojas  pe
quenas,  em  pontos  estra
tégicos (de acordo com o 
perfil  escolhido  pela  di
retoria).  Com  isso,  espe
ra  conquistar  novos 
fregueses  que  de  outra 
forma  acabariam  se  diri

gindo  às  lojas  dos  con
correntes  na  área  central 
da cidade. O San Michel 
também  inagurou  há 
poucos  dias  mais  uma 
loja  na Zona Oeste,  bem 
próxima  do  VN  Auto 
Serviço  (no  loval  onde 
antes  era  a  concessioná
ria Ritmo), na Vila Cruz.

San Michel 
abre mais 
uma loja 
na Zona 

Leste

A nova loja fica na Rua Professora Magda Amarante, no Azaleias
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O mais delicioso cardápio com o melhor atendimento.
Amplo estacionamento.

Acesso super fácil. 

Apesar  de  não  ser  ne
nhum “Papai Noel”,  o Mar
celo  da  Uniparts  (loja  de 
acessórios  automotivos  e 

latarias  situada  em 
frente  a  churrascaria 
Pampa  e  ao  lado  da 
Interpedras)  está  fa
zendo a alegria de sua 
clientela neste mês de 
dezembro. 

Colocou  um  grande  nú
mero de itens e mercadorias 
em  grande  promoção  que 
vai  durar  todo  o  mês,  com 

edições  especiais  ao  sába
dos,  quando  as  promoções 
serão  mais  especiais  ainda. 
“Nossos  preços  já  são  dos 
melhores  da  praça  o  ano 
inteiro.  Agora  em  dezem
bro,vão  ficar  melhor  ainda. 
Venham  nos  visitar  nestes 
sabadões  e  aproveitar  nos
sas  ofertas”,  convidou  o 
empresário.

Uniparts realiza grandes
promoções em dezembro


