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DINHEIRO RÁPIDO
* Crédito Pessoal(em até 12 parcelas)

* Financiamento de automóveis e caminhões
* Faça dinheiro com seu próprio carro

Rua Itabira 205 - Jd. dos Estados

3714-6933 * 3713-4000

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

R. Júlio Marichi 468 - Jd. das Hortênsias
 3722-47863722-47863722-47863722-47863722-4786

Compre o que quiser e pague como puder
Parcelamento em até 24 vezes com entrada para 60

dias com juros de apenas 1,99% a/m

CAIXA Losango

Convênios:

TUDO EM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM A MAIOR QUALIDADE

E O MENOR PREÇO

Você que está construindo, venha
Conhecer a última novidade da praça:

AREIA ARTIFICIALAREIA ARTIFICIALAREIA ARTIFICIALAREIA ARTIFICIALAREIA ARTIFICIAL
* Economiza até 20% de cimento

* Ecologicamente correta, não degrada os nossos rios
* 5 m3 garantidos e mais um pouco

 3713-3237 / 9953-0885

Faça hoje mesmo o seu pedido:

3715-3252

Perigo: DMAE adverte que mina está contaminada

População consome água de mina contaminada
  O diretor do DMAE, Tarcísio Loyola, disse que a
fonte de água existente na Av. Wenceslau Bráz, na
altura do Parque Primavera, está contaminada e
sua água é imprópria para o consumo. Segundo
ele, a fonte está contaminada por coliformes fecais
em virtude de vazamentos  na rede de esgoto da-
quele bairro. Várias análise já foram feitas, repro-
vando a qualidade da água, que apesar do aspecto
límpido, contém colônias de bactérias. O DMAE
deverá colocar placas indicando a contaminação na
mina que é bastante movimentada. Além de mora-
dores da redondeza, muitos motoristas também
param nela para pegar galões d’água.

Centro Comunitário do
Jd. São Paulo ganha

fábrica de
multi-mistura

Primeira inauguração do
governo Lula aconteceu

em Poços de Caldas
Página 10

Peg Pag Vieira lança cartão
Super Compras

AUTAUTAUTAUTAUTO ELÉTRICAO ELÉTRICAO ELÉTRICAO ELÉTRICAO ELÉTRICA

CLEUBICLEUBICLEUBICLEUBICLEUBI
Eletricidade de AutosEletricidade de AutosEletricidade de AutosEletricidade de AutosEletricidade de Autos

R. Maringá 43-1  *  Vila Nova
Poços de Caldas    3712-9188

Serviços e peças para automóveis, ônibus,
tratores e caminhões

Em fevereiro, a zona leste
vai ganhar um presente

A Club Som convida  todos para
conhecerem suas novas instalações no

segmento de som, insulfilm, peças e uma
completa linha de acessórios automotivos

para todas as marcas de veículos.

rua dr. mário de paiva 545 - vila nova   3712-3999

Venham conferir nossas
sensacionais promoções

de inauguração em:

* CD Players
* Alarmes
* Insulfilm

* Peças
* Acessórios em geral

Club
S o m

aces só r i o s

✆✆✆✆✆ 3712-3999 3712-3999 3712-3999 3712-3999 3712-3999
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GROPECUÁRIA

DISK DISK DISK DISK DISK  RAÇÃO RAÇÃO RAÇÃO RAÇÃO RAÇÃO
3713-66553713-66553713-66553713-66553713-6655

* Rações em geral * Produtos agropecuários * Ferramentas e Ferragens

Rua Acárpio 114 - Monte Almo
 3722-7432

Doces Doces Doces Doces Doces GUI GUIGUI GUIGUI GUIGUI GUIGUI GUI
PÉ DE MOLEQUE * CAJUZINHO

Presentes nos melhores
supermercados, bares e
restaurantes da cidade.

O doce sabor da alegria !

Promoção: *
Ração Bistecão 15 Kg .... R$ 16,50
Ração Lester - 15 Kg ...... R$ 15,90

Promoção válida durante o mês de fevereiro

*  O nome completo do Pato
Donald é Donald Fauntleroy
Duck.
* Em 1997, as linhas aéreas
americanas economizaram US$
40.000 eliminando uma azei-
tona de cada salada.
* Uma girafa pode limpar suas
próprias orelhas com a língua.
* Milhões de árvores no mun-
do são plantadas acidental-
mente por esquilos que enter-
ram nozes e não lembram onde
eles as esconderam.
* Comer uma maçã ó mais efi-
ciente que tomar café para se
manter acordado.
* As formigas se espreguiçam
pela manhã quando acordam.
 * As escovas de dente azuis
são mais usadas que as verme-
lhas.
* O porco ó o único animal que
se queima com o sol além do
homem.
* Só um alimento não se de-
teriora: o mel.
· Os golfinhos dormem com
um olho aberto.
* Um terço de todo o sorvete
vendido no mundo é de bau-
nilha.

Coluna doColuna doColuna doColuna doColuna do
G i l b e r t oG i l b e r t oG i l b e r t oG i l b e r t oG i l b e r t o

por  Gi l b e r t o  Si lvapor  Gi l b e r t o  Si lvapor  Gi l b e r t o  Si lvapor  Gi l b e r t o  Si lvapor  Gi l b e r t o  Si lva

* As unhas da mão crescem
aproximadamente quatro ve-
zes mais rápido que as unhas
do pé.
· O olho do avestruz ó maior
do que seu cérebro.
· Os destros vivem, cm média,
nove anos mais que os canho-
tos.
· O "quack" de um pato não
produz eco e ninguém sabe
porque.
· O músculo mais potente do
corpo humano é a língua.
· É impossível espirrar com os
cílios abertos.
· "J" é a única letra que não
aparece na tabela periódica.
* Uma gota de óleo torna 25
litros de água imprópria para
o consumo.
Os chipanzés e os golfinhos
são os únicos animais capazes
de se reconhecer na frente de
um espelho.
* Rir durante o dia faz com que
você durma melhor à noite.
* 40% dos telespectadores do
Jornal Nacional dão boa-noi-
te ao William Bonner no final
do programa jornalístico.
Apoio: Gilberto Loja Seller

Como que a gente podia
viver sem saber disso tudo?

Tribuna daTribuna daTribuna daTribuna daTribuna da
Zona LesteZona LesteZona LesteZona LesteZona Leste

3713-61913713-61913713-61913713-61913713-6191

Oswaldo
Juliano Sandi
  Fe l i c idade  é
s o r r i r  e  d i z e r
“bom dia” para
um desconheci-
do, de preferên-
cia o pr imeiro
que encontrar.
Fe l i c i d ade  é
dançar na chu-
va. É deitar na
grama para ver
o arco-íris. Feli-
cidade é ser capaz
de elogiar sem ter
receio de perder o valor
daquela palavra. É saber
que o sol ainda está por
trás das nuvens da chuva
que acaba de estragar o seu
programa de fim-de-sema-
na; é estar sempre grato por
ele nos aquecer. Felicidade
é viver um romance inespe-
rado com quem se esbarra
em algum lugar.
  Ser feliz não é lamentar
sempre pelo que não se re-
alizou, nem iludir os que
vivem na ilusão. Ser feliz
é se esforçar por desfazer
o emaranhado dos inci -

d e n t e s  d a
vida diária
e  procurar
o que há de
bom l á  no
f u n d o ,
mesmo que
i s s o  cu s t e
a l g u m a s
d o r e s  d e
cabeça.
  Ser fel iz
não é viver
num mar de
r o s a s  o u

f i n g i r  q u e
está tudo legal ou cor-

reto, Mas sim ter coragem
de enf renta r  de  cabeça
erguida tudo que possa
nos meter medo. É ser um
vencedor antes de saber
q u e  a  b a t a l h a  e s t á
vencida. Mesmo que venha
a derrota. Mesmo que pa-
reça impossível.
  Ser feliz é saber viver
mesmo quando  tudo  se
escurece, porque quanto
mais escura a noite, mais
o dia se aproxima.
  É importante ser feliz.
Seja feliz!

Felicidade

Aceita-se encomendas de cajuzinhos para festas. Façá
já sua encomenda

Promessas a serem cumpridas
 A atual administração municipal está em débito para com os bairros da

Zona Leste, já que muitas promessas aos moradores da região ainda não
foram atendidas. Só para lembrar algumas delas, feitas ao longos dos
últimos três anos: a instalação de um quartel do Corpo de Bombeiros no
prédio da Confecções Luz; instalação da Universidade do Estado de Mi-
nas Gerais na área do DER; recuperação da Rua Coronel Virgílio Silva;
construção de um ginásio poliesportivo e o cumprimento das obras
indicadas pelos Orçamentos PArticipativos de 2001 e 2002.
 A zona leste foi deixada para um segundo plano (ou, talvez, terceiro). A

atual administração concentrou seus esforços na zona sul e na oeste. Por
aqui, poucas obras foram feitas. Mesmo assim, boa parte de forma emer-
gencial. Dizem que o vice-prefeito e ex-secretário municipal de Obras,
Zeca Brochado, não gosta muito da região e por isso não deu muita
importância para ela. Não se sabe ao certo se isso procede, mas os fatos
mostram que a Prefeitura esteve muito ausente neste período e a popula-
ção dos bairros da zona leste não viu cumpridas suas reivindicações e
aspirações. Só do OP de 2001, ainda resta fazer as creches do Parque
Pinheiros e Dom Bosco, a abertura e asfaltamento da Rua Santa Fé e a
escola do Jardim Filadélfia. Também tem a quadra coberta da Escola Haroldo
Affonso Junqueira (a Alcoa doou R$ 67 mil em fevereiro de 2003). Tem o
escadão Parque Primavera - Dom Bosco. Estes são apenas alguns exem-
plos, já que muitas outras reivindicações devem estar na ponta da língua
dos moradores dos bairros da região. Cada um tem um problema diferen-
te, mas todos sofrem igualmente com a carência.
 De fato, ainda temos uma série de reivindicações apresentadas e não

cumrpidas. Enquanto isso, a população sofre as consequências  e sua
qualidade de vida vai caindo.
 2004 é um ano de eleições municipais. esperamos que os atuais admi-

nistradores reflitam sobre tudo aquilo que deixaram de fazer pelos bairros
da zona leste nos últimos três anos antes de nela virem pedir votos. Que
façam as obras prometidas e aí, sim, terão a aprovação de seus morado-
res e eleitores.
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Aceitamos cartões Visa e Mastercard,
Valetick Eletrônico

 O relojoeiro Eriberto Noronha
Bastos, proprietário de uma relo-
joaria no Jardim São Paulo, tra-
balha no ofício “desde criancinha”
e conhece como poucos os se-
gredos destes cobiçados produtos
que há séculos vêm orientando a
humanidade (mas que ultimamente
vem sendo atingidos por uma iné-
dita onde de pirataria). Ele diz que
estes aparelhos evoluíram muito
nos últimos anos graças à eletrô-
nica e à mecânica fina, o que aca-
bou por popularizar e a baixar in-
crivelmente o preço de um reló-
gio. “Antes, qualquer relógio va-
lia uma fortuna. Hoje, temos ex-
celentes aparelhos a preços bem
reduzidos. Os aparelhos caros ge-
ralmente são colocados em com-
partimentos de ouro ou incrusta-
dos com pedras, tornando-se se
jóias”, explicou Eriberto.
 Ele dá algumas dicas infalíveis

para que se evite ser enganado
pelos piratas e falsificadores. A pri-
meira e mais importante dica é não
comprar relógios de camelôs e lo-
jas de 1,99. “Vocês nunca vão en-
contrar qualidade comprando um

relógio nestes locais. Quem ven-
de, não entende nada de relojoa-
ria e nem sabe a diferença entre
uma engrenagem e um eixo. Como
eles poderão garantir qualidade?”,
indagou o relojoeiro. Então, ele
sugere que se procurar qualidade
e garantia, a melhor opção e com-
prar nas melhores casas do ramo,
onde existem profissionais que
realmente entendem do assunto.
  Outra dica é desconfiar de preços
muitos baixos. Ou é falsificação ou
pode ser um produto roubado. Em
ambos os casos, é prejuízo na cer-
ta. Eriberto ainda aconselha e pres-
tar muita atenção nas característi-
cas do produto – principalmente no
peso. Se for um relógio muito leve,
com certeza é tudo feito de plástico
e a durabilidade é extremamente pe-
quena. Bons relógios são feitos de
metal e podem durar a vida toda de
uma pessoa e ainda passar para os
seus herdeiros”, explicou. Ele tam-
bém aconselha a prestar atenção nas
marcas, evitando imitações grotes-
cas dos nomes mais conhecidos
(Seiko, Orient, Rolex, Timex,
Citizen, etc).

PIRATARIA:
Relojoeiro dá dicas para não
se comprar gato por lebre

Supermercado Barateiro Tavares Vieira Navi

Arroz tipo 1 - 5 kg 9,98 8,98 9,45 9,35
Feijão - 1 kg 1,99 1,59 1,90 1,96
Açúcar Cristal - 5 kg 2,98 2,90 2,89 2,99
Sal refinado - 1 kg 0,65 0,75 0,59 0,54
Óleo de Soja - 900 ml 2,29 2,45 2,39 2,23
Ovo branco - dz 1,89 1,39 1,99 1,99
Farinha de trigo - 1 kg 1,19 1,19 1,19 1,32
Macarrão - 1 kg 1,49 0,99 1,09 1,29
Margarina - 500 g 1,68 1,69 1,59 1,89
Extrato de Tomate - 350 g 0,99 0,98 1,09 1,09
Fubá mimoso - 1 kg 1,55 0,99 1,10 1,10
Maizena - 500 g 2,79 2,90 2,75 2,56
Bolacha de trigo - 400 g 1,70 1,60 1,49 1,96
Achocolatado - 400 g 2,10 1,50 1,99 1,98
Refrigerante - PET 2l 0,79 0,79 0,85 0,85
Leite tipo C - 1 l 0,70 0,59 0,75 0,85
Pãozinho francês - 50 g 0,15 0,13 0,15 0,20
Sabonete - 90 g 0,39 0,38 0,45 0,47
Pasta de dente - 90 g 1,18 0,99 1,09 1,42
Papel higiênico - pct 4 0,99 0,99 0,98 1,69
Absorvente higiênico pop 1,98 1,40 0,89 1,39
Toalha de papel - pct 2,18 2,40 1,89 1,98
Sabão em pedra - 1 kg 2,49 2,90 2,69 2,69
Omo Multiação - 1 kg 5,89 6,60 5,99 5,65
Detergente - 500 ml 0,99 0,49 0,69 0,75
Água sanitária - 1 l 0,99 0,90 0,69 0,75
Desinfetante - 500 ml 1,65 0,99 0,85 1,09
Bombril  - pct 0,85 0,90 0,75 0,79

Soma das Compras (R$) 54,49 50,35 50,21 52,82

PesquisaPesquisaPesquisaPesquisaPesquisa
de preçosde preçosde preçosde preçosde preços

mostramostramostramostramostra
aumentosaumentosaumentosaumentosaumentos

em janeiroem janeiroem janeiroem janeiroem janeiro

  A pesquisa mensal
de preços feita em di-
versos supermerca-
dos da zona leste
mostraram aumento
no mês de janei ro .
Principalmente no ar-
roz,  ó leo de soja e
derivados do trigo.
  Foram registrados
quedas nos preços do
leite e do açúcar. Se-
gundo os proprietári-
os dos supermerca-
dos, isso se deve a
problemas sazonais,
já que no período da
entre-saf ra ,  isso é
normal.
Pesquisa feita em 29/
01/2004.

Comprar no Vieira agora ficou
ainda mais simples

  O Vieira sempre trabalhou para simplifi-
car sua vida. Agora, você pode obter gra-
tuitamente seu Cartão Super Compras e
simplificar seu dia-a-dia. Você ganha até
40 dias para pagar suas compras, sem
juros. Não paga anuidade.
  Vá ao Peg Pag Vieira e faça já
o seu. Além de encontrar os
melhores preços, você ainda
vai ter as melhores condições
de pagamento

SUPERMERCADO TSUPERMERCADO TSUPERMERCADO TSUPERMERCADO TSUPERMERCADO TAAAAAVVVVVARESARESARESARESARES
Rua Congonhas 34 - Jd. São Paulo *  3721-7748

O enderço certo de sua economia !

ST

Especialista em vender barato.Especialista em vender barato.Especialista em vender barato.Especialista em vender barato.Especialista em vender barato.
TTTTTodos os diasodos os diasodos os diasodos os diasodos os dias
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Dois endereços para melhor servir:
Loja 1: Rua Assis Figueiredo,1390--LJ-3 : 3721-3336

Center lider conveniencias
Loja 2:Rua Assis Figueiredo 1220- : 3722-8973

Poços de Caldas, MG

Qualidade e economia em suas fotos !Qualidade e economia em suas fotos !Qualidade e economia em suas fotos !Qualidade e economia em suas fotos !Qualidade e economia em suas fotos !

CASASCASASCASASCASASCASAS
Jardim dos EstadosJardim dos EstadosJardim dos EstadosJardim dos EstadosJardim dos Estados- 04 Drm(Suíte) Garagem 08 carros...........R$220.000,00

Jardim Dos Estados-Jardim Dos Estados-Jardim Dos Estados-Jardim Dos Estados-Jardim Dos Estados- 03 Dorm(Suíte)+Apto fdos(Ac.Permuta)......R$190.000,00
Jardim Santa Lúcia-Jardim Santa Lúcia-Jardim Santa Lúcia-Jardim Santa Lúcia-Jardim Santa Lúcia- Terreno 300m2 plano- 02 quartos-Garagem......R$ 55.000,00

Jardim Santa ÂngelaJardim Santa ÂngelaJardim Santa ÂngelaJardim Santa ÂngelaJardim Santa Ângela-03 Dorm. (suíte) boa localização........R$130.000,00
Jardim Paraíso-Jardim Paraíso-Jardim Paraíso-Jardim Paraíso-Jardim Paraíso- 01 Dorm. Sala Cozinha- ârea-terreno murado..,R$ 27.000,00

Jardim IpêJardim IpêJardim IpêJardim IpêJardim Ipê-03 Dorm-sala cozinha Banheiro+03 casas de - Fundos—R$ 65.000,00
Jardim AJardim AJardim AJardim AJardim Aeroportoeroportoeroportoeroportoeroporto- 02 Quarto s-Sal a-Co z.-Banhe iro- Quintal.....R$ 26.000,00

TERRENOS:TERRENOS:TERRENOS:TERRENOS:TERRENOS:
Ótimo lote Jardim dos EstadosJardim dos EstadosJardim dos EstadosJardim dos EstadosJardim dos Estados 370m2 plano Rua Sabará.........R$100.000,00

Otimo lote Jardim dos EstadosJardim dos EstadosJardim dos EstadosJardim dos EstadosJardim dos Estados- 35Qm2.........................R$ 50.000,00
Excelente lote Jardim Novo Mundo IIJardim Novo Mundo IIJardim Novo Mundo IIJardim Novo Mundo IIJardim Novo Mundo II-300m2 plano..............R$ 43.000,00
Lote plano Lot.S.BernardoLot.S.BernardoLot.S.BernardoLot.S.BernardoLot.S.Bernardo-próximo Polivalente-250m2..........R$ 45.000,00
Parque Véu das NoivasVéu das NoivasVéu das NoivasVéu das NoivasVéu das Noivas 770m2- 2a_Rua- Asfaltada..............R$ 25.000,00

Campos ElíseosCampos ElíseosCampos ElíseosCampos ElíseosCampos Elíseos(Phil.II) 375m2 plano de esquina...............R$ 19.000,00
02 Lotes  separados - JARDIM EUROPA- OCASIÃO..JARDIM EUROPA- OCASIÃO..JARDIM EUROPA- OCASIÃO..JARDIM EUROPA- OCASIÃO..JARDIM EUROPA- OCASIÃO..................R$ 68.000,00

APARTAMENTOS:APARTAMENTOS:APARTAMENTOS:APARTAMENTOS:APARTAMENTOS:
CentralCentralCentralCentralCentral- 03 Dorm.(Suíte) Sala Grande-7ºandar -Gar. 02 vagas... .R$180.000,00

Jardim dos EstadosJardim dos EstadosJardim dos EstadosJardim dos EstadosJardim dos Estados- 03 Dorm.(suíte) Sacada- Garagem..........R$110.000,00
Jardim OuisisanaJardim OuisisanaJardim OuisisanaJardim OuisisanaJardim Ouisisana-Novo-03 Dorm. (suíte) 02 vagas...............R$ 95.000,00

Central-Central-Central-Central-Central- 03 Dorm. (suíte) Rua Mal. Deodoro....................R$ 90.000,00
Jardim Santa ÂngelaJardim Santa ÂngelaJardim Santa ÂngelaJardim Santa ÂngelaJardim Santa Ângela- 02 Dorm.sala-Coz.Banh.-Garagem-Novo.....R$ 58.000,00
PRAIA DE MARANDUBAPRAIA DE MARANDUBAPRAIA DE MARANDUBAPRAIA DE MARANDUBAPRAIA DE MARANDUBA (UBATUBA) 03 Dorm (suíte)..................R$120.000,00

SÍTIOS-CHÁCARASSÍTIOS-CHÁCARASSÍTIOS-CHÁCARASSÍTIOS-CHÁCARASSÍTIOS-CHÁCARAS
11 alqueires morada dos Pássaros.............................R$250.000,00

10 alqueires Botelhos-Casa-Pastos Mangueiro-Pocilga-Etc. ....R$250.000,00
Chácara (Imaculada) Mansão- Piscina-Campo Socyte-Linda.........R$250.000,00

03 chácaras juntas (5.000m2) Planas- aceita-se carro..........R$ 48.000,00
40 alqueires casa - barracão-nascente, etc. a 15 km/c entro...R$400.000,00

MMMMMARCUSARCUSARCUSARCUSARCUS E E E E ELISEULISEULISEULISEULISEU T T T T TOGNIOGNIOGNIOGNIOGNI

Rua Rio Grande do Sul  1146 Sala 4Rua Rio Grande do Sul  1146 Sala 4Rua Rio Grande do Sul  1146 Sala 4Rua Rio Grande do Sul  1146 Sala 4Rua Rio Grande do Sul  1146 Sala 4
     3722-35113722-35113722-35113722-35113722-3511

Atuação em causas previdenciárias, trabalhistas,
família, cíveis. Ações em Direito Administrativo,

Tributário, Comercial, Internacional

EEEEESCRITÓRIOSCRITÓRIOSCRITÓRIOSCRITÓRIOSCRITÓRIO     DEDEDEDEDE A A A A ADVOCACIADVOCACIADVOCACIADVOCACIADVOCACIA

FLAMA IMOBILIÁRIA Rua São Paulo n°15-
Tel.•035)3722-1321   Cel. 9987-2652/9904-B463
"FLAMA- A CHAMA DOS BENS NEGÓCIOS""

FLAMA IMOBILIÁRIA

 O ex-vereador Álvaro
Cagnani quer que a
Prefeitura faça a refor-
ma do prédio onde an-
tigamente funcionava a
Creche e CEMAE Ma-
ria do Rosário Bastos,
ao lado da capelinha
de São João Bosco
(Rua Coronel Virgílio
Silva). Ele disse que quando era
vereador, por várias vezes pagou
do próprio bolso para fazer algu-
mas reformas no prédio. “Em certa
época, as crianças que lá ficavam
estavam sendo ameaçadas por pe-
dras que rolavam do morro que fica
no fundo da escola. Como seria
muito complicado para a Prefeitura
fazer um muro de contenção, eu
mesmo paguei para que os pedrei-
ros colocassem escoras de
eucalipto nu fundo dela. No entan-
to, com o crescimento da popula-
ção na região, as instalações fica-
ram pequenas e já não comporta-
vam as crianças com o conforto ne-
cessário. O então prefeito Luiz An-
tônio Batista construiu um novo pré-
dio para o CEMAE no Parque Pri-
mavera e no ano de 1999, vota-
mos uma verba no orçamento do
município para a construção de um

novo prédio para a cre-
che. Em 2000, foi feita
a licitação, mas não ti-
nha recursos financei-
ros suficientes e a obra
ficou para o ano se-
guinte”, relatou o ex-
vereador. Ele lembra
que o projeto para a
construção da nova cre-

che foi por sua iniciativa, então
como vereador, em conjunto com
os funcionários e da então coorde-
nadora da creche, Berenice Rossi.
  Álvaro disse estar triste com o aban-
dono do prédio, que foi construído
na época do ex-prefeito Ronaldo Jun-
queira, em área de terreno doado pela
família Bastos. Abandonado desde a
inauguração na nova creche, o local
serviu para abrigar famílias atingidas
pelas chuvas de 2002 e há pouco
tempo foi invadido por um sem-teto.
Para que se evite problemas de tal
natureza, ele sugere que o prédio seja
reformado para abrigar um centro de
ensino profissionalizante ou unidade
do Projeto Beija Flor. Vilma Garcia
Freitas e Donizete Natalino da Silva,
que moram nas imediações do local,
aprovam a iniciativa de Álvaro
Cagnani e garantem que vão apoiá-
lo para que a proposta se torne real.

Desde outubro do ano
p a s s a d o ,
q u a n d o
começou a
divulgar seu
nome para
canditato a
vereador em
2004, Miguel
tem sido
indagado por
seus amigos e
moradores da
nossa região
qual será sua
postura em
relação aos anseios e
necessidades de nossa
comunidade.  Segundo Miguel,
o que ele mais ouve da
população é a queixa do
descaso dos nossos políticos
com a zona leste. Para ele, a
região é muito importante para
o progresso de Poços de
Caldas, pois se trata de uma
região maior que vários
municípios vizinhos.  Ele disse
ainda que em conversas com
pessoas da nossa região, muito

se esperava em termos de
obras e
benfeitorias
para a
população -
obras estas
que até
agora não
f o r a m
realizadas.
Nem mesmo
o orçamento
participativo
ate agora
não deu
resultado.

Segundo Miguel, muitas
coisas ele tem visto e então
será capaz de levar
pessoalmente ao senhor
prefeito tais reinvidicaçãoes.
Vários pedidos de obras têm
sido indicados e pedidos para
o Miguel. Obras que não
seriam caras para os cofres
públicos, mas que trariam
muitos beneficio para a
população.

 Vamos aguardas para ver.
(Miguel)

Miguel ouve
reivindicações das

comunidades da Zona Leste

Álvaro Cagnani quer utilidade
para prédio da antiga creche

Álvaro Cagnani

Migel: de olho na
região

Uma nova utilidade para o prédio da antiga
creche e CEMAE Maria do Rosário Bastos

V I R T U A LV I R T U A LV I R T U A LV I R T U A LV I R T U A L
VIDEO & DVDVIDEO & DVDVIDEO & DVDVIDEO & DVDVIDEO & DVD

RRRRR. Abílio Narciso P. Abílio Narciso P. Abílio Narciso P. Abílio Narciso P. Abílio Narciso Pereira  240 - Jd. São Pereira  240 - Jd. São Pereira  240 - Jd. São Pereira  240 - Jd. São Pereira  240 - Jd. São Pauloauloauloauloaulo
     3713-80153713-80153713-80153713-80153713-8015

PROMOÇÃO:
alugue 5

filmes por 5
dias e pague
só R$ 10,00

VHS

NOVIDADE
DE JANEIRO:

Bad Boys 2

NOVIDADE
DE JANEIRO:

Lisbela e o
Prisioneiro

Av. José Remigio Prézia 732
Poços de Caldas

* Super troca de óleo
* Limpeza de Radiador
* Reparo de Pára-Brisa

Venha conferir nossos preços.
Você só tem a ganhar !

 : 3715-7905
Av. José Remígio Prézia 732

POÇOS - LUB



GUIA DAGUIA DAGUIA DAGUIA DAGUIA DA

CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
Diretor: Wilson Ribeiro   ***   Poços de Caldas (MG), Fevereiro de 2004 - Ano 1, Nº 2

Av. José Remígio
Prézia 740
 3721-3700

ARDÓSIA DIRETO
DAS JAZIDAS

Rua Vereador João de Siqueira Loiola 05 - Campos Elíseos  (35)3722-6562 * Poços de Caldas, MG

TUDO EM ACABAMENTOS * Variedade e preços baixos é só aqui !TUDO EM ACABAMENTOS *

Com o compromisso de auxiliar nossos clientes, estamos com financiamento
para a compra de materais de construção pela Caixa Econômica Federal.

Venha se informar e conhecer a tabela de financiamento !
Madeireira MarcehalMadeireira MarcehalMadeireira MarcehalMadeireira MarcehalMadeireira Marcehal

A mais completa loja de materiais de construção pelos menores da cidade

Av. Francisco Salles 1321
- CentroR. Dr. Mário de Paiva 623 • Vila Nova  3712-7007

E L E T R O L E XE L E T R O L E XE L E T R O L E XE L E T R O L E XE L E T R O L E X
Nosso forte é a qualidade e o preço baixoNosso forte é a qualidade e o preço baixoNosso forte é a qualidade e o preço baixoNosso forte é a qualidade e o preço baixoNosso forte é a qualidade e o preço baixo

MATERIAIS ELÉTRICOS

Materiais elétricos em geral
* P* P* P* P* Padrão de Ladrão de Ladrão de Ladrão de Ladrão de Luz - DME, Cemiguz - DME, Cemiguz - DME, Cemiguz - DME, Cemiguz - DME, Cemig
* P* P* P* P* Padrão de águaadrão de águaadrão de águaadrão de águaadrão de água
* Lâmpadas, antenas, ferramentas* Lâmpadas, antenas, ferramentas* Lâmpadas, antenas, ferramentas* Lâmpadas, antenas, ferramentas* Lâmpadas, antenas, ferramentas
* Completa linha de material hidrá-* Completa linha de material hidrá-* Completa linha de material hidrá-* Completa linha de material hidrá-* Completa linha de material hidrá-
ulico com o melhor preços da praçaulico com o melhor preços da praçaulico com o melhor preços da praçaulico com o melhor preços da praçaulico com o melhor preços da praça

ATATATATATACADÃO DOS PISOSACADÃO DOS PISOSACADÃO DOS PISOSACADÃO DOS PISOSACADÃO DOS PISOSATATATATATACADÃO DOS PISOSACADÃO DOS PISOSACADÃO DOS PISOSACADÃO DOS PISOSACADÃO DOS PISOS

Excelente localização

As mais variadas
opções em pisos,

azulejos e
revestimentos

Metais e
louças

sanitárias

Esquadrias
Sasazaki

Grande estoqueGrande estoqueExcelente localização

MADEIREIRA MARECHALMADEIREIRA MARECHALMADEIREIRA MARECHALMADEIREIRA MARECHALMADEIREIRA MARECHAL
3722-6969 * 3722-91103722-6969 * 3722-91103722-6969 * 3722-91103722-6969 * 3722-91103722-6969 * 3722-9110

Venha
VenhaVenha
Venha
Venha

conferir !
conferir !
conferir !
conferir !
conferir !

Lajes convencionais reconquistam espaço
As lajes pré-moldadas mar-
caram época por causa de
seu pioneirismo no mercado
da construção civil. No en-
tanto, em virtude do lança-
mento das lajes treliçadas,
elas foram perdendo espa-
ço até sumir quase que com-
pletamente do mercado.
  Mas nem todos os fabrican-
tes esqueceram completa-
mente as lajes convencio-
nais. É o caso do Sr. Antô-
nio, da Lajes Qualita. Ele
disse que observou uma
grande economia de concre-
to no antigo modelo. “Pe-
los nossos cálculos, as lajes
convencionais consomem a

metade do concreto que
uma treliçada, sem compro-

meter a segurança da obra.
“ Já  conve r se i  com
engeneheiros e eles concor-
daram com os cálculos. O
pes soa l  da  Cosmos ,  po r
exemplo, só está usando as
pré - principalmente para
teto ou quando não houver
uma grande carga na área”,
destacou o fabricante. Ele
disse também que este tipo
de laje ainda custa cerca de
20% mais barato do que as
s imi lares tre l içadas.  Por
isso, sua empresa é uma das
únicas que ainda fabricam o
ant igo  mode lo .  Mas  e le
acredita que outras fábricas
voltarão a produzí-las.

Sr. Antônio: economia

Caixa Econômica Federal injeta
R$ 60 milhões no mercado da

construção civil

Poços de Caldas,
cidade sem

calçadas

Cresce a locação
de ferramentas
e queipamentos

Página 3

Página 3 Página 4



Rapidez * Bom Atendimento * Preço Baixo * Serviço de Qualidade

DISK CAÇAMBAS

TELE LIMPEZTELE LIMPEZTELE LIMPEZTELE LIMPEZTELE LIMPEZAAAAA

3722-25283722-25283722-25283722-25283722-25283722-25283722-25283722-25283722-25283722-2528

Economize VEconomize VEconomize VEconomize VEconomize Você Tocê Tocê Tocê Tocê Também !ambém !ambém !ambém !ambém !
A A A A A TELE LIMPEZATELE LIMPEZATELE LIMPEZATELE LIMPEZATELE LIMPEZA se livra dos entulhos de se livra dos entulhos de se livra dos entulhos de se livra dos entulhos de se livra dos entulhos de
sua obra sua obra sua obra sua obra sua obra PELO MENOR PREÇOPELO MENOR PREÇOPELO MENOR PREÇOPELO MENOR PREÇOPELO MENOR PREÇO  da cidade.  da cidade.  da cidade.  da cidade.  da cidade.

Publicação mensal  de Montanhesa Comunicações S/C Ltda.
Sede: Rua Augusto Zono 160, Country Clube. CNPJ
19.036.995/0001-79 Redação e Administração: Rua
Theodomiro Carneiro 254, Pq. Primavera. 37704-140 Poços
de Caldas, MG. Telefone (35)3713-2642.  E-mail:
tribuna@pocos-net.com.br
Diretor: Wilson Ribeiro
Jornalista Responsável: Augusto R. Garcia MTb 12.970
Diretora Comercial: Vânia Ribeiro
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Guia da ConstruçãoGuia da ConstruçãoGuia da ConstruçãoGuia da ConstruçãoGuia da Construção
Um amigo de quem constróiUm amigo de quem constróiUm amigo de quem constróiUm amigo de quem constróiUm amigo de quem constrói

 3712-7050

Pintou preçoPintou preçoPintou preçoPintou preçoPintou preço
baixo nabaixo nabaixo nabaixo nabaixo na

área !área !área !área !área !
Látex acrílico Brasilar
ou Selatex (interior /
exterior) 18l à vista

R$ 70,00
Esmalte sintético

Brasilar 3,6 lit. à vista
R$ 27,50

Tamém trabalhamos com a linha
de tintas perfumadas Lukscolor

A única que fabrica calhas com até 7 metros de comprimento sem emendas

Rua Zico Soares 121 - Bairro São JoãoRua Zico Soares 121 - Bairro São JoãoRua Zico Soares 121 - Bairro São JoãoRua Zico Soares 121 - Bairro São JoãoRua Zico Soares 121 - Bairro São João
Telefone 3721-7648Telefone 3721-7648Telefone 3721-7648Telefone 3721-7648Telefone 3721-7648

* Luminosos
* Neon
* Letras Metálicas
* Aço Inox - Latão
* Fachadas Comerciais

* Calhas
* Rufos

* Condutores
* Coifas

* Chaminés
Garantia de qualida-

de, pontualidade e

economia !

Há algum tempo atrás, o
vereador José dos Reis
Colombo (Zé Pimentão)
teceu duras críticas às
precárias condições das
calçadas na maior parte
dos bairros da Zona Les-
te. Nada mais verdadei-
ro .  Não escapam nem
mesmo as principais ruas
e avenidas, da região -
Coronel Virgíl io Silva,
Pres idente  Wences lau
Braz, dentre outras.
O Código de Obras do
município até que exige,
mas a regulamentação
não é cumprida pelos
proprietários dos imó-
veis. Alguns, mais igno-
rantes e sub-desenvolvi-
dos, não constroem as
calçadas nem mesmo de-
pois de estar morando
em seus imóveis. Se eles
comprassem um saco de
cimento, um pouco de
areia e brita, eles resol-
veriam o problema. Mas
por ignorância ou má

vontade,  não prestam
nem para fazer esse fa-
vor para a comunidade e
para eles próprios. Ci-
mentando uma calçada,
eles estarão contribuin-
do para melhorar as con-
d ições  de  h ig iene de
seus, próprios imóveis e,
por  conseqüênc ia ,  de
toda a comunidade. No
entanto,  pouca gente
pa r e c e  s e  p r eo cupa r
com isso e insistem em
viver
no tempo do barro e da
poeira - mesmo viven-
do em ruas asfaltadas,
serv idas por  redes de
água potável, coleta de
esgoto, energia elétri-
ca, telefone e etc.
Quanto mais movimen-
tada uma rua, maior a
ne ce s s i d ade  de  boa s
calçadas. Obviamente, o
leito carroçável é des-
tinado ao tráfego de au-
tomóveis, ônibus, cami-
nhões, carretas, jaman-

tas e outros veículos.
Só que por falta de cal-
çadas, os pedestres são
ob r i g ado s  a  d i s pu t a r
este espaço com eles e
levam grande desvanta-
gem. Já imaginou um
pedestre encarando uma
carreta da GM Costa ?
Isso ocorre na Rua Co-
rone l  V i rg í l i o  S i l va  -
principalmente entre o
trevo do Santos Reis até
a Estância São José e a
Wenceslau Braz em toda
extensão.
Como os proprietários
não se interessam em
executar,  a Prefeitura
deveria executar a obra
e enviar a conta para
que eles paguem. Esta
seria a melhor solução
pa r a  e s t e  p r ob l ema .
Caso contrário, nada vai
mudar e vamos continu-
ar a andar em calçadas
esburacadas, lamacen-
tas e problemáticas. E
andar no meio das ruas.

Uma cidade sem calçadas
  Hoje em dia
é  mui to  co -
mum encontrar
aqueles  "pro-
fissionais" que
d izem sabe r
fazer de tudo
na hora de con-
tratar os serviços - prin-
cipalmente na área de
const ruções .  É  mui to
importante  tomarmos
cuidado na hora de cons-
truirmos,
Escolhendo os profissi-
onais específ icos para
cada especialidade.
  Devemos nos consci-
entizar que o pedreiro
deve realizar o serviço
de pedreiro, o azulejista
de azulejar, o encanador
de   encanamentos ,  o
eletricista de eletricida-
de, o pintor da pintura
e assim por diante. São
muitos os casos de pes-
soas que ao utilizar sua
nova casa, feitas às ve-
zes com muito sacrifí-

c io ,  pas -
sa r  po r
abor rec i -
m e n t o s
c au s ado s
por  um
s e r v i ç o
mal feito,

fora de especif icações
técnicas, utilizando ma-
teriais indevidos, etc.
Imaginem a dor de ca-
beça para corrigir esses
problemas Normalmen-
te, o proprietário é obri-

gado a contratar outro
profissional para fazer
estas correções.
  E aquele que dizia sa-
ber de tudo, onde esta-
rá?  Com certeza, estará
repet indo o  fato  com
outros proprietários que
com muito Trabalho es-
tão tentando construir
sua casa para fugir do
aluguel.

DICAS: HIDRÁULICOS
RAMOS LTDA

CADA MACACO NO SEU GALHO

LUMICALHASLUMICALHASLUMICALHASLUMICALHASLUMICALHASLUMICALHASLUMICALHASLUMICALHASLUMICALHASLUMICALHAS

P I M A C O LP I M A C O LP I M A C O LP I M A C O LP I M A C O L
materiais hidráulicos - elétricos - tintas - portas - vitrôs - venezianas - etc

PROMOÇÃO
Bacia branca - R$ 39,00
Vitrô 1,00 x 1,20 m - R$ 58,00
Porta laminada - R$ 75,00
Fio 2,5 mm (rolo 100 m) - R$ 36,00
Latex int. e exterior lata 18 lts - R$ 60,00
Conjunto sanitário - R$ 78,00

Rua Dr. Mário de Paiva 665 - Vila Nova
3712-7070

Ofertas válidas até 29/02/04 ou enquanto durarem os
estoques

Temos convênio com a Caixa
Econômica Federal.

Vários planos de financiamen-
to com carência de até 6

meses para início dos paga-
mentos

Guia da Construção - Edição Nº 2 * Fevereiro de 2004 PÁGINA 22222



FAE - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA
Rua Corrêa Neto 621 - Centro

Telefone 3712-2532 - Poços de Caldas, MG

* Venda, instalação e manutenção de sistemas de alarmes
para residências, comércio e indústria

* Automação de portas e portões
* Câmeras para circuito fechado de TV

* Cercas eletrificadas
* Interfones e video-porteiros

ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO

A sua segurança é o nosso compromissoA sua segurança é o nosso compromissoA sua segurança é o nosso compromissoA sua segurança é o nosso compromissoA sua segurança é o nosso compromisso

PROMOÇÃO ESPECIAL:
alarmes com monitoramento 24 horas parcelados em

até 12 vezes

BLOCOS E LAJESBLOCOS E LAJESBLOCOS E LAJESBLOCOS E LAJESBLOCOS E LAJES
QUALITAQUALITAQUALITAQUALITAQUALITA

BRAZBRAZBRAZBRAZBRAZ
 Materiais Para Construção Materiais Para Construção Materiais Para Construção Materiais Para Construção Materiais Para Construção

Av. Leonor Furlaneto Delgado 25 - Jd. Philadélfia
 3715-3813 3715-3813 3715-3813 3715-3813 3715-3813

* C imento  *  Ca l  *  Br i tas  *  Te lhas  *  A re ia  *  T i jo los  *  Fe r ragens  *  Hid ráu l i ca  ** C imento  *  Ca l  *  Br i tas  *  Te lhas  *  A re ia  *  T i jo los  *  Fe r ragens  *  Hid ráu l i ca  ** C imento  *  Ca l  *  Br i tas  *  Te lhas  *  A re ia  *  T i jo los  *  Fe r ragens  *  Hid ráu l i ca  ** C imento  *  Ca l  *  Br i tas  *  Te lhas  *  A re ia  *  T i jo los  *  Fe r ragens  *  Hid ráu l i ca  ** C imento  *  Ca l  *  Br i tas  *  Te lhas  *  A re ia  *  T i jo los  *  Fe r ragens  *  Hid ráu l i ca  *

FFFFFazemos serazemos serazemos serazemos serazemos serviços deviços deviços deviços deviços de
aterro e desaterro.aterro e desaterro.aterro e desaterro.aterro e desaterro.aterro e desaterro.

Confiram nossosConfiram nossosConfiram nossosConfiram nossosConfiram nossos
preços !preços !preços !preços !preços !

Rua PRua PRua PRua PRua Pedro Vicente Lúcio 95 - Jd. Amaredro Vicente Lúcio 95 - Jd. Amaredro Vicente Lúcio 95 - Jd. Amaredro Vicente Lúcio 95 - Jd. Amaredro Vicente Lúcio 95 - Jd. Amaryllisyllisyllisyllisyllis
     3713-45373713-45373713-45373713-45373713-4537

* Lajes Convencionais (muito + econômica, usa
metade do concreto que a treliçada)

* Lajes treliçadas
* Blocos de concreto )10, 15 e 20)

* Canaletas
Entrega super-rápida. Não cobramos frete !

Produtos Elétricos Unidade Eletrolex Cyromac Eletrical
Caixa de luz octag. peça 0,70 0,80 0,98
Quadro de disjunt. 6 peça 7,90 8,50 12,17
Lâmpada fluor. 40w peça 3,90 4,85 5,10
Disjuntor 30 A peça 3,90 3,60 7,59
Tomada red.+placa peça 2,80 4,80 4,03
Interrupt. Simpl+placa peça 2,80 4,58 4,03
Fio de cobre isol. 1.5 m 0,25 0,23 0,33
Fio de cobre isol. 2.5 m 0,36 0,36 0,51
Fio de cobre isol. 4 m 0,54 0,55 0,78
Fio de cobre isol. 6 m 0,82 0,80 1,14
Fio de cobre isol. 10 m 1,28 1,31 1,93
Haste de aterramento peça 11,50 12,10 13,99
Bocal lâmp. Incand. Peça 0,80 0,81 1,06

Produtos Básicos Unidade Duarte Pimacol Marechal
Cimento Itaú sc 50 kg 17,00 * 16,90
Cal Itaú sc 20 kg 4,80 * 4,50
Argamassa sc 20 kg 6,55 * 6,30
Tijolo furado mil 170,00 * 170,00
Tijolo comum mil 120,00 * 110,00
Ferro 3/8" barra 16,20 * 16,30
Ferro 3/16" barra 3,80 * 3,60
Areia grossa m2 32,50 * 32,00
Pedra britada m2 35,00 * 35,00
Vedacit gal 18 l 37,00 33,70 36,00
Tubo Tigre 3/4" barra 7,35 6,80 7,80
Tubo esg Tigre barra 28,00 25,00 28,80
Cotovelo 3/4 90 PVC peça 0,28 0,33 0,30
Tê 3/4 PVC peça 0,40 0,50 0,40

 A disponibilidade de crédi-
t o  ma i s  ág i l  e  f ác i l  deve
aquecer o setor da construção
civil em Poços de Caldas. A
previsão otimista é de diver-
sos empresários do setor que
ac red i t am na  r e tomada  do
crescimento das obras, visto
que ainda existe uma grande
carência habitacional na cida-
de. “Até há uns cinco anos
atrás, os bairros Santa Clara e
Fi ladél f ia  não passavam de
pastos atrás do Ceasa. Hoje,
eles são maiores que muitas
cidades na região. Isso por
que os lotes foram vendidos
parceladamente a um preço
mais popular, permitindo que
famílias com menor recursos
comprassem seus  l o t es  e
cons t ru íssem suas  casas” ,
relatou o dono de uma imobi-
liária. Ele disse que todo iní-
cio de ano, o setor registra
uma retração devido às chu-
vas mais intensas e constan-
tes, além do maior gasto das
famílias no final e no início

de ano. “De janeiro a março,
nossas vendas caem bastan-
te”, relatou o dono de um de-
pósito na área central.
  A Caixa Econômica Federal
vai  apl icar  cerca de R$ 60
milhões no financiamento de
materiais de construção em
Poços de Caldas. A informa-
ção foi dada pelo gerente ge-
ral João Deon Pereira. No úl-
t imo dia 22 de janeiro,  ele
reuniu os empresários do se-
tor para anunciar as regras,
que neste ano vão ser mais
simples que nos anos anteri-
ores. Diversos depósitos já
firmaram convênio com a CEF
para a liberação dos financia-
mentos que terão taxas de ju-
ros bastante reduzidas e uma
carência de 6 meses para o
início dos pagamentos.
  O Banco do Brasil, seguin-
do determinação do governo
federal, também abriu uma li-
nha especial de financiamen-
to para materiais de constru-
ção. Esta linha é ainda mais
simples do que a da Caixa e

pode ser feito na hora, depen-
dendo do cadastro do cliente
junto ao banco.
  Além destes dois bancos es-
tatais, diversas outras institui-
ções financeiras também es-
tão financiando a compra de
materiais de construção – po-
rém com taxas muito maior, o
que acaba desestimulando a
maior parte dos clientes. Po-
rém,  a  s imp les  e x i s t ênc i a
des tas  l inhas  de  c réd i to  é
mui to  bem receb ido  pe los
empresários do setor. “Antes,
não existia nada. Quem não
tinha dinheiro para construir
sua casa, estava lascado. Ia
depender apenas da boa von-
tade do comércio, que tam-
bém não tinha como vender.
O resul tado é que ninguém
construía nada. Agora, coma
estas a l ternat ivas,  acredi to
que 2004 vai ser muito me-
lhor para o setor da constru-
ção em Poços”, enfatizou o
proprietário de um depósito
da região.

Crédito mais fácil vai aquecer
construção civil em Poços de Caldas

Preços
estáveis

no último
trimestre

  Pesquisa realiza-
da em algumas lo-
jas de materiais de
cons t rução  mos -
trou que os preços
dos principais pro-
dutos se mantive-
ram estáveis  nos
últ imos t rês  me-
ses. Em alguns de-
les, houve até re-
dução  nas  co ta -
ções. No entanto,
alguns lojistas dis-
seram que está ha-
vendo uma pressão
para aumentar os
preços - principal-
mente em produ-
tos  que  ut i l i zem
plásticos na com-
posição.
Pesquisa feita em
02/02/2004

Anuncie no Guia
da Construção e
leve a mensagem
de sua empresa
diretamente a

quem está
construindo

3713-2642
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⌧⌧⌧⌧⌧     Vigas, caibros, ripas e tábuas para construção
⌧⌧⌧⌧⌧     Portas, Batentes (portais) e Janelas
 ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ Assoalho, Tacos e lambris para forro
⌧⌧⌧⌧⌧ Madeirit * Escoras de eucalipto

Rua Vereador João Siqueira Loiola 159 - Campos ElíseosRua Vereador João Siqueira Loiola 159 - Campos ElíseosRua Vereador João Siqueira Loiola 159 - Campos ElíseosRua Vereador João Siqueira Loiola 159 - Campos ElíseosRua Vereador João Siqueira Loiola 159 - Campos Elíseos

 3713-3500 * 3714-87573713-3500 * 3714-87573713-3500 * 3714-87573713-3500 * 3714-87573713-3500 * 3714-8757

MMMMMADEIREIRAADEIREIRAADEIREIRAADEIREIRAADEIREIRA     DODODODODO     EEEEEDINHODINHODINHODINHODINHO

Facilitamos suas compras:
Financiamentos Pela

NOVONOVONOVONOVONOVO
ENDEREÇOENDEREÇOENDEREÇOENDEREÇOENDEREÇO

Rua Oliveira 213  - Jd. dos estados
 3715-4215

* Calhas
* Rufos

* Condutores
* Coifas e Exaustores

CALHASCALHASCALHASCALHASCALHAS
B R A S I LB R A S I LB R A S I LB R A S I LB R A S I L

SSSSSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOS     DEDEDEDEDE Q Q Q Q QUALIDADEUALIDADEUALIDADEUALIDADEUALIDADE     EEEEE C C C C CONFIANÇAONFIANÇAONFIANÇAONFIANÇAONFIANÇA ! ! ! ! !

CB

Serviço sob medidaServiço sob medidaServiço sob medidaServiço sob medidaServiço sob medida
Orçamento sem compromissoOrçamento sem compromissoOrçamento sem compromissoOrçamento sem compromissoOrçamento sem compromisso

R. São Paulo 807 (Perto do Pontilhão)
 3721-0109

* Tubos e Conexões.
* As mais famosas marcas em

louças e metais sanitários.
* QUALIDADE EM PRIMEIRO LUGAR

H I D R Á U L I C AH I D R Á U L I C AH I D R Á U L I C AH I D R Á U L I C AH I D R Á U L I C A

R A M O SR A M O SR A M O SR A M O SR A M O S

* Os melhores preços e condições
de pagamento da praça.

M A T E R I A L  H I D R Á U L I C O  D E  Q U A L I D A D EM A T E R I A L  H I D R Á U L I C O  D E  Q U A L I D A D EM A T E R I A L  H I D R Á U L I C O  D E  Q U A L I D A D EM A T E R I A L  H I D R Á U L I C O  D E  Q U A L I D A D EM A T E R I A L  H I D R Á U L I C O  D E  Q U A L I D A D E

HR
Serralheria FlôresSerralheria FlôresSerralheria FlôresSerralheria FlôresSerralheria Flôres

Av. José Ferreira Salles 73 - Próximo à Artec
Poços de Caldas - MG

Grades * Janelas * Portas * Portões
Produtos de decoração

(Porta-revistas e outros)
Orçamento sem comrpomisso

     3713-2097 Telefax3713-2097 Telefax3713-2097 Telefax3713-2097 Telefax3713-2097 Telefax

* Madeiras de qualidade com os melhores preços e condições de pagamento * Entrega rápida ** Madeiras de qualidade com os melhores preços e condições de pagamento * Entrega rápida ** Madeiras de qualidade com os melhores preços e condições de pagamento * Entrega rápida ** Madeiras de qualidade com os melhores preços e condições de pagamento * Entrega rápida ** Madeiras de qualidade com os melhores preços e condições de pagamento * Entrega rápida *

' Alugar ferramentas e equipa-' Alugar ferramentas e equipa-' Alugar ferramentas e equipa-' Alugar ferramentas e equipa-' Alugar ferramentas e equipa-
mentos é alternativa cada vezmentos é alternativa cada vezmentos é alternativa cada vezmentos é alternativa cada vezmentos é alternativa cada vez

mais viávelmais viávelmais viávelmais viávelmais viável
Até ha algum tempo, a locação de
equipamentos era privilégio de
poucos. Principalmente nas gran-
des cidades e de construtoras, em-
preiteiras e profissionais muito bem
informados. Com a evolução do
mundo atual, o aluguel de equipa-
mentos e ferramentas chegou ao al-
cance de todos, inclusive em Po-
ços de Caldas. Segundo o empre-
sário Gilberto de Assis Ferreira, di-
retor da Anselmo Equipamentos,
esta tendência é irreversível e vai
beneficiar bastante quem constrói
ou reforma imóveis, bem como
quem trabalha como profissional
autônomo. "Muitas vezes, surge a

necessidade de se utilizar determi-
nada ferramenta ou equipamento.
Como a compra pode tornai-se anti-
econômica, a melhor solução é alu-
gar somente para este período de
uso", relatou o empresário. Um
exemplo típico é o vibrador de con-
creto, utilizado poucas vezes na obra
e que não compensa comprá-lo, já
que vai ficar parado a maior parte
do tempo.
A Anselmo Equipamentos foi re-
centemente aberta em Poços de
Caldas e oferece uma grande vari-
edade de opções - ferramentas,
equipamentos, utilitários, etc. Eis
os principais equipamentos e fer-
ramentas disponíveis: analisadores,
andaimes, aparadores, betoneiras,
brocas, caçambas, carregadores,

carretas, carrinhos, cintos de se-
gurança, compressores, corta pi-
sos, desentupidoras, discos, ele-
vadores, escadas, esmerilhadeiras.
extensões, furadeiras, geladeiras,
geradores, guinchos, laminas, lan-
ternas, lavadoras, lixadeiras, maca-
cos, maçarico, mangotes, manô-
metros, marteletes, martelos, para-
fusadeiras, perfuradores, pistolas,
placas de compactação, plainas,
pneumáticos, policortes, prensas,
serras, soldas, trados, tupias e
vibradores.

PRINCIPAIS VANTAGENSPRINCIPAIS VANTAGENSPRINCIPAIS VANTAGENSPRINCIPAIS VANTAGENSPRINCIPAIS VANTAGENS
* Evita a compra de ferramentas e
equipamentos que são pouco usa-
dos, permitindo que o usuário in-
vista em outras coisas;

* Evita preocupações com manu-
tenção, conservação e transporte
dos equipamentos, o que desvia a
atenção dos usuários de suas ati-
vidades principais;
* A locação é computada como des-
pesa, sendo deduzida do Imposto
de Renda e evitando que o patri-
mônio da firma cresça desneces-
sariamente e pague cerca de 35%
de IR sobre capital imobilizado;
* O aluguel evita que ferramentas
fiquem obsoletas e antiquadas.
Loca-se os modelos mais moder-
nos e eficientes, ganhando em pro-
dutividade.
* Não é preciso que se gaste com
o armazenamento dos equipamen-
tos, evitando roubo e canibalismo
de peças.

Cresce a locação de ferramentas em Poços de Caldas

toninhoflores@lbk.com.brALF - IND. E COM. LTDA.
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RestauranteRestauranteRestauranteRestauranteRestaurante

CANTINHO DA VÓCANTINHO DA VÓCANTINHO DA VÓCANTINHO DA VÓCANTINHO DA VÓ

Rua Coronel Virgílio Silva 1374 (em frente à Capela Santos Reis)
TELEFONE 3713-6216

CARNAVAL DE OFERTASCARNAVAL DE OFERTASCARNAVAL DE OFERTASCARNAVAL DE OFERTASCARNAVAL DE OFERTAS

Atenção empresários e comerciantes:
preços especiais para a alimentação de seus funcionários.

 Consulte-nos !

Refeições Self - Service: R$ 4,00
Marmitex:

 Extra Grande: R$ 4,00 - Grande - R$ 3,50

R. Assis Figueiredo 896 -  3721-6007

SELLERSELLERSELLERSELLERSELLER
MAGAZINE

Bermuda
Ciclista

R$ 4,90

Blusinha
Feminina
R$ 6,90

Caia na folia - aqui tem ofertas quentes todos os dias !

Travesseiro
Viva Vida

R$ 4,90

O trabalho desenvolvido
pelo Centro Comunitário
São Paulo Apóstolo, atra-
vés da Pastoral da Criança,
ganhará um grande refor-
ço. A Alcoa-Poços entregou
à instituição um cheque de
R$ 35.000,00, doado atra-
vés  do  Ins t i tuto  A lcoa ,
para a aquisição de equipa-
mentos para a fábrica de
f a r i nha  mú l t i p l a
(multimistura).
S e r ão  adqu i r i do s  um
tostador de farelos e se-
mentes ,  um re s f r i ado r/
misturador, um peneirador
vibratório de farelos em
aço  i nox ,  um  mo inho/
empaco t ado r,  um

desidratador de
folhas e ervas me-
d i c i na i s  e  uma
se l ado r a  c om
datador, que per-
m i t i r á
au toma t i z a r  o
processo e ampli-
ar a produção da
multimistura para
8.000 kg/mês.
O projeto conta
ainda com a par-
ceria da Prefeitu-
ra  Munic ipa l  de
Poços de Caldas,
que doou o terre-
no para a instalação da fá-
brica, e do Rotary Club Po-
ços de Caldas, que construi-

rá o prédio e cuidará da ins-
talação dos equipamentos.
A unidade de produção de

fa r inha  tem como
objetivo ampliar o
t r aba lho  de
erradicação da des-
nut r i ção  in fant i l .
Hoje, com a produ-
ção manual da fari-
nha, são atendidas
cerca de 200 pesso-
as. Com a fábrica,
e s t e  núme ro  s e r á
ampliado para 8.000
pessoas, atendendo
também os  idosos
desnutridos com a
distribuição da mis-
tura nos asilos.
Estiveram presentes

Paulo Cezar Bambini Ayres,
Rosângela S. Chiminazzo,
Geralda de Fátima B. Dias,
do Centro Comunitário, e
representantes do Rotary
Club: Ney Eloy P. Medri,
Lu iz  Gonzaga  Pomár ico ,
Márcio Gonçalves de Souza,
Valdir Perez e Dirceu Ferrei-
ra Carvalho. Também parti-
ciparam da entrega do che-
que o Gerente de Operações
da  A l c oa - Po ço s,  Ed son
Schiavotelo, e os funcioná-
r i o s  A l an  Damião  D i a s ,
Wa l te r  Fa r i a  Gonça lves,
Marcelo Suster, além de Te-
rezinha Couto, Camila Car-
valho e Carolina Valério, da
Equipe Líder de Relações
Comunitárias.

Centro Comunitário São Paulo Apóstolo
recebe doação para fábrica de multimistura

Carolina Valério, Rosângela Chiminazzo, Paulo
Cezar B. Ayres, Edson Schiavotelo, Luiz Gonzaga

Pomárico e Ney Eloy P. Medri

 “Isso é uma vergonha. É inadmis-
sível e não deve continuar do jei-
to que está. Os moradores da zona
leste não merecem este castigo”.
Com este desabafo, o vereador
José dos Reis Colombo (PSDB)
protestou contra a falta de vagas
nas escolas e creches da região.
Segundo ele, uma moradora do
bairro Dom Bosco III o procurou
para denunciar que matricularam
sua filha na creche do Santa
Rosália, bairro que ela considera
“fora de mão”, já que não possui
automóvel e vai gastar muito tem-
po e esforço para leva-la à creche.
“Nós entramos em contato com a
Secretaria de Educação e eles in-
formaram que não tem vaga nas
creches da região e por isso pro-
curam colocação na localidade mais
próxima, o que sempre é muito lon-
ge da casa das pessoas”, desta-
cou. Para ele, o problema é causa-
do pelo abandono que vem sendo
imposto à região há vários anos.

“Para se ter uma idéia, a creche do
bairro Dom Bosco foi construída na
época do ex-prefeito Ronaldo Jun-
queira. E o CEMAE Professor Se-
bastião Martins nunca recebeu a
ampliação de uma única sala de
aula desde sua inauguração. De lá
para cá, a região cresceu no míni-
mo umas dez vezes. É óbvio que
não vai ter vaga nas escolas”, pro-
testou o vereador.
  OP – Zé Pimentão criticou ainda
o fato das obras indicadas pelo Or-
çamento Participativo de 2001 ain-
da não ter saído do papel. “Se na-
quela época a situação já era críti-
ca, imagine então agora. Como
nenhuma das creches e escolas foi
construída e a população só au-
mentou, dá para imaginar as con-
seqüências”, explanou. Para o ve-
reador, deve estar havendo pouca
vontade da atual administração em
atender aos anseios expresso pelo
OP, já que praticamente nada foi
feito nestes últimos três anos.

Zé Pimentão crítica falta de
vagas nas escolas e creches
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COMERCIAL MULTIPEL
 Xerox
 Papelaria
 Material Escolar
 Encadernação
 Plastificação
 Embalagens
☺ Presentes

Qualidade e Bons PreçosQualidade e Bons PreçosQualidade e Bons PreçosQualidade e Bons PreçosQualidade e Bons Preços
COMERCIAL MULTIPEL

Av. José Remígio Prézia 747 (próximo à Escola Dom Bosco)Av. José Remígio Prézia 747 (próximo à Escola Dom Bosco)Av. José Remígio Prézia 747 (próximo à Escola Dom Bosco)Av. José Remígio Prézia 747 (próximo à Escola Dom Bosco)Av. José Remígio Prézia 747 (próximo à Escola Dom Bosco)     3713-52523713-52523713-52523713-52523713-5252

COMPROU, GANHOU
  Comprando seu material escolar

na Multipel, além de ganhar em
qualidade e economia, você ainda

ganha vale-xerox para usar quando
você quiser.

 Não é sorteio: é comprar e ganhar

A Câmara Municipal votou on-
tem o projeto de Lei de autoria
do Executivo que estima a recei-
ta e fixa a despesa do município
de Poços de Caldas em 2004.
Depois de inúmeras paralisações
e discussões sobre a matéria, o
orçamento foi aprovado com al-
gumas modificações. Foi retira-
do o valor de R$ 36,430 mi-
lhões, que representava receitas
de capital previstas em convêni-
os.
 No orçamento consolidado,

enviado ao Legislativo, havia a
soma dos gastos da prefeitura,
do Departamento Municipal de
Eletricidade (DME), do Departa-
mento Municipal de Água e Es-
goto (DMAE), da Autarquia Mu-
nicipal de Ensino (AME) e do
Instituto de Assistência dos Ser-
vidores Municipais. Somando
tudo isso, chegou-se à cifra de
R$ 292,661,150 milhões.
 A retirada dos convênios acon-

teceu porque o Executivo não
apresentou documentações pro-
vando que estariam realmente
consolidados, como determina a
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) - com base no parágrafo

único, artigo 15, que diz que a
estimativa da receita de transfe-
rências terá como base informa-
ções de órgãos externos. O arti-
go 17 também prevê que consti-
tui-se receitas do município as
provenientes de transferência por
força de mandado constitucional
ou convênios firmados com en-
tidades governamentais e priva-
das.
  Foram mantidos apenas as do-
tações orçamentárias para o pa-
trocínio do Festival Musica nas
Montanhas e o convênio da pre-
feitura com a Associação das Es-
co las  de  Samba e  B locos
Caricatos (AESB). Além disso,
caiu de 20 para 8% a receita mu-
nicipal que poderia ser utilizada
pelo Executivo sem a anuência do
Legislativo.
  Na análise do vereador Marcos
Matavelli (PT), líder do prefeito
na Câmara, ocorreu um erro por
parte da bancada da situação,
que não percebeu que os con-
vênios estavam sendo retirados
e votou favorável às emendas.
"Nós não percebemos na vota-
ção,  fo i  um erro da bancada
como um todo, inclusive o se-

cretário de planejamento estava
presente e não se ateve ao pro-
blema. Com a aprovação dos
convênios seria mais prático
para a administração desenvol-
ver seu trabalho. Agora, a Câ-
mara terá que votar convênio por
convênio no próximo ano e as
coisas podem se atrasar, prin-
cipalmente se for levado em
consideração que 2004 é um
ano de eleições municipais",
destaca.
  Matavelli ressaltou que, duran-
te 2003, a Câmara procurou ter
um bom entendimento com o
Executivo e nunca se furtou em
aprovar os projetos enviados à
Casa. "Como líder do prefeito na
Câmara, 2003 foi um ano difí-
c i l .  I sso  dev ido  a  minha
inexperiência, mas aprendi bas-
tante e acredito que a Câmara
contribuiu muito com o Execu-
tivo, mas, no meu entendimen-
to, esse orçamento para 2004
poderia estar muito mais tran-
qüilo.  Houve inclusive falha
nossa e, como líder, também fa-
lhei por falta de perceber o tra-
balho que foi desenvolvido pela
oposição", conclui.

Orçamento de Poços para 2004 é reduzido
em R$ 36 milhões

  A Prefeitura e o DME (Departamen-
to Municipal de Energia Elétrica) inau-
guraram a Usina Padre Carlos/Rolador
no último dia 16 de janeiro.
  O prefeito Paulo Tadeu e o diretor do
DME, Cícero Machado, receberam o
presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, o governador de Minas
Gerais, Aécio Neves, os ministros
Dilma Rousseff (Minas e Energia), An-
derson Adauto (Transporte) e Walfri-
do Mares Guia (Turismo), o secretá-
rio especial de Direitos Humanos,
Nilmário Miranda, os secretários es-
taduais Wilson Nélio Brumer (Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento) e
Agostinho Patrus (Transportes e Obras
Públicas), o prefeito de Belo Horizon-
te, Fernando Pimentel, o senador
Eduardo Azeredo e várias outras au-
toridades
  Dilma Rousseff comentou o papel
do DME e destacou a importância das
pequenas centrais hidrelétricas. “O
DME é um exemplo para o país nessa
nova fase que a energia assume no
país. Ele representa uma das carac-
terísticas mais importantes do nos-
so país, com múltiplas formas de
aproveitamento para a gente ofere-
cer, explorando, de forma
ambientalmente adequada e econômi-
ca, uma fonte fundamental que é a
pequena central hidrelétrica”.
  O DME recebeu da ANEEL (Agência
Nacional de Energia Elétrica) no ano
passado, o prêmio de melhor conces-
sionária de energia elétrica do Brasil.
“O DME hoje é uma referência de qua-
lidade em nosso país. Sua origem re-
monta a 1898, quando fomos a oita-
va cidade do Brasil a ter energia hi-
drelétrica para iluminação pública”,
disse o prefeito, durante discurso.
  A Usina do Rolador faz parte de um
sistema que inclui outras quatro pe-
quenas centrais hidrelétricas. Cícero
Machado disse que os investimentos

existentes”, disse o presidente. Lula
parabenizou Poços pelos inúmeros tí-
tulos obtidos pelo departamento. “Pa-
rabéns Paulo Tadeu, que dentre ou-
tras realizações soube dar continuida-
de e aperfeiçoar a política integrada
de gestão das águas em Poços de Cal-
das”.
   A primeira vez que o presidente vi-
sitou Poços de Caldas foi em 1969,
para passar lua-de-mel. “Jamais pas-
sou pela minha cabeça que eu volta-
ria no dia 16 de janeiro de 2004 como
presidente da República”, comentou.
  Lula aproveitou para citar alguns
empreendimentos do Governo Federal
no setor de energia elétrica e ressal-
tou a importância do Ministério de
Meio Ambiente estar trabalhando junto
com o de Minas e Energia na criação
de projetos. “Estamos colocando o
meio ambiente para trabalhar junto
como Ministério de Minas e Energia,
para quando o projeto esteja pronto, o
licenciamento também esteja regula-
rizado”.  O presidente e o governador
receberam presentes feitos pelos alu-
nos do Programa Municipal da Juven-
tude (PMJ). Lula ganhou uma maquete
e Aécio um quadro.

Presidente Lula e governador Aécio Neves
prestigiam inauguração da Usina Rolador

no setor devem ultrapassar os limites
de Poços. “Pretendemos ainda cons-
truir pequenas hidrelétricas no alto Rio
Pardo,  em Cabo Verde,  aproveitando
potenciais disponíveis em municípios
vizinhos, sempre com o objetivo de ga-
rantir aos nossos consumidores for-
necimento de energia elétrica com qua-
lidade e baixas tarifas”.
  O governador Aécio Neves elogiou a
administração municipal. “É um mo-
mento  muito importante para Minas
Gerais. Trago, em nome dos mineiros
e das diversas regiões do Estado, o
respeito e a admiração pela sua ges-
tão”, disse ele a Paulo Tadeu. Aécio
falou também da importância das par-
cerias nas administrações. Citou a
Cemig e disse que até 2006, 100%
das residências mineiras terão energia
elétrica.
  Lula tomou conhecimento do DME
em 2001, quando visitou Poços numa
caravana. “O que mais me surpreen-
deu, por tudo, foi o fato de que a cida-
de não conta com um rio de potencial
para abrigar uma grande hidrelétrica.
Mas o que parecia obstáculo acabou
se tornando um estímulo à criativida-
de para o uso dos pequenos ribeirões

Palanque de autoridades durante a inauguração da usina
hidrele´trica Padre Carlos

Rua Campestre 89Rua Campestre 89Rua Campestre 89Rua Campestre 89Rua Campestre 89
TTTTTelefone 3722-1504 * Pelefone 3722-1504 * Pelefone 3722-1504 * Pelefone 3722-1504 * Pelefone 3722-1504 * Poços de Caldas, MGoços de Caldas, MGoços de Caldas, MGoços de Caldas, MGoços de Caldas, MG

RÁPIDO CAMPINAS

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

* ROMARIAS * EXCURSÕES *  TURISMO * TRANSPORTE ESCOLAR * FÁBR ICAS *

A Rápido Campinas possui a solução certa, na
medida exata de suas necessidades de
transportes rodoviários de passageiros

 Veículos sempre novos e seguros, com a mais variada linha de modelos e tamanhos
da região

 Profissionais altamente qualificados e constantemente treinados
 Serviços com total garantia de qualidade.

SEJA QUAL FOR SUA NECESSIDADE EM TRANSPORTE, NÓS TEMOS A MELHOR E MAIS ECONÔMICA SOLUÇÃO !
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     3713-1200 * 3713-1489 * 9987-24473713-1200 * 3713-1489 * 9987-24473713-1200 * 3713-1489 * 9987-24473713-1200 * 3713-1489 * 9987-24473713-1200 * 3713-1489 * 9987-2447
Rua Luiz Cassaro 35 - Santa Rosália

ESPECIALIZADOS EM INJEÇÃO ELETRÔNICAESPECIALIZADOS EM INJEÇÃO ELETRÔNICA

AAAAAUTUTUTUTUTO MECÂNICAO MECÂNICAO MECÂNICAO MECÂNICAO MECÂNICA SÃO FRANCISCO SÃO FRANCISCO SÃO FRANCISCO SÃO FRANCISCO SÃO FRANCISCO
Francisco Nonato

Equipamentos de
alta tecnologia

garantem serviços
de precisão

SAÚDESAÚDESAÚDESAÚDESAÚDE

CONFECÇÕESCONFECÇÕESCONFECÇÕESCONFECÇÕESCONFECÇÕES     REALCE MODASREALCE MODASREALCE MODASREALCE MODASREALCE MODAS
Moda Feminina, Masculina Infanto-JuvenilModa Feminina, Masculina Infanto-JuvenilModa Feminina, Masculina Infanto-JuvenilModa Feminina, Masculina Infanto-JuvenilModa Feminina, Masculina Infanto-Juvenil

Rua Santa Catarina 44 - Centro
Telefone (35)3722-9323 * Poços de Caldas, MG
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LIQUIDAÇÃO DE VERÃO * OFERTAS QUENTES TODOS
OS DIAS

Descontos de 15 a 30% em saias, blusas,
túnicas e calças

 * 10% desconto qualquer mercadoria
CREDIÁRIO PRÓPRIO  EM 3 VEZES

FEBRE, UM MAL
NECESSÁRIO

  A febre nada mais é do que
um alarme.  Este alarme á
dado através do aumento da
temperatura do corpo.  Sua
f inal idade é  avisar  que  o
o r g a n i s m o  n ã o  e s t a
funcionando normalmente
d e v i d o  a  u m  p r o b l e m a
interno ou provocado por
a g e n t e s  a g r e s s o r e s
externos.
  E x i s t e m  v á r i o s  s i n a i s
indicativos de febre,  mas
somente podemos aferir sua
i n t e n s i d a d e  c o m  u m
termômetro clínico. Toda vez
que  a  marca  de  mercúr io
u l t r a p a s s a r  a  m a r c a  d e
37,5º, que é considerada a
temperatura normal axilar, a
pessoa apresenta febre.

PRINCIPAIS CAUSAS DA
FEBRE

* Desidratação por diminuição
de  ingestão  de  quant idades
s u f i c i e n t e s  d e  l í q u i d o s  o u
aumento da perda;
*  A m b i e n t e s  q u e n t e s  e
abafados;
* Infecções no ouvido, gripe,

resfriados, viroses;
* Reações do organ ismo às
v a c i n a s ;  ·  A m i g d a l i t e s ,
f a r i n g i t e s ,  b r o n q u i t e s ,
pneumonias e outras infecções
bacterianas ou virais;
* Sarampo, rubéola, catapora,
c a x u m b a  e  o u t r a s  v i r o s e s
próprias da infância;
* Infecções na urina;
* Diarréia infecciosa e outras.
Sinais que indicam febre
  Caso o organismo apresenta
alguns sintomas abaixo, é muito
provável que haja febre:
* Pele avermelhada e quente ou
mesmo pálida;
* Suor excessivo;
* Tremores ou calafrios
* Respiração lenta ou muito
rápida
Antes de tomar providências
com base apenas neste sinais,
é  n e c e s s á r i o  s a b e r  q u a l  a
tempe ra tu ra  do  o rgan i smo ,
usando-se termômetro clínico e
sempre procurar descobrir qual
a causa. Em caso de dúvida,
procure um médico.

CUIDADOS QUE AJUDAM A
BAIXAR A FEBRE

  Existem algumas medidas que
podem ser tomadas antes de
administrar um medicamento
ant i té rmico .  Essas  med idas
visam principalmente dissipar o
calor do corpo.
* Um banho de água morna a
37º durante 20 minutos, ajuda
bastante. Principalmente se a
febre est iver  ac ima de 38º .
Depois do banh0, não enxugue
a  á g u a :  d e i x e  q u e  e l a  s e
evapore da pele. Faça isso longe
de correntes de ar. Atenção:
n u n c a  u s e  á l c o o l  o u  á g u a
gelada.
*  Mantenha a  c r iança  ou  o
a d u l t o  d e i t a d o s .  C o m  o
o r g a n i s m o  e m  r e p o u s o ,  a
s e n s a ç ã o  d e  f a d i g a  é  b e m
menor.
* Evite roupas quentes ou muito
fechadas. Use pouca roupa. Em
crianças, vista-as apenas com
fraldas ou camisetas finas.
* Evite cobrir  a pessoa com
cobertores ou cobertas muito
pesadas. No máximo, use um
lençol. Quanto menos coberta,
ma i s  r áp i do  a  t empe ra tu ra
diminui.
* Mantenha os quartos sempre
bem arejados.
* Água fresca e sucos de frutas
ajudam a hidratar o corpo, que
perde líquido pelo excesso de
suor.
* Meça a temperatura a cada
30 minutos.  Se a febre não
ceder e a temperatura continuar
a subir, chame um médico.
Lembre-se sempre:  mesmo
que  a  febre  acabe  com a
adoção destas medidas,  é
necessário saber qual a sua
causa. Em caso de dúvida,
procure auxílio médico.

Fonte: Aventis

Com febre não se brincaCom febre não se brincaCom febre não se brincaCom febre não se brincaCom febre não se brinca
DR. ANÍSIODR. ANÍSIODR. ANÍSIODR. ANÍSIODR. ANÍSIO
PEREIRA JR.PEREIRA JR.PEREIRA JR.PEREIRA JR.PEREIRA JR.

  O Brasil está
entre os países
mais atingidos
pe la  cá r i e  e
pe la  doença
periodontal.
Apesar do gran-
de  desenvo lv i -
mento da odontolo-
gia , o tratamento se-
gue  o  mesmo r i t ua l  dos
primórdios . Com mínimas va-
riações e mais sofisticação, fa-
zemos o que já se fazia há 50
anos atrás. Infelizmente o tipo
de tratamento que prevalece em
nosso país é o RESTAURADOR
/ REABILITADOR. Esse tratamen-
to se concentra apenas nos sin-
tomas das doenças, deixando
suas causas intocadas.
A saída para esse problema é
adotar uma filosofia preventiva.
Prevenido, estaremos evitando
cáries, doenças periodontais e
problemas ortodônticos. Essa fi-
losofia deve ser aplicada a to-
dos, inclusive a adultos e ges-
tantes. Prevenido cáries e ou-
tras doenças, você estará cui-
dando da saúde de seu filho e
também de seu bolso. Não se

e s q u e ç a :
tendo uma
boa denti-
ção seu fi-
lho  não
terá vergo-
nha de exi-
bir seu sor-
riso, tendo
como con-
seqüênc ia
um melhor
re laciona-

mento com seus coleguinhas.
Isso é muito importante, pois
futuramente o comportamento
refletirá tanto na vida profissio-
nal como na vida pessoal da cri-
ança. A escova dental e a mais
eficaz é o mais utilizado instru-
mento para higiene bucal. E im-
portante que ela possua cerdas
da mesma altura, arredondadas
e macias. O cabo reto é o reco-
mendado, porque oferece um
bom apo io  e  bom sen t ido
direcional no momento da es-
covação .Obs: Utilize pouca pas-
ta dental. Criança muito peque-
na não devem usar dentifrícios,
pois correm o risco de engolir,
podendo haver intoxicação pelo
excesso de flúor .
O fio Dental: o uso do fio dental

é tão importante quanto o uso
da escova de dentes.  O f io
dental garante a remoção de
detritos que a escova não con-
seguiu remover.  O seu uso
deve ser estimulado à medida
que a criança for crescendo.
A necessidade do flúor e da
aplicação do Selante: A cárie
inicial  tem aspecto de uma
mancha branca, esta mancha é
reversível quando se escova
os dentes com cremes dentais
contendo flúor. Se essa man-
cha branca não for tratada ela
p rog red i r a  p rovocando
cavi tações e com o tempo,
atingir maior profundidade pro-
vocando dores fortes é infec-
ções. O habito de bochechar
após a escovação dentaria é
recomendado, pois o líquido
penetra em regiões que não
foram higienizadas. O flúor tem
a finalidade de eliminar as bac-
tér ias causadoras da placa,
prevenindo as cáries e o mau
hálito. Obs; O açúcar é a prin-
cipal causa da degeneração
dentária. Reduzir a sua quan-
tidade e controlar os tipos de
doce são passos importantes
para evitar a degeneração dos
dentes.

Odontologia para crianças

DrDrDrDrDr. Cléber Alencar Salles. Cléber Alencar Salles. Cléber Alencar Salles. Cléber Alencar Salles. Cléber Alencar Salles
Ortodontia Corretiva e Preventiva

Ortopedia Funcional dos Maxilares

Dr.
Anísio Pereira Jr.

R. Cel. Virgílio Silva 2927
Dom Bosco

 3713-6499

CirCirCirCirCirurgião Dentistaurgião Dentistaurgião Dentistaurgião Dentistaurgião Dentista

Você não precisa ir até o
centro da cidade para tratar

de seus dentes. Bem no
coração da Zona Leste, você

encontra tudo o que você
precisa.

O Endereço de Sua Saúde. Física e Mental

Av. Marechal Castelo Branco 260Av. Marechal Castelo Branco 260Av. Marechal Castelo Branco 260Av. Marechal Castelo Branco 260Av. Marechal Castelo Branco 260
Jd. São PauloJd. São PauloJd. São PauloJd. São PauloJd. São Paulo

ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO
Masculino - Feminino

Segunda a Sexta - 6:00 às 22:00
Sábados : 6:00 às 18:00

R. Abílio Narciso Pereira 240 - Jd. São Paulo
 3721-4412

R. Paraíba 723 - Centro *  3721-5900

Assistência emAssistência emAssistência emAssistência emAssistência em
todas as marcastodas as marcastodas as marcastodas as marcastodas as marcas

- nacionais e- nacionais e- nacionais e- nacionais e- nacionais e
importadosimportadosimportadosimportadosimportados

Qualidade emQualidade emQualidade emQualidade emQualidade em
cada detalhecada detalhecada detalhecada detalhecada detalhe
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Secretaria de
Educação
renova
auxílio

transporte

FÁBRICA E LOJA 1 * Atacado e Varejo
 Av. José Remígio Prézia 789 *  3712-7033

LOJA 2 - Varejo
 Rua Major Joaquim Bernardes 393 -B.Aparecida

 3714-7989

CONFECÇÕES

Preço  de  a tacado noPreço  de  a tacado noPreço  de  a tacado noPreço  de  a tacado noPreço  de  a tacado no
va re jova re jova re jova re jova re jo

Moda femin ina  comModa femin ina  comModa femin ina  comModa femin ina  comModa femin ina  com
nov idades  toda semananov idades  toda semananov idades  toda semananov idades  toda semananov idades  toda semana
Calças  jeans ,  b lus inhasCa l ças  jeans ,  b lus inhasCa l ças  jeans ,  b lus inhasCa l ças  jeans ,  b lus inhasCa l ças  jeans ,  b lus inhas
femin inas ,  camise tasfemin inas ,  camise tasfemin inas ,  camise tasfemin inas ,  camise tasfemin inas ,  camise tas

O melhor preço da praça ou o
seu dinheiro de volta !

Camisa manga curta ......... R$ 14,90
Camisa manga longa .......... R$ 18,90
Camisa micro-fibra m/c ... R$ 19,90
Camisa tencel m/c ............ R$ 28,40

Cheques para 30/60/90/120 dias

DIRETO DA FÁBRICADIRETO DA FÁBRICADIRETO DA FÁBRICADIRETO DA FÁBRICADIRETO DA FÁBRICA
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Pizzaria e Choperia

PizzaPizzaPizzaPizzaPizza

Diariamente rodízio de pizza com buffet, 8 tipos de saladas e 8
pratos quentes

Agora também com rodízio de carnes, de 2ª a 5ª.
Sextas, sábado, domingo e feriados, rodízio e mini-rodízio

completos

Avenida José Remigio Prézia, 629 (em frente à Delegacia de Polícia)

DISK PIZZA
3712-91163712-91163712-91163712-91163712-9116

Planeta Pizza: local ideal para confraternizações, eventos, reuniões, formaturas e aniversários

Agora também com
rodízio de carnes

Aos sábados e domingos, rodízio de carnes
no almoço e no jantar

Paulo Tadeu anuncia início das
obras do SEST SENAT

O prefeito Paulo Tadeu
disse que vai estar em
Bras í l i a ,  na  sede  da
Confederação Nacional
do  T ranspor te  (CNT)
para assinar a ordem de
serviço para início das
obras do SEST SENAT,
no  Parque  P inhe i ros .
Ele disse que foram re-
solvidos todos os entra-
ves  burocrát i cos  que
impediam o início da
construção. Disse tam-
bém que a Prefeitura
vai construir a rede de
águas pluviais que im-
pediu o início das obras
no ano passado.

A
S e c r e t a r i a
Municipal de
Educação e Cultura  de
Poços de Caldas convoca
os estudantes de 3º grau,
contem-p lados  com
auxílio transporte para a
renovação do benefício
para o ano de 2004.
  Os interessados devem
procurar a Secretaria de
Educação, no Complexo
Santa Cruz, até o dia 20
de fevereiro, munidos de
declaração de aprovação
da faculdade no ano letivo
de 2003 e comprovante de
renda.

Carnes de bovino, suí-Carnes de bovino, suí-Carnes de bovino, suí-Carnes de bovino, suí-Carnes de bovino, suí-
nos, aves e peixes comnos, aves e peixes comnos, aves e peixes comnos, aves e peixes comnos, aves e peixes com

a melhor qualidade e uma melhor qualidade e uma melhor qualidade e uma melhor qualidade e uma melhor qualidade e um
preço que você só en-preço que você só en-preço que você só en-preço que você só en-preço que você só en-

contra aqui.contra aqui.contra aqui.contra aqui.contra aqui.
ENTREGAS A DOMICÍLIOENTREGAS A DOMICÍLIOENTREGAS A DOMICÍLIOENTREGAS A DOMICÍLIOENTREGAS A DOMICÍLIO

Rua Congonhas Nº 40 - Jd. São Paulo
     3721-72053721-72053721-72053721-72053721-7205

AÇOUGUE DOAÇOUGUE DOAÇOUGUE DOAÇOUGUE DOAÇOUGUE DO
PAULINHOPAULINHOPAULINHOPAULINHOPAULINHO

AÇOUGUE DOAÇOUGUE DOAÇOUGUE DOAÇOUGUE DOAÇOUGUE DO
PAULINHOPAULINHOPAULINHOPAULINHOPAULINHO


