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SUPER PROMOÇÃO IMPERDÍVEL!!!!
Pneu 205/70/ Aro 15 --->  a partir de R$ 350,00
Pneu 235/70 / Aro 16 ---> a partir de R$ 450,00
Pneu 205/55 / Aro 16 ---> a partir de R$ 300,00

*  Todos já montados e balanceados *

 PROMOÇÃO  COM QUALIDADE DE 1ª LINHA
Pneu MICHELIN 180/55/17 PILOT ROAD2 ---> $ 580,00
Pneu MICHELIN 120/70/17 PILOT ROAD2 ---> $ 480,00
Pneu MICHELIN 140/70/17 PILOT STREET ---> $ 330,00

Pneu PIRELLI 90/90/18 SUPER CITY ---> APENAS $ 110,00
Tudo em 4 vezes  sem juros no cartão

Administração Regional da Zona 
Leste está saindo do papel

O  cargo  de  administra‐
dor  regional  da Zona Leste 
já existe há um bom tempo 
no  papel.  Mas,  na  verdade, 
nunca  funcionou  do  jeito 
que deveria funcionar e ser‐
via  mais  para  acomodar 
apadrinhados  políticos  das 
mais  diversas  administra‐
ções. 

Porém, o prefeito Sérgio 
Azevedo  está  disposto  a 
mudar  esta  história  e  indi‐
cou  o  topógrafo  Mário  Pe‐
reira,  do  Parque  Pinheiros, 
para  a  função  e  ele  já  está 
trabalhando Firme. Pág. 3.

CSU, uma fonte inesgotável de problemas
O  CSU    Centro  Social  Ur‐

bano  é  uma  das  maiores  áreas 
públicas  da  cidade.  Porém, 

seus  problemas  são  igualmente 
grandes    a  começar  pelo  aban‐
dono de  seu  entorno que  virou 

depósito de lixo e entulho. Mo‐
radores pedem a  construção de 
três PSF na área abandonada.

Retratos do abandono: mato tomam conta do entorno do CSU e assusta moradores
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Pérolas de Sabedoria

"Em casa que mulher manda até o galo 

canta fino " 

Urutu

"  Quando alguém está à beira de um abismo, a 

forma mais inteligente de se avançar é dando um 

passo para trás "

Goethe

FRASES DE PARACHOQUE

CCOOMMUUNNIIDDAADDEE

Na  reunião do último dia 
9  de  março,  o  plenário  da 
Câmara Municipal  endossou 
por  unanimidade  o  requeri‐
mento  Nº  149/2017,  de  au‐
toria  do  vereador  Álvaro 
Cagnani.  O  documento  en‐
caminha  votos  de  congratu‐
lações  ao  16º  aniversário  da 
Tribuna  da  Zona  Leste,  que 
ocorreu  naquele  mês.  Álva‐
ro  e  todos  os  outros  verea‐
dores  parabenizaram  o 
trabalho  desenvolvido  pela 
equipe  do  jornal  ao  longo 
destes  anos.  "O  jomal  "Tri‐
buna  da  Zona  Leste",  desde 
a  sua  primeira  edição  sem‐
pre  manteve  a  preocupação 
em  prestar  informações  e 
serviços de utilidade pública 

aos moradores da zona leste. 
Um dos grandes destaques é 
a  comparação  de  preços  en‐
tre  os  estabelecimentos  co‐
merciais  da  região, 
contribuindo  para  que  os 
moradores  possam  fazer  su‐
as compras com economia e 
praticidade"  enfatizaram  os 
vereadores.  "Desta  forma,  o 
vereador  signatário  apresen‐
ta  os  cumprimentos  ao  edi‐
tor  e  diretor  geral,  Wilson 
Ribeiro,  bem  como  aos  co‐
laboradores e patrocinadores 
pelos  relevantes  serviços 
prestados  em  prol  da  popu‐
lação  da  zona  leste  através 
da  publicação  deste  jornal", 
finalizou  o  vereador  propo‐
nente, Álvaro Cagnani.

A  Agência  Na‐
cional  de  Energia 
Elétrica  (Aneel) 
informou  nesta 
terçafeira  (28) 
que  haverá  um 
desconto  nas  con‐
tas  de  luz no mês 
de abril, para compensar os 
consumidores  de  todo  o 
país pela cobrança  indevida 
de um encargo voltado a re‐
munerar  a  usina  nuclear  de 
Angra 3.

No  total  deverão  ser  de‐
volvidos  R$  900  milhões 
cobrados nos últimos meses 

por meio  do  referi‐
do  encargo,  inseri‐
do  nas  contas  de 
luz  desde  o  ano 
passado  de  manei‐
ra  indevida,  já  que 
Angra  3  ainda  não 

en‐ trou em operação.
Ainda,  segundo  cálculos 

da  agência  reguladora,  em 
Poços de Caldas o desconto 
nas  contas  de  luz  da 
DMED,  em  uma  única  vez, 
em  abril,  será  de  7,09%. 
Os valores serão destacados 
nas  contas  de  energia  dos 
consumidores.

Câmara presta homenagem aos 16 da 
Tribuna da Zona Leste

Contas de energia elétrica 
do mês de abril terão 

desconto de 7%
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PROTEJA O SEU DINHEIRO
Pesquisa de Preços nos supermercados da região

Rodada de pesquisas realizadas em 11/04/2017
San Michel: Campos Elíseos; Bretas: Vila Nova; Barateiro; Santa Rosá‐
lia.
Continuam as queda nos preços do açúcar, farinha de trigo e do feijão

WILSON RIBEIRO
Há  um  bom  tempo    há 

muito  tempo  mesmo,  a Ad‐
ministração  Regional  da 
Zona Leste  existe  só  no  pa‐
pel  dentro  da  estrutura  or‐
ganizacional  da  Prefeitura. 
Inclusive  com  o  cargo  em 
comissão  (de  confiança)  de 
administrador  regional  de 
nossa  região  que  durante 
todo este tempo recebeu em 
dia seus salários.

Parece  que  desta  vez,  a 
situação  está  mudando  um 
pouco.  O  prefeito  Sérgio 
Azevedo  está  disposto  a 
criar  efetivamente  o  órgão 
que  se  encarregará de  ser o 
interlocutor  entre  a  Prefei‐
tura  e  as  várias  dezenas  de 
bairros  da  região  e  seus 
aproximados  70  mil  habi‐
tantes.  Para  tanto,  nomeou 
o  topógrafo  Mário  Bernar‐
des  Pereira  (Rede)  para  as‐
sumir  o  cargo  e  cuidar  de 
sua  efetiva  implantação. 

Para  tanto,  Mário  (que 
sempre  residiu  no  Parque 
Pinheiros),  está  tomando  as 
primeiras  providências.  Em 
primeiro  lugar,  está  procu‐
rando um  imóvel municipal 
que  esteja  desocupado  e 
que  sirva  às  novas  funções. 
Ele  elencou  três  opções:  o 
antigo PSF da Estância São 
José,  a  antiga  creche Maria 
do  Rosário  Bastos,  no 
Charque,  antigo  centro  co‐
munitário  do  Dom  Bosco 
(que  hoje  está  às  moscas. 
Depois  de  encontrado  o  lo‐
cal adequado, será a vez de 
montar  os  escritórios  e  ou‐
tras  instalações,  já  que  o 
novo  órgão  vai  coordenar 
várias  ações  da  Prefeitura, 
como  limpeza  urbana,  cole‐
ta  seletiva,  manutenção  de 
ruas  e  outros  próprios  mu‐
nicipais.

Mário  disse  que  está  oti‐
mista  com  suas  novas  atri‐
buições  e  que  o  novo  órgão 

vai  facilitar o  trabalho da ad‐
ministração. "Na Zona Sul, a 
experiência  deu  certo  e  hoje 
funciona  com  bastante  efici‐
ência,  resolvendo  muitos 
problemas  com  rapidez  e 
presteza.  É  isso  que  quere‐
mos  fazer  aqui,  deixando pa‐
ra  a  administração  central 
somente  os  grandes  proble‐
mas.  Aqueles  do  dia  a  dia, 
nos  vamos  resolver  por  aqui 
mesmo",  relatou  Marinho. 
Para  ele,  o  novo  órgão  vai 
trabalhar  em  sintonia  com 
todos  os  moradores,  suas  li‐
deranças e os vereadores. "É 
um  sistema  de  engrenagens 
onde  todos  têm  grande  im‐
portância",  destacou.  Segun‐
do  ele,  nos  primeiros 
contatos o que mais se ouviu 
foram  queixas  de  ruas  esbu‐
racadas,  entulhos  em  locais 
inadequados,  animais  soltos 
nas  ruas  e  terrenos  baldios   
além  de  procura  por  vagas 
em creches.

Prefeitura implanta Administração 
Regional da Zona Leste

A Zona Leste pode muito mais: novo administrador regional está otimista
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Pacotes mensais
Táxi dog 

Tosa na máquina
Tosa na tesoura

Tosa da raça
Tosa Higiênica
Corte de Unha
Hidratação

TTrraaggaa  sseeuu  aannjjiinnhhoo  ddee  44  ppaattaass  ppaarraa  nnooss  

ffaazzeerr  uummaa  vviissiittaa

Agende seu horário pelo telefone ou WhatsApp

(35) 3712-7178
(35) 99843-6581

Rua Senador Godoy, 350 -  Aparecida 

Álvaro Cagnani pede melhorias em praça do Dom Bosco

Em  fevereiro  de  2015, 
um  buraco  de  grandes  pro‐
porções  foi  aberto  pelas 
chuvas nas proximidades da 
Praça Ayrton  Senna,  bairro 
Dom  Bosco.  Na  ocasião, 
parte do muro e uma quadra 
cederam.  Preocupado  com 
a  situação  e  atendendo  a 
reivindicações  dos  morado‐
res,  o vereador Álvaro Cag‐
nani (PSDB) apresentou um 
requerimento  solicitando 

esclarecimentos 
da  Prefeitura  so‐
bre  a  existência 
de  projetos  visan‐
do à reconstrução 
da  quadra  polies‐
portiva  e  implan‐
tação  de  uma 
academia ao ar  li‐
vre.

De  acordo 
com  o  parlamen‐
tar,  no  final  de 
2015, a Prefeitura 
iniciou  as  obras 
de canalização da 
rua Dom Bosco,  com  a  im‐
plantação  de  uma  nova  tu‐
bulação  de  concreto 
armado.  Desde  então,  a  co‐
munidade  aguarda  melhori‐
as  no  espaço  onde  estava 
localizada  a  área  de  lazer. 
“Com  as  fortes  chuvas,  a 
quadra  ficou  totalmente 
destruída.  Os moradores  es‐
peram  a  construção  de  um 
novo  espaço,  inclusive  rei‐
vindicam  uma  academia  ao 

ar  livre. A  sugestão  da  aca‐
demia  vem  sendo  feita  des‐
de  2012,  quando  também 
ocupei  uma  cadeira  na  Câ‐
mara  e  encaminhei  uma  in‐
dicação  ao  Executivo”, 
lembrou.Recentemente,  o 
vereador  esteve  na  Praça 
Ayrton Senna, oportunidade 
em  que  conferiu  a  situação 
do  local.  Para  ele,  seria  im‐
portante,  também,  a  refor‐
ma  do  centro  comunitário, 

espaço que era utilizado pe‐
la  Banda  Municipal  Maes‐
tro Azevedo.  “São  diversas 
melhorias  aguardadas  pela 
população.  Sabemos  da  im‐
portância  das  intervenções 
feitas  no  sistema  de  drena‐
gem,  no  entanto  é  preciso 
estudar  a  reconstrução  da 
quadra  e  realizar  as  demais 
intervenções  na  Praça  Ayr‐
ton  Senna”,  finalizou  o  di‐
nâmico veraeador.
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(35) 3721-6423

Depois  de  ouvir  suges‐
tões  e  reivindicações  de 
muitos  moradores  do  bairro 
Parque  Primavera  e  adjacên‐
cias,  o  vereador  Marcelo 
Heitor  da  Silva  encaminhou 
aos  órgãos  responsáveis  da 
Prefeitura  a  indicação  para 
construir  uma  pista  de  cami‐
nhada ao longo das ruas Ma‐
ria  José  Tramonte  e  Pedro 
Parisi.  O  trecho  em  questão 
fica  no  entorno  do  barranco 
que margeia a Av. Presidente 
Wenceslau  Braz  e  se  consti‐
tui  em  áreas  públicas  não 

utilizadas  e  que  hoje  estão 
tomadas por mato e entulhos 
irregularmente  jogados. 
Com  a  construção  da  pista 
de  caminhada,  Marcelo 
acredita que serão resolvidos 
vários  problemas  de  uma  só 
vez: a oferta de uma pista de 
caminhada  para  os  morado‐
res  dos  bairros  próximos,  a 
urbanização  de  um  trecho 
formado  por  encostas  e  a 
criação  de  um  equipamento 
de  recreação,  lazer  e  ativida‐
de  física    além  de  auxiliar 
na  estabilização  de  vários 

trechos  das  encostas  que  ho‐
je  estão  expostas.  O  verea‐
dor  acrescenta  que  esta  não 
é  uma  obra  cara  ou  comple‐
xa  e  que  pode  ser  realizada 
num  prazo  bastante  rápido   
desde  que  haja  boa  vontade 
dos  órgãos  encarregados  e 
competentes na questão. "Os 
moradores  não  querem nada 
grandioso.  Querem  apenas 
um  local  adequado  e  seguro 
para  a  prática  das  caminha‐
das e atividades físicas neste 
entorno",  finalizou  o  verea‐
dor.

Vereador Marcelo quer a construção de pista de 
caminhada no Parque Primavera

Moradores pedem pista de caminhada paralela à Av. Wenceslau Braz

C

C

h

h

e

e

g

g

o

o

u

u

 

 

a

a

 

 

a

a

c

c

a

a

d

d

e

e

m

m

i

i

a

a

 

 

q

q

u

u

e

e

 

 

a

a

 

 

Z

Z

o

o

n

n

a

a

 

 

L

L

e

e

s

s

t

t

e

e

 

 

e

e

s

s

t

t

a

a

v

v

a

a

 

 

e

e

s

s

p

p

e

e

r

r

a

a

n

n

d

d

o

o

3721 -71 27   |    371 2-3457   
Rua Cel.  Virgílio Silva, 1 .354 (em frente a Igreja dos Santso Reis)

* A mais completa

* Aparelhos de última 

geração

* Professores e 

profissionais  

especializados e 

dedicados

* Espaços diferenciados

Promoção de 
Inauguração:

Pague 3 meses, 
ganhe 1 mês e 

uma bolsa 
fitness

Mais informações na
 TeleMinas / Bretas Zona Leste!
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MALUCO CAMINHONEIRO
Um maluco que trabalhava como cami‐
nhoneiro na Bandeira e um dia teve que 
fazer uma entrega numa cidadezinha 
nas montanhas. Um habitante da vizi‐
nhança viu aquele caminhão enorme a 
subir a serra naquelas ruazinhas tortu‐
osas de marcha-ré!
- O sr. está querendo subir isso de mar‐
cha-ré? Isso é loucura! – grita o ho‐
mem.
Continuando o caminho, diz o maluco:
- É que me informaram que lá em cima 
é impossível de virar o camião.
O homem olhou com uma cara indig‐
nada, mas achou que era uma ideia 
aceitável… Uma hora depois, o mes‐
mo homem vê o mesmo caminhão, 
mas desta vez, a descer de marcha-ré!
Grita o homem:
- Meus Deus! O que o sr. está a fazer 
agora?
E explica o maluco:
- Pois é! Eles tinham-se enganado. Dava 
para virar o camião sim. 

FUGIR DO HOSPÍCIO
Dois malucos no manicómio queriam 
fugir e diz um para o outro:
- Ó Amigo, tenho uma excelente ideia 
para fugirmos! No pátio, se o muro for 
grande, fazemos um buraco no chão e 
passamos por baixo, se o muro for baixo 
saltamos por cima. Que achas?!
- Espetacular – responde o outro malu‐
co.
- Então vai lá ver de que tamanho é o 
muro…
E lá foi ele, todo contente, ver como era 
o muro. De regresso, volta desanimado 
e informa:

-  Xiii!!! Acho que não dá para fugir.
- Porquê?! – Pergunta intrigado o pri‐
meiro maluco:
Explica o outro maluco:
- Porque não tem muro nenhum. Só 
uma cerca de arame…

MULHER NUA
A mulher entra no bar nua e  pede uma 
cerveja. O dono do bar olha-a dos pés à 
cabeça, depois vai ao freezer e pega 
uma cerveja geladíssima.
Ela toma rapidamente e pede outra. O 
dono do bar olha para a mulher, olha, 
olha, olha, �ca a olhar, olha e olha de 
novo, até que a mulher diz:
- O senhor nunca viu uma mulher pela‐
da, não?!
E o dono do bar tranquilo responde:
- Ver eu já vi. Só estou tentando desco‐
brir de onde você vai tirar dinheiro pra 
pagar as cervejas.  

DONA PATROA
Um motorista passou um sinal verme‐
lho e a polícia manda encostar o carro. 

O condutor baixa a janela e pergunta:
- Senho guarda: Que foi que eu �z?
E responde o policial:
- O senhor acabou de passar o semáforo 
vermelho! Não reparou?
Nessa altura ouve-se uma mulher:
- Estou sempre a dizer-lhe que não pas‐
se com o sinal vermelho, mas ele não 
me atende!
- Cala-te, estúpida! – Grita o marido.
O polícia �nge que não ouve e diz:
- Além disso, foi apanhado por um ra‐
dar a conduzir a 110 à hora, quando 
não devia andar a mais de 60!
- Nunca entro no carro sem que não lhe 
diga que vá devagar, mas ele tem a 
mania de que ele é que sabe!
- Cala-te, retardada! — Grita-lhe no‐
vamente o marido.
Chocado o policia fala para a mulher:
- Minha senhora, o seu marido fala-lhe 
sempre desta maneira?!
E responde ela:
- Não! Só quando está bêbado!

R$ 10,00

R$ 9,00

390 mm

email: multpel_comercial@hotmail.com
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Salão Norival / Marcela

Cortes masculinos e femininos
Adulto e infantil

Aberto de segunda a sábado

Norival ( 9 8818-0623)    |     Marcela (9 9235-5656)
Rua Dr. Mário de Paiva, 460 - Vila Nova

SUL MÁQUINAS

( 3713-3902 * 9 8853-8597 / 99843-7133
E-Mail: rodrigo.sulmaquinas@yahoo.com

Rua Cel. Virgílio Silva 2880 Lj 1 -  Esq. com Jabaquara

Agora especializada na 
manutenção de 

ferramentas da famosa 
marca MAKITA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MÁQUINAS
Conserto de roçadeiras, motoserras e geradores

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 

Orçamento Whatsapp 

CHÁCARAS - RIBEIRÃO DOS BUGRES
Preço da hora! Vende-se diversas chácaras no Ribeirão dos Bugres 

(perto da gruta de Caldas, BR 459). Local privilegiado. 2 com fonte de 

água potável. Chácaras a partir de 700 m2. Pagamento facilitado. 

Tratar com José Carlos > 9 8885-0083 / 9 9858-8219

MinasFarma se consoli‐
da no Baixo Ipê / Azaleias

aA mais  nova  das  farmá‐
cias  da  região  também  está 
sendo  que  que  mais  cresce 
na  região  do  Baixo  Ipê  / 
Azaleias. A MinasFarma foi 
inaugurada  há  cerca  de  5 
anos  pela  jovem  farmacêu‐
tica Vanessa Togni  bem em 
frente  à  rotatória  de  interli‐
gação  dos  bairros  Jd.  ipê, 
Nova  Aurora,  Residencial 
Mantiqueira,  Jd.  Acácias, 
Jd. Amarillys,  Jd.  Hortênsi‐
as,  Jd.  Azaleias,  Caio  Jun‐
queira  e  Jd. Green Ville. O 

local  é  estratégico,  mas  an‐
tes  nada  dava  certo  lá  e  a 
área  era  bem  decadente. 
Vanessa  chegou,  montou 
sua  farmácia,  cativou  os 
moradores  destes  bairros  e 
em  pouco  tempo  transfor‐
mou  a  área  numa  das mais 
movimentadas  da  região. A 
farmácia  cresceu  muito  e 
ele  precisou  abrir  um  novo 
ponto  de  atendimento  para 
dar conta da demanda. Para 
tanto,  escolheu  um  prédio 
novinho  em  folha,  recém 
construído no início da Rua 
Profª  Magda  Amarante, 
perto da Casa do Confeitei‐

ro.  Com  amplo  es‐
paço,  Vanessa 
montou  uma  far‐
mácia  à  altura  dos 
moradores  destes 
populosos  bairros 
que  não  precisarão 
sofrer nas  similares 
do centro.

San Michel 
inaugura loja até 
o final do mês
A  loja  que  a  re‐

de  de  supermerca‐
dos  San  Michel 
está  montando  no 
Jd. Azaleias  já  está 
pronto  desde  o  iní‐

cio  do  ano.  Porém,  por  di‐
versas  questões  de 
burocracia  e  logística,  a 
inauguração  foi  postergada 
para  a  última  quinzena  des‐
te mês de abril. As obras de 
adequação já terminaram há 
um  bom  tempo    inclusive 
do  estacionamento.  As  pra‐
teleiras,  gôndolas,  e  instala‐
ções  já  estão  prontas.  Só 
falta  mesmo  a  colocação 
das  mercadorias  e  abertura 
das portas para as vendas.

O  Sam Michel,  como  se 
vê,  está  se  adequando  a 
uma  tendência  mundial  do 

comércio  varejista  que  é  a 
redução das caras e compli‐
cadas  "mega  lojas"  para  a 
abertura  de  lojas  menores 
próximas às residências dos 
consumidores.  O  empresá‐
rio  Salecésar  Miguel  sabe 
das coisas!

Nova Vida e Uniparts 
comemoram mais um

 anivrsário
O  Supermercado  Nova 

Vida    um dos mais  tradici‐
onais  da Zona Leste,  come‐
mora  mais  um  aniversário 
neste mês  de  abril.  E,  para 
marcar  a  data,  o Ademir,  o 
Felipe e toda equipe da loja 
preparam  diversas  promo‐
ções  que  farão  a  alegria  da 
freguesia.  Vale  a  pena  con‐
ferir!

Quem  também  comemo‐
ra  aniversário  neste mês de 
abril  é  a  loja de peças para 
funilaria  e  acessórios  Uni‐
parts  (que  fica  bem  em 
frente  ao  Pampa).  Como  o 
Ademir  do  Nova  Vida,  os 
proprietários  Marcelo  e 
Cristiane  estão  preparando 
ofertas  incríveis  durante  to‐
do  este mês.  "Nós  fazemos 
aniversário  e  quem  ganha 
presente  é  nossa  freguesia", 
destacou Marcelo.

Em  reunião  com  o  secretá‐
rio  de  Defesa  Social,  Marcos 
Tadeu  Sala  Sansão,  na  última 
segunda,  13,  ficou  definida  a 
retirada  de  algumas  ruas  da 
chamada  área  3  do  estaciona‐
mento  rotativo  da  área  central 
de  Poços.  Estas  e  outras medi‐
das  foram  acertadas  com  o  re‐
presentante  da  empresa  que 
explora  o  sistema,  a  EXP,  Sér‐
gio Iran Soares, após ser notifi‐
cado pela Prefeitura.

Outro  ponto  definido  foi  a 
forma  de  pagamento  do  estaci‐
onamento  rotativo,  hoje  feito 
somente  por  meio  de  moedas, 
cartão  próprio  da  empresa  ou 
através  do  aplicativo.  “A  em‐
presa  se  comprometeu  a  reali‐

zar  manutenção  mais  efetiva 
nos  parquímetros  e  também 
implantar  a  opção  de  paga‐
mento  por  meio  de  cartão  de 
crédito  ou  débito,  a  partir  de 
junho”, informa Sansão.

Também  foi  acertada  a  re‐
dução  do  horário  aos  sábados, 
que passará a ser até às 13h na 
área  3  . A  empresa  concordou 
ainda  com  a  retirada  de  algu‐
mas ruas na área 3, estritamen‐
te  residenciais,  atendendo  à 
solicitação  da  Prefeitura  e  de 
moradores.  No  projeto  da  Zo‐
na Azul,  a  subárea  3  tem  fun‐
ção de acomodação por  tempo 
maior  ou  seja,  3  horas mais  a 
possibilidade  de  01  hora  adici‐
onal.

Prefeitura irá reduzir área 3 
da Zona Azul

(Vivo) 9 9709-9832 

COMPRESSORES
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Venha conhecer nossa 
nova coleção de Inverno!

Aqui, a elegância 
nunca sai de 

moda!

Tv. São José, 11 

Chácara Alvorada 

* 3715-9997

Loja 1 - R. Vicente Celestino, 245 - Est. São José * 3714-3731

Loja 2 - R. Cel. Virgílio Silva, 3990 - C. Alvorada * 3414-3548 

Realçando a beleza que existe em você!MODA SEMPRE LINDA E ATUAL.
Variedade, Qualidade e Economia

Rua  Manoel de Freitas, 95 (ao lado da EE Edmundo Cardilo) - Chácara Alvorada

É a mania de cuidar bem de seu 

melhor amigo!

DISK ENTREGA

Rações e Petiscos

Roupas e acessórios

Produtos de higiene animal

Muitas outras novidades para o seu pet!

4141-1753

PROMOÇÃO 10% :

Às segundas e terça-feiras, desconto de

 10% em todos serviços de banho!

9 9168-0288

Rua Cel Virgílio Silva, 3.021 (perto do Supermercado Colombo)  - Dom Bosco

                                         A  alegria de ter de volta o seu sorriso!

CCLLÍÍNNIICCAA  OODDOONNTTOOLLÓÓGGIICCAA

DDOO MM  BBOO SS CC OO

Dra.  Beatriz de Fátima Leal

( 
 371 3-4841

ATENDIMENTO: ADULTO E INFANTIL 
Próteses - Ortodontia - Extrações - 

Canais - Clareamento

O mais delicioso cardápio com o melhor atendimento.
Amplo estacionamento. Acesso super fácil. 

A bandeira de abril será vermelha, 
patamar 1, com custo de R$ 3 a cada 
100 kWh. Como o sinal é vermelho, os 
consumidores devem usar com e�ciên‐
cia e combater o desperdício de ener‐
gia elétrica. A bandeira para o mês de 
abril/2017 será vermelha, com custo 
de R$ 3,00 a cada 100 kWh (quilowatts-
hora) consumidos. Este é o patamar 
menor da bandeira vermelha. Como o 
sinal para o consumo é vermelho, os 
consumidores devem fazer uso e�cien‐

te de energia elétrica e combater os 
desperdícios. Criado pela ANEEL, o sis‐
tema de bandeiras tarifárias sinaliza o 
custo real da energia gerada, possibili‐
tando aos consumidores o uso consci‐
ente da energia elétrica. O 
funcionamento das bandeiras tarifárias 
é simples: as cores verde, amarela ou 
vermelha (nos patamares 1 e 2) indi‐
cam se a energia custará mais ou me‐
nos em função das condições de 
geração de eletricidade.

Valores das bandeiras: Bandeira 
Tarifária Verde: condições favoráveis de 
geração; Bandeira Tarifária Amarela: 
R$ 2,00 a cada 100 (kWh); Bandeira 
Tarifária Vermelha - Patamar 1: R$ 3,00 
a cada 100 (kWh); Bandeira Tarifária 
Vermelha - Patamar 2: R$ 3,50 a cada 
100 (kWh).

Faixas de acionamento: Ban‐
deira Tarifária Verde: será acionada nos 
meses em que o valor do CVU da últi‐
ma usina a ser despachada for inferior 

a R$ 211,28/MWh; Bandeira Tarifária 
Amarela: será acionada nos meses em 
que o valor do CVU da última usina a 
ser despachada for igual ou superior a 
R$ 211,28/MWh e inferior a R$ 422,56/
MWh; e Bandeira Tarifária Vermelha: 
será acionada nos meses em que o va‐

lor do CVU da última usina a ser despa‐
chada for igual ou superior a R$ 422,56/
MWh, conforme os seguintes patama‐
res de aplicação: Patamar 1: será acio‐
nada nos meses em que o valor do 
Custo Variável Unitário – CVU da úl‐
tima usina a ser despachada for igual 

ou superior a R$ 422,56/MWh e inferior 
a R$ 610/MWh; e Patamar 2: será acio‐
nada nos meses em que o valor do Cus‐
to Variável Unitário – CVU da última 
usina a ser despachada for igual ou su‐
perior ao limite a R$ 610/MWh. 

DME: Contas de energia elétrica do mês de abril terão "bandeira vermelha"
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