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Mande bem com a fome
e com o meio ambiente.
Você manda um combo
mais R$ 5,00 e leva uma
Ecobag exclusiva.
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SUBWAY® Av. Brasília, 1.500
©2013 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® é uma marca comercial registrada
de Doctor’s Associates Inc. Promoção válida apenas para combos. Custo
adicional aplica-se para os ingredientes extras. Promoção não cumulativa
com outras ofertas/descontos e válida por tempo indeterminado, dando
total liberdade para o restaurante encerrá-la sem prévio aviso. Limite
de 1 ecobag por combo e somente no restaurante SUBWAY® Av. Brasília.
Consulte disponibilidade. Imagens meramente ilustrativas.
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EDITORIAL

A união fAz A forçA

O ditado popular é antigo, mas prevalece
até hoje. O povo unido dificilmente é derrotado. Haja vista as manifestações ocorridas
em duas oportunidades este ano na rodovia
MG020, principal acesso de Belo Horizonte
a Santa Luzia. Em julho os moradores dos
bairros Rosarinha e Padre Miguel, cansados
de tanta promessa e nenhuma ação dos governantes, decidiu por interditar completamente
a via nos dois sentidos. Naquela oportunidade um evento de grande porte estava marcado para o mesmo dia no Mega Space. Resultado: centenas de pessoas tiveram que descer
de ônibus, vans e caminhar à pé por cerca
de quatro quilômetros até chegar ao local do
show. Houve sim muita revolta por parte dos
que ali estavam para se divertir, mas a revolta maior era dos moradores, que esquecidos
pelos políticos resolveram chamar a atenção
das autoridades e de quem por ali passava.
E eles conseguiram. De fato, nada aconteceu
no bairro deles naquele momento, mas a imprensa repercutiu a manifestação. O VIROU
NOTÍCIA estampou em suas páginas a revolta dos moradores e o caos que eles enfrentam
há muitos anos.
Passados quatro meses os moradores
decidiram novamente interromper o tráfego
de veículos na mesma via, também no sábado,2, onde estava marcado mais um evento
no Mega Space. Resultado? Desta vez eles
tiveram a devida atenção. Não no dia da
manifestação, mas na semana seguinte. Foram chamados e recebidos pelo prefeito em
seu gabinete. O chefe do executivo ouviu as
reivindicações dos moradores e “prometeu”
iniciar as obras de pavimentação dentro do
prazo de quinze dias.
Antes mesmo do fim do período solicitado por Calixto, moradores entraram em
contato com a nossa redação informando que
as máquinas e caminhões que prestam serviços para a prefeitura já estão no bairro. Há
indícios de que a intervenção realmente vai
acontecer.
Vitória dos moradores que cansados de
falsas promessas se uniram, manifestaram e
agora, enfim, serão atendidos. Uma pena que
tenha que ser desta maneira, mas antes isso.
Portanto, você que só reclama do seu
bairro, da sua rua, do vereador que votou e
do prefeito, siga esse exemplo desses guerreiros. Sai da zona de conforto, vá pras ruas,
reivindique. Os políticos borram as calças
quando o povo está unido! Parabéns moradores do Rosarinha e Padre Miguel, vocês
fizeram a diferença! Que suas iniciativas sirvam de exemplo para o restante da população
luziense.

Clube desativado é alvo de
depredação
Fotos: Carlos Dias

Carlos Dias
O local que até 2012 abrigou a Biblioteca Municipal Professor Francisco
Tibúrcio, na movimentada rua do Comércio, está abandonado. Vândalos depredaram vidros, o medidor de energia está
sem a devida proteção em meio à sujeira
do lado de dentro.
Segundo Dona Lésia Jamil Sarah, as
pessoas estão invadindo o local. “Durante
a noite, estão saltando a grade e entrando
pelas janelas com os vidros quebrados.
Há temor de que essas pessoas estão querendo ocupar o prédio”, disse assustada.
Um dos filhos da vizinha de dona Lésia chegou a avistar quatro homens na
área gradeada ao voltar para casa durante
a madrugada e ficou temeroso, aguardou
até que adentrassem no salão para chegar
à sua casa.
Providências precisam ser tomadas,
o presidente da 100ª Subseção da OAB/
MG, Dr.Francisco Massara Gabrich, vai
tentar intermediar uma solução para esse
problema.

ATAS E EDITAIS

ERRATA

Concorrência
Na edição nr. 90 publicamos na
matéria da página 4 que o senhor Ivo
Melo seria proprietário da Comercial Manchester. Na verdade o cargo
correto dele é gerente na empresa.
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Saúde ainda doente
População está revoltada com falta de atendimento no HSJD
“Seria melhor o PA ficar aberto, pois
o atendimento, às vezes demorava, mas
pelo menos as pessoas eram atendidas”.
Esse foi um relato de uma mãe desesperada que chegou na noite do dia 16
procurando atendimento para sua filha
e não foi atendida. Como esse, vários
outros relatos de pessoas que buscaram
atendimento no hospital São João de
Deus no último final de semana.
A Unidade de Pronto Atendimento PA
SEDE - fechou as portas no começo deste mês, com a justificativa de que a população iria ser atendida no novo Hospital
São João de Deus (HSJD). A promessa
da Secretaria Municipal de Saúde, Kátia
Regiane foi que o hospital contaria com
oito médicos, mas, ao contrário do que
foi prometido, a situação não é bem essa. Apesar de a equipe de Enfermagem,
Raio X e demais profissionais estar completa, o HSJD está sem Clínicos Gerais
e Pediatras o suficiente para atender a
população. Os funcionários do hospital
têm reclamado das condições precárias
de trabalho e da falta de médicos e segurança no local.
A população que está revoltada com
a situação da saúde luziense, está usan-

Foto: Wanderson Carneiro

Desde o último dia 8 PA SEDE encerrou as atividades

do de meios violentos para manifestar
suas indignações. No sábado,16, um cidadão se revoltou, ao saber que o hospital não tinha clínico para atendê-lo e
tentou agredir os funcionários e quebrar a entrada do estabelecimento. Os
Guardas Municipais que prestam ser-

viço no PA SEDE ainda não foram remanejados para o HSJD, pois boa parte
da aparelhagem ainda não foi transferida ao hospital e precisa também ser
protegida. Por isso os funcionários da
saúde municipal reclamam da insegurança no local. O hospital que contava

no momento apenas com dois Pediatras
e um Cirurgião, a partir das 22hs começou a encaminhar todas as pessoas que
chegavam ao local, para o PA São Benedito – que também sofre com a falta
de médico s- alegando que o hospital
estava 24 horas sem médicos. Somente
crianças e casos extremos de urgência
estavam sendo recebidos.
Um dos funcionários denuncia que
em alguns plantões só há um Clínico
para o atendimento de todos os pacientes que chegam e para reavaliar em
torno de pelo menos 20 pacientes que
aguardam na enfermaria. O fato de a
população não ter sido informada que o
PA SEDE foi fechado e o atendimento
estar ocorrendo apenas no São João de
Deus, deixa a população revoltada na
chegada ao PA. Muitos são informados
pelos Guardas ou por um comunicado anexado a porta, que o HSJD está
atendendo 100% pelo SUS. Muitos até
ficavam contentes com a notícia pelo
fato de o hospital oferecer uma melhor
estrutura para melhor atender a população, porem quando chegam ao hospital,
ficam revoltados com a notícia que não
ha médicos para atendê-los.

OPORTUNIDADE
VENDE-SE

APARTAMENTO 2 QUARTOS,
4º ANDAR, NO CENTRO DE
SANTA LUZIA (Parte Alta)

Todo Reformado

RUA SANTA LUZIA Nº 640
CONDOMÍNIO ELAINE

CONTATOS :
3642-1534 / 8794-9936

www.facebook.com/virounoticiasantaluzia
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Insegurança escolar
O medo e a insegurança continuam a
tomar conta dos ambientes escolares em
nosso município. Esse clima vivido por
alunos e professores das escolas públicas
de Santa Luzia, que sofrem diariamente
com casos de violência, com toda a certeza influência na capacidade do processo
de aprendizagem. Os tipos de casos são
inúmeros, desde agressões físicas entre
os alunos e até contra professores e funcionários, passando por depredações,
vandalismo e até ameaças.
No último dia 7, por volta das 15h,
um professor da escola municipal Miguel Resende, situada no bairro São
Benedito, solicitou que um dos alunos
fosse encaminhado à diretoria por indisciplina. O aluno então ameaçou o
professor dizendo: "Cuidado viu, lá
fora eu não sou aluno. O bicho pode
pegar pro seu lado". O professor, com
medo, acionou a Polícia Militar, que
compareceu a escola e registrou o boletim de ocorrência como ameaça contra
o menor. No mesmo dia uma mãe compareceu a escola para reclamar que seu
filho teve o braço fraturado, durante o
recreio do dia anterior. Funcionários da
escola levaram o adolescente até a UPA
São Benedito e alegaram que o fato foi
um acidente, pois outro garoto trombou
na vítima que estava correndo no pátio.
No dia seguinte, na mesma escola,
os Guardas Municipais que fazem a segurança da instituição de ensino foram
acionados pela diretora. Ao chegarem
à diretoria onde se encontravam vários
alunos com diversos problemas dis-

Foto: Divulgação Guarda Municipal

ciplinares, um dos alunos acusava um
professor de ter o agredido com um tapa no rosto, em repúdio a um fone de
ouvido que ele escutava música durante
o horário de aula. Antes que esse fato
fosse resolvido uma professora solicitou a presença dos Guardas, alegando
que havia recebido uma denúncia de
que um dos alunos estaria armado. Ao
fazerem a busca pessoal, os GM's encontraram a réplica de uma pistola automática. A Polícia Militar foi acionada
e o aluno de apenas quatorze anos foi
conduzido a delegacia na presença dos
responsáveis. Vale lembrar que essa é a
segunda réplica de arma que a Guarda
Municipal apreende esse ano na mesma

escola.
Uma professora da rede municipal
que não quis se identificar, por medo
de represálias, conta que são constantes
as ameaças de estudantes a professores
e funcionários. Além disso, até os pais
dos alunos acabam gerando situações
de violência no ambiente escolar. “Há
muitos casos de pais que tentam nos
agredir, nos ameaçam de morte e falam que vão nos pegar fora da escola.
Para alguns deles, a culpa é nossa por
seus filhos estarem mal na escola e com
comportamento de marginal”, explica.
A população, apreensiva com os frequentes casos divulgados pela mídia,
coloca a preocupação com a integridade

dos filhos acima das questões de aprendizagem. Pesquisa realizada com 2.002
pessoas em 141 municípios brasileiros
e divulgada em março pelo Movimento
Todos pela Educação aponta que metade dos entrevistados tem a sensação de
que a falta de segurança nas escolas é
o principal problema do sistema educacional do país (a baixa qualidade do
ensino ocupa a terceira posição).
Segundo o GM Vieira, coordenador
da Patrulha Escolar, crianças e jovens
enfrentam uma grande oferta de oportunidades. “O uso de drogas, bebidas
alcoólicas, uso da arma de fogo aliada
a inexistência do controle da família e
comunidade, o que os tornam indivíduos motivados a concluir o ato delitivo.
Carências afetivas e causas socioeconômicas ou culturais certamente aí se
misturam, para desembocar nestas atitudes”, afirma.
Em momentos mais críticos, como nos parece ser o atual, a demanda
imediata é sempre por mais segurança:
muros mais altos, grades nas escolas,
instalação de sistemas de alarme e de
comunicação, aumento do efetivo de
Guardas e Policiais etc. Tendemos a
acreditar que as raízes do problema se
situam apenas na violência externa que,
ultrapassando os muros da escola, acaba por afetar o seu cotidiano.
Atuar no sentido de elaborar um plano de segurança para as escolas é, portanto, algo indispensável e urgente que
as Secretarias de Segurança e Educação
precisam realizar em parceria.

Siga o jornal nas redes soci@is
www.facebook.com/virounoticiasantaluzia
www.twitter.com/virounoticia
www.instagram.com/jornalvirounoticia
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Novembro azul

Profissionais da saúde mobilizados no combate ao câncer de próstata e controle do diabetes
Fotos: Wanderson Carneiro

N

o mês de novembro é comemorado o Dia Mundial do
Diabetes. Em Santa Luzia
várias iniciativas aconteceram durante o período. O Centro Integrado Viva
Vida e Hiperdia Minas de Santa Luzia
uniu esforços para as duas campanhas, a
do laço azul pelo combate ao câncer de
próstata e a do círculo azul pelo controle
do diabetes.
O rosa que coloriu o centro no mês
de outubro deu espaço ao azul, com o
objetivo principal de alertar a população
masculina sobre a necessidade de prevenção do câncer de próstata e a importância do diagnóstico precoce.
No Centro Viva Vida, além das consultas com cardiologista e endocrinologista, foram realizadas palestras, oficinas, dinâmicas, rodas de conversa e
grupos operativos, envolvendo cerca de
120 pessoas, entre pacientes, acompa-

nhantes e funcionários.
A diretora do Centro Integrado, Marli Conceição Cruz falou sobre a iniciativa. “A equipe multiprofissional (médicos, enfermeiras, nutricionistas, psicólogas e assistentes sociais, fisioterapeutas) e todos os demais funcionários
se desdobrou na preparação do espaço e
dos temas que foram abordados, como:
os cuidados com o pé diabético, os 10
passos da alimentação saudável para os
diabéticos, saúde sexual e reprodutiva
no paciente com diabetes, a importância
do apoio familiar e da equipe interdisciplinar na adesão ao tratamento, a necessidade da atividade física e orientações
aos familiares”, finalizou.
Sobre o Centro Integrado Viva Vida e Hiperdia Minas:
O Centro foi reaberto no dia 1º de
agosto deste ano, sob a administração
direta do CIAS – Consórcio Intermuni-

cipal Aliança para a Saúde, que tem o
médico Dr. Paulo de Tarso Auais como
Diretor Executivo do Consórcio e Marli
Cruz como Diretora do Centro Integrado.
São ofertados dois tipos de serviços:
• No CVV o foco é a Saúde da
Criança e a Saúde Sexual e Reprodutiva
de homens e mulheres com atendimento em pediatria, ginecologia e obstetrícia para Pre Natal de Alto Risco, Rastreamento do câncer de colo do útero,
de mama e de próstata, mamografias,
consultas com urologista, planejamento
familiar e crianças vítimas de violência
sexual. A equipe médica conta com o
apoio de fisioterapeutas, psicólogas, assistentes sociais e nutricionistas.
• No Hiperdia Minas o foco da
atenção são dos hipertensos e diabéticos, de difícil controle da hipertensão e
da glicose. O Centro Hiperdia também

conta com o apoio de uma equipe multiprofissional composta por, além de cardiologistas e endocrinologista, psicólogas, nutricionistas, assistentes sociais e
enfermeiras.
Em ambos os serviços o encaminhamento ao Centro é feito pelos postos de
saúde da Santa Luzia e de outros cinco
municípios, pois o atendimento é microrregional: Sabará, Nova União, Caeté, Taquaraçu de Minas e Jaboticatubas.
O único que não precisa de encaminhamento é o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.
O Centro Integrado fica na Avenida
Raul Teixeira da Costa Sobrinho, nr. 46,
bairro Camelos, na parte alta da cidade.

Taciana Santos

o luto
O luto é uma emoção, sentimento
intenso de tristeza ou compaixão. Um
processo necessário e fundamental para preencher o vazio deixado por qualquer perda significativa não apenas de
alguém, mas também de algo muito
relevante para a pessoa, exemplo: um
animal, um objeto, um relacionamento
afetivo, uma amizade, etc.
O luto é um processo que vem acompanhado por vários sentimentos, como:
tristeza, solidão, alívio, desamparo,
ódio, ansiedade, culpa. Podendo ocasionar sintomas físicos e emocionais, de
aperto no peito, fadiga, falta de ar, nó na
garganta, depressão, podendo também

ter insônia, perda do apetite. È uma fase
de grande instabilidade emocional, em
que os sentimentos oscilam, dependendo da faixa etária das pessoas envolvidas na perda, o contexto social, a fé, a
forma como reagir diante dos choques
da vida.
O luto passa por algumas fases: de
início há o choque da perda, depois vem
a negação: a dor é tão intensa, que não
somos capazes de acreditar; raiva: sentimento de culpa, de agressividade, pessimismo, a pessoa somatiza o sofrimento
e se afasta do seu cotidiano; negociação:
geralmente o enlutado faz promessas,
orações; depressão: o enlutado sente em

um espaço vazio, a depressão acontece
quando este toma consciência que a perda é inevitável; aceitação: é um processo
de elaboração do luto, no qual a pessoa
aceita a perda com paz, sem desespero,
tendo uma conduta mais positiva.
A forma como lidamos com qualquer
tipo de perda vem da infância. Lidar
com o não é necessário e relevante na
fase infantil, para o processo de amadurecimento futuro. Para que a elaboração
do luto possa levar um resultado bom, é
relevante que a pessoa enlutada expresse
seus sentimentos e emoções. A terapia
beneficia as pessoas a compreenderem
seus sentimentos, aceitá-los como um

processo necessário para se restabelecer
diante da perda sofrida.
“Toda perda é dolorosa, relevante
valorizar o que temos, enquanto temos.
Pois não sabemos quando o vamos deixar de ter. Aproveitar as coisas, pessoas ao nosso redor, ajudar o próximo e
saber respeitar seus sentimentos. Ame
mais, sorria mais, aprenda mais, cante,
dance e perdoe também, porque depois
só ficam as lembranças, perde-se a cor e
dificilmente voltará a ser como era antes!”
Abraços, leitores!

Taciana Santos
Psicóloga, formada pela PUC Minas
tacianassilva@oi.com.br
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Foto: Arquivo pessoal

A luziense atleticana Karinne Carvalho exibe a bandeira
do time em Paris, França

Foto:Divulgação

Equipe do Hiperdia Minas, de Santa Luzia

Foto: Divulgação

O casal - Lilian Silva e Junior Castilho

Foto: Divulgação

A cruzeirense Luciene Soares

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Wanderson Carneiro

Os amigos - Lapinha e Gel - no mais visitado e conhecido círculo de pedras britânico StoneHenge na Inglaterra

O radialista, Rodrigo Carlos com o amigo, Ecton Sandro

EQUIPE DE GARÇOM
TUDO PARA SUA FESTA
(31) 3641-5789 | 8702-8167
SANDRO E ROSILENE

FACEBOOK: SANDROGARÇOMSANTALUZIA

CASAMENTO, ANIVERSÁRIO,
FESTA DE 15 ANOS, FESTA INFANTIL, ETC

$ Renda Extra $

A loja Imagem Folheados esta recrutando revendedores nessa região.
Acesse e cdastre-se: www.imagemfolheados.com.br/parceria/?a=62235

Lucro de até 100%

REIS ELETROSAT
REVENDEDOR AUTORIZADO SKY

36,

99

SKY HDTV é isso

Não é promoção
É preço mesmo

R$ 49,90
a partir de

por 1 ano

ASSINE AQUI:

AV. RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO,
Nº 897 , SÃO GERALDO

(31) 3642-1243

RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 8 ,
BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA
(AO LADO DO BRADESCO) - PONTE

(31) 3642-1583

ANUNCIE AQUI: (31) 8794.9936 | (31) 9142.4420
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Ações que valorizam o cidadão

A

educação é de grande importância para
a sociedade, não só
por expandir o conhecimento e o
desenvolvimento intelectual dos
indivíduos, mas também por contribuir para a inclusão daqueles
que estão fora do processo produtivo.
Atento a isso o Vereador Sandro Coelho (PSB) prioriza a realização de ações que valorizam
o ser humano e a inclusão social,
para que o cidadão seja autônomo e protagonista de sua própria
história.
Neste mês o vereador representou a cidade de Santa Luzia
na Feira de Profissões, em Belo
Horizonte, participou de Roda
de Conversa e levou alunos da
Escola Estadual Leonina Mourthé de Araújo para terem acesso
às informações sobre profissões,
mercado de trabalho, tecnologia
e oportunidades de crescimento.
“ Nosso objetivo é oferecer aos alunos a oportunidade
de conhecer um pouco mais
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NOTA 10
para os moradores dos bairros
rosarinha e padre miguel. Juntos, mostraram que são fortes e,
ao que tudo indica, passaram a ser
vistos pelos políticos, que só lembram deles em época de eleição.
reivindicaram melhorias para os
bairros e serão atendidos.

sobre o ensino superior e cursos técnicos, além de orientar
os jovens sobre como ingressar
no mercado de trabalho”, disse
Sandro.
Inclusão social e valorização
do ser humano. É o que propõe o
vereador Sandro Coelho através
do Anteprojeto de Lei que “Dispõe sobre o direito das pessoas
com deficiência visual de receberem o boleto do IPTU, confeccionados em Sistema Braille de leitura”. Este Anteprojeto visa a inclusão social da pessoa com deficiência, garantindo a autonomia e
facilitando o seu acesso a leitura
do IPTU. É uma ação que representa mais um degrau na evolução do Município de Santa Luzia,
em direção à inclusão social das
pessoas com deficiência. Com a
proposta de ampliar a oferta de
cursos profissionalizantes, em
Santa Luzia e beneficiar diversos
luzienses, Sandro Coelho estabeleceu parceria com o Pré UFMG,
que concedeu descontos de 70%
para diversos cursos.

NOTA 0
para moradores que insistem
em jogar lixo em locais proibidos. A cidade já não está bem
cuidada, mas não adianta a
prefeitura limpar algumas áreas e no dia seguinte a população sujar novamente.

Foto: Divulgação

Aconteceu?
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

www.facebook.com/
virounoticiasantaluzia

www.twitter.com/
virounoticia

www.instagram.com/
jornalvirounoticia
Vereador Sandro Coelho e alunos de Santa Luzia durante a Feira de Profissões, em Belo Horizonte

Mônica Materiais de Construção

JC CRIAÇÕES

31 3351 3015

Gargantilhas
Todas as
Brincos
peças com
Anéis
Garantia
Pulseiras
Tor�ozeleiras

Peças a par�ir de R$ 5,00

Acesse: www.imagemfolheados.com.br/?a=62235

ou envie um e-mail para maiores infor�ações: ug.julio@g�ail.com

TIJOLO CERÂMICA TIJOLÃO R$540,00 MILHEIRO À VISTA
CARRINHO GORDINE R$75,00 À VISTA
MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA R$12,00 À VISTA
BRITA R$75,00 METRO À VISTA , NO DINHEIRO
FORMAS DE FINANCIAMENTO
CDC BANCO
DO BRASIL

ACEITAMOS OS CARTÕES
ARTÕES
AR
TÕES

CONSTRUCARD
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Mário Marra

luxA cAiu, mAs será que ele vAi repensAr?
Não sou bobo de desmerecer a obra feita, os títulos conquistados por Vanderley Luxemburgo.Quantos treinadores
conquistaram o que ele conquistou?
Entretanto, Luxa é um profissional e todo profissional
deve ser e é avaliado a cada dia.
Pouco adianta falar para o seu chefe que você bateu as
metas de vendas de abril do ano passado.
Experimente mostrar ao professor as suas belas notas
do ensino fundamental para ver se ele te aprova no ensino
médio?
A vida é dura mesmo para mim, para você e para o treinador de excelente desempenho há algum tempo.
E o que fazer diante de resultados negativos, críticas do
chefe e reprovações do professor?

Várias atitudes podem ser tomadas, mas normalmente
as pessoas escolhem dois caminhos: tentar a volta por cima
ou reclamar e apontar outros fatores ou circunstâncias como
culpado.
O caminho da volta por cima é doloroso e passa necessariamente pela reflexão, por uma auto avaliação.
O outro caminho é mais fácil e apenas exige criatividade
para apontar culpados e distribuir críticas e acusações.
Procurei me informar sobre a queda de padrão do ex
treinador da seleção brasileira e do Real Madri.
Não falei apenas com um ou dois jogadores.
A visão que passei a ter é de que Luxemburgo ainda sabe muito de campo, mas erra e erra feio no trato com os
jogadores.

Pouco adianta ter currículo invejável se o vestiário está
corroído, desanimado, minado por alguém que deveria ser o
comandante, o líder.
Luxemburgo não precisa relembrar seus feitos, suas vitórias conquistadas no intervalo, suas modificações aparentemente malucas e que se revelaram redentoras.
A vara de marmelo pode envergar e não quebrar, mas
a mesma vara de marmelo parece ter perdido todo o efeito
que um dia teve na correção das posturas de alguém ou de
um time.

Mário Marra
comentarista da rádio CBN São Paulo

R$219,99

QUEIMA DE
ESTOQUE!!!

PNEUS 185/60/15 PIRELLI P1
OU

GOODYEAR EXCELLENCE

R$ 289,99
A VISTA

(31) 8794.9936 ou (31) 9142.4420

LIGUE E ANUNCIE!

