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P e d r a s  O r n a m e n t a i s
O maior show room de pedras 

ornamentais do Brasil. 

Flávio Ribeiro

Flávio Ribeiro

R. Cel. Virgílio Silva 2915
Dom Bosco

 3713-6499

Dr.  Anísio 
Pereira Jr.

Cirurgião Dentista

Bem perto de você, o 
melhor atendimento !

Navarro atende pedido de Álvaro Cagnani e 
manda recuperar Rua Coronel Virgílio Silva

  Uma das mais antigas rei-
vindicações da região está 
sendo atendida pela atual 
administração: a total recupe-
ração da Rua Coronel Virgílio 
Silva, a principal via comercial 

da Zona Leste. As obras de 
recuperação começaram pelo 
lado da Estância São José e 
estão sendo executadas pela 
Construtora Melo Barbosa. 
O vereador Álvaro Cagnani, 
presidente da Câmara Munici-
pal, enfatizou que esta é uma 
antiga luta sua - desde seu 
primeiro mandato, mas que 
só agora está se tornando re-
alidade graças à determinação 
do prefeito Sebastião Navarro, 

que atendeu os pedidos que 
ele encaminhou. “Recente-
mente, recebemos um ofício 
do sr. prefeito, lembrando 
que esta foi uma deferên cia 
ao pedido que encaminhamos, 
baseados em insistentes pe-
didos de moradores e comer-
ciantes estabelecidos ao longo 
da Coronel. Ele teve conosco 
visitando a região e constatou 
“in loco” as precárias situações 
em vários trechos. Por isso, ele 

disse que iria só esperar o tér-
mino do período chuvoso para 
iniciar as obras. Dito e feito. A 
recuperação já começou e deve 
terminar dentro de três meses. 
Vai ser muito bom para a re-
gião”, enfatizou com alegria o 
presidente da Câmara.
  Álvaro disse que ainda neste 
ano devem começar as recupe-
rações de outras impostantes 
vias na Zona Leste (Pedro Bar-
bosa, Dr, Saul Brandão, etc).

### LEIA NESTA EDIÇÃO ###

Página 2 - Cidade téra completo tratamento de esgoto

Página 5 - Reitoria da UNIFAL visita Poços de Caldas  
  para instalar o Campus Avançado

Página 8 - Moradores  aprovam Calçadão da Zona Lesta 

Vice-prefeito anuncia 
mais obras para a região

  O vice-prefeito Paulo César 
Silva (Paulinho Couro Minas) 
afirmou que a Prefeitura vai 
executar uma série de obras 
nos bairros da Zona Leste nos 
próximos meses. Ele destacou 
que as mais importantes serão 
a “super escola” do Jd. Fila-
délfia, o ginásio poliesportivo 
do Nova Aurora, a creche do 
Jardim São Paulo, o ginásio do 
Santa Rosália, dentre outras. 
“Os recursos financeiros para 
executar estas obras já estão 
assegurados. A maior parte 
delas vai ser feita com recur-
sos do próprio município, mas 
algumas serão feitas graças a 

convênios com os governos 
do Estado e federal.
  O vice-prefeito destacou 
ainda que a Prefeitura vai 
recuperar as vias mais dani-
ficadas da região, a começar 
pela Cel. Virgílio Silva. Logo 
em seguida virão a Dr. Saul 
Brandão (Nova Aurora), Pe-
dro Barbosa (Boa Esperança) 
e Benedita Lucas da Silva 
(Jd. ipê).
  Bosque do Jd. Ipê - A Pre-
feitura ainda vai recuperar 
o bosque do Jd, Ipê, que há 
anos está abandonado. Depois 
de pronto, uma ONG vai se 
encarregar da conservação.

* Tábuas Para Construção Em Geral
* Madeiramento Para Telhado
* Portas e Portais * Fechaduras

* Escoras * Orçamentos Sem Compromisso *

MADEIREIRA ALVORADA

R. Manoel de Freitas 15 - Chác. Alvorada   3713-2262

É pau paRa toda obRa !

Homens e máquinas trabalham duro para concluir a recuperação da Cel. Virgílio Silva o mais rápido possível
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 Rações
 Sementes
 ferramentas
 Aramados
 Artigos para pesca
 Produtos veterinários Agora também temos 

consultório veterinário !

Av. Presidente Wenceslau Braz 143 - Poços de Caldas, MG

Abrahan Lincoln, presidente 
dos Estados Unidos da Amé-

rica do Norte

Destaque para o presidente da Câmara, Álvaro Cagnani (E) e o 
empresário Sílvio Santos em recente evento cultural na região

CURTAS

* Miguel agoRa É
 ZoNa Sul

  O popular Miguel do Mig 
Lanches, que durante anos 
foi nosso colaborador, há 
poucas semanas mudou-se 
para a Zona Sul. Mas ele 
disse que ainda não se acos-
tumou com os novos ares.

* paVil bRilha
  O ex-vereador Pavil está 
mais ativo do que nunca. 
Deixou um emprego na Pre-
feitura e agora comanda 
um animado programa de 
rádio nas frias madrugadas 

“O início das obras de cons-
trução  da Estação de Tra-
tamento de Esgoto – ETE 1, 
próxima a Cascata das Antas, 
acontecerá ainda neste mês 
de maio”. A afirmação é do 
diretor do DMAE, Rodopiano 
Marques Evangelista,  ao 
convidar a comunidade para o 
evento desta quarta feira, as 
17 horas, na Urca, onde, além 
da apresentação do Emissário 
de Esgoto, acontecerá a assi-
natura da ordem de serviço 
da ETE-1. 
A ETE-1 é uma das maiores 
obras a serem realizadas na 
área de saneamento do mu-
nicípio, em um investimento 
na ordem de R$ 7,5 milhões, 
liberados pelo governo fe-
deral, através do Ministério 
das Cidades e será realizada 
em três etapas, sendo que a 
primeira atenderá a demanda 
de esgoto atual e deve ser 
concluída em abril de 2008. 
As outras etapas seguem o 
cronograma de obras e o Plano 
Diretor do município e devem 
ser concluídas até 2023.
O diretor do DMAE ressal-
ta a importância da ETE-1 
que chega para resolver o 
problema do tratamento de 
esgoto no município. “Poços 
de Caldas é modelo no setor 
de tratamento de água e agora 
seremos também um exemplo 
a ser seguido no tratamento 

de esgoto. Na verdade, a ETE-
1 começou o ano passado, no 
início da obra do Emissário 
de Esgoto, que estamos fina-
lizando neste mês de maio. 
Com estas obras estamos 
dando um grande passo no sa-
neamento do município para 
os próximos 20 anos e auxi-
liando o meio ambiente, na 

preservação dos nossos rios e 
ao mesmo tempo, revigorando 
a Cascata das Antas, um dos 
cartões postais de nossa cida-
de” afirmou Rodopiano.
Mais informações sobre as 
obras do Emissário e a Esta-
ção de Tratamento de Esgoto, 
podem ser encontradas no site 
doDMAE (www.dmaepc.mg. 

Cidade terá tratamento de esgoto completo

As obras do 
emissário já fo-
ram concluídas e 
levarão o esgoto 
até à futura ETE

“Na verdadeira de-
mocracia, justa e 
soberana, cada ci-
dadão deve pagar 
pelo que recebe 
e receber aquilo 

que paga”
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A MAiS PURA áGUA MiNERAL PoçoS DE CALDAS

CAGNANI, LIMA E MENDES
E EEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE

Rua Paraíba, 349 - Salas 101/103 -  Edifício Master Center * Poços de Caldas - MG
(35)3722-8829   ***    clm@pocos-net.com.br

Assistência jurídica completa, 
nas mais diversas especialidades do Direito

Dr. Marcelo Salustiano Cagnani
Advogado - oAB-MG 99.228

  O prefeito Sebastião Navaro 
anunciou, em seu gabinete, 
os nomes que passam a com-
por a diretoria colegiada do 
Departamento Municipal de 
Eletricidade. “Desde o início 
da administração, era nossa 
intenção formarmos esta dire-
toria. Agora, com a separação 
do DME e DME Energética, isso 
foi possível”. Os nomes que 
compõem a diretoria são: Mi-
sael de Mendonça como diretor 
presidente; Wanderley Farid de 
Carvalho, como diretor admi-
nistrativo; Alexandre Postal 
no cargo de Diretor Técnico e 
Paulo Cavelagna como Assessor 
Jurídico. O atual diretor do 
DME, Paulo Molinari, ocupará 
o cargo de diretor da DME 
Energética.
  Misael de Medonça é funcio-
nário de carreira da Prefeitura 
e ocupa hoje o cargo de secre-
tário- adjunto de Planejamen-
to. Ele encara o cargo como 
um novo desafio profissional. 
” Temos acompanhado o tra-
balho excelente desenvolvido 
pelo diretor Paulo Molinari, no 
sentido  de transformar o DME 
numa estrutura sólida, mais 
transparente. Nossa missão é 
dar sequência a esse trabalho 
e, para isso, contamos com 
uma competente equipe téc-
nica. Temos certeza de que 
podemos contar com todos 
funcionários para que o Dme 
continue como uma  autarquia 
de expressão nacional”.
  O diretor administrativo 
Wanderley Farid de Carvalho é 
poços-caldense, ex-diretor do 
Banco Itaú, hoje aposentado. 
Alexandre Postal é engenhei-
ro, funcionário de carreira do 

ACS/PMPCdMe tem 
nova 

diretoria

DME; Paulo Cavelagna já  está 
prestando assessoria juridica 
ao departamento.
  “Espero que, com uma di-
retoria colegiada deste nivel, 
comandada pelo Misael, possa 
corresponder à expectativa 
da cidade e até surpreender 
pela sua capacidade. Misael  
deu demonstração de ser um 

profissional competente,  deci-
dido e trabalhador e sobretudo 
correto. Predicados para fazer 
sequência  na história do DME, 
que tem tradição de boa gestão  
e de prestação de serviço de 
qualidde á população”.A posse 
da diretoria colegiada acontece 
no próximo dia 31, às 17h, 
no DME.

Misael Mendonça é o novo diretor presidente do DME

DMAE implanta relógios de ponto Biométrico
 A implantação de relógios de ponto biométrico no DMAE traz o que há de mais moderno em 
tecnologias de biometria e relógios de ponto. A biometria é uma tecnologia que permite a 
identificação de uma pessoa por meio do exame de suas características físicas (digital). 
Com a instalação deste relógio é possível fazer a identificação do funcionário através da sua 
digital e efetuar a sua marcação de ponto como se utilizasse o próprio crachá, pela associação 
entre o código de barras do crachá e a digital do funcionário.
Os novos equipamentos instalados no DMAE possuem comunicação com o CPD através de linha 
dados, seja ela telefônica, celular ou RJ-45 (rede de computadores).
Outro fator muito importante é a integração do ponto com a folha de pagamento, em que todos 
os registros de ponto do funcionário são lançados diretamente no banco de dados, gerando as 
horas trabalhadas, horas extras, adicional noturno, faltas em horas, faltas em dias e perdas de 
DSR (descansos semanais remunerados), tornando-se desnecessário a digitação destes dados 
na folha, podendo partir o para o cálculo da folha diretamente, facilitando o trabalho do setor 
de Recursos Humanos.
Segundo o analista de informática do DMAE, Maurício Kato da Silva, o sistema vem trazer maior 
segurança e praticidade para a autarquia e para os funcionários. “ A biometria assegura maior 
confiabilidade e ao mesmo tempo praticidade, já que o funcionário, que por exemplo, esquecer 
o seu cartão, pode apenas colocar a digital sua anteriormente cadastrada e o registro é feito. 
Além disto, proporciona rapidez ao setor de recursos humanos pela integração com a folha de 
pagamento” concluiu o analista.

  Com uma bela apresen-
tação, a Banda Marcial da 
Escola Profissional Dom 
Bosco inaugurou os seus 
novos instrumentos. Com 
a parceria da Alcoa-Poços, 
no valor de R$ 12.000,00, 
recursos do Instituto Al-
coa, foram adquiridos sax 
alto, sax tenor, trompete, 
quadriton e bombo.  A 
Banda, que já era desta-
que nos desfiles há anos, 
agora está ainda melhor e 
mais bem equipada.
Ao agradecer a Alcoa, a 
Diretora Maria José Bar-
bosa destacou os benefí-
cios que as parcerias com 
a empresa têm propor-
cionado à escola. “Estas 
parcerias têm colaborado 
não só com a melhoria da 
qualidade do ensino e do 
atendimento aos nossos 
alunos, como para a pre-
servação dos 60 anos da 
nossa história”. 

Este é o 12º projeto im-
plantado em parceria com 
a Alcoa-Poços, através da 
doação total de cerca de R$ 
415 mil (US$ 173 mil), re-
cursos do Instituto Alcoa 
e da Alcoa Foundation, 
e mais R$ 64.862,50, da 
própria unidade. Entre os 
projetos destacam-se a 
aquisição de equipamen-
tos para os cursos pro-
fissionalizantes e para a 
implantação do Memorial 

da Escola e do Memorial 
do Padre Carlos.
A inauguração teve a pre-
sença de grande número 
de pessoas, entre elas do 
Vereador Álvaro Cagnani, 
P re s i dente  da  C âma ra 
Municipal; de Elisabeth 
G .  Rus so ,  Supe rv i so ra 
de Relações Institucio-
nais da Alcoa-Poços, e 
dos funcionários Terezi-
nha Couto e Alexsander 
Aguiar.

banda Marcial da escola dom bos-
co recebe novos instrumentos

O Vereador Álvaro Cagnani, Elisabeth Garcia Russo, Terezinha Couto e Alexsander Aguiar e repre-
sentantes da Escola posam em frente à Banda

46.indd   3 25/5/2007   23:33:41



Página � Tribuna da Zona Leste Poços de Caldas, MG ✫ Nº 46 - Maio de 2007 comunidade

mercearia & açougue 

P a c o t ã o
A sua mercearia pre-
ferida do Dom Bosco 

e bairros 
vizinhos, onde a sim-
patia e o bom aten-
dimento são marcas 

registradas !

R. Cel. Virgílio Silva 2666 - Dom Bosco 3713-2503

Doces GUI GUI

Presentes nos melho-
res supermercados, 

bares e restaurantes de 
Poços de Caldas e cida-

des da região

O Doce Sabor Da Alegria !

Aceita-se encomendas de cajuzinhos para festas

Pé de Moleque * Cajuzinho

Novo Endereço: Rua Joaquim Deparolis - Pq.Primavera

 3722-7432

Auto elétricA 

Cleubi
eletricidade de Autos

Serviços e peças para automóveis, ônibus, tratores e 
caminhões

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

O Projeto da Melhor Idade é 
uma iniciativa da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social em parceria com a Se-
cretaria Municipal da Saúde 
por meio do PSF (Programa 
Saúde da Família) e SEST 
/ SENAT (Serviço Social do 
Transporte e Serviço Na-
cional de Aprendizagem do 
Transporte).
O primeiro encontro na Zona 
Leste da cidade, aconteceu 
na sexta-feira, dia 25, à 
tarde, no SEST / SENAT, no 
Bairro Parque Pinheiros.
A equipe da Secretaria de 
Assistência Social, formada 
por estagiários de Educação 
Física, Psicologia e Enfer-
magem preparou atividades 
de integração entre os ido-
sos ou pessoas com idade 

SeSt/SeNat inicia o projeto da 
Melhor idade na Zona leste

acima de 50 anos. Por meio 
da diversão e da partici-
pação eles desenvolvem a 
auto-estima e a vontade de 
viver com mais saúde e ale-
gria. Diminui-se o índice de 
doenças e mesmo do apare-
cimento de sintomas quando 
as doenças já estão insta-
ladas, segundo o médico 
Clínico Geral do PSF, Carlos 
Eduardo Capobianco Lopes. 
“Estes encontros possibili-
tam o repasse de informa-
ções de forma lúdica e mais 
eficaz principalmente na 
prevenção de doenças e no 
entendimento das mudanças 
naturais que ocorrem com o 
envelhecimento”.
Quarenta e cinco homens 
e mulheres assistidos pelo 
PSF e aposentados do se-

tor do Transporte surpre-
enderam as expectativas 
da organização e fizeram 
questão de participar de 
todas  a s  a t iv idades  de 
integração.
Mús ica ,  jogos ,  e  infor -
mação fizeram parte da 
programação que vai ser 
adaptada conforme a ne-
cessidade de cada pessoa e 
a pesquisa realizada sobre 
as restrições médicas ou 
mesmo a s  p re fe rênc i a s 
sobre atividades físicas e 
de lazer.
O próximo encontro está 
marcado para o dia 08 de 
junho às 14h. A intenção é 
que as reuniões ocorram a 
cada quinze dias amplian-
do o projeto e o número de 
participantes. 

ptb mostra união e força em 
reunião no hotel Nacional

Lical, Suely Magalhães, Waldir Miguel, Luiz Antônio Batista, Dr. Simongini e Dr. Cioffi: PTB vai 
ter muita força nas eleições do próximo ano

  O PTB saiu na frente e já 
realizou a primeira reunião 
formal com vistas às eleições 
municipais do próximo ano. A 
reunião foi realizada na noite 
da última quarta-feira, dia 16, 
nas dependências do Hotel 
Nacional e foi presidida pelo 
empresário Waldir Miguel. Ele 
lembrou que apesar de parecer, 
não há muito tempo para o 
próximo pleito e por isso o 
partido deve se organizar e se 
preparar para fazer bonito nas 
eleições. 
  Estiveram presentes cerca de 
100 filiados - muitos dos quais 
virtuais candidatos a verea-
dor e até mesmo a prefeito. 
Dentre estes, destaque para 
o ex-prefeito Luiz Antônio 
Batista, que foi muito aplau-
dido. O vereador Dr. Ciofi, que 
retornou ao partido, destacou 

que Luiz Antônio Batista foi o 
melhor prefeito que Poços de 
Caldas teve nos último anos, 
tendo realizado grandes obras 
que até hoje continuam dando 
uma melhor qualidade de vida 
à população. E lembrou que 
foi na administração dele que 
vieram as duas universidades 
locais e a última empresa de 
grande porte (Ferrero).
  Waldir destacou ainda que o 
PTB tem condições de lançar 
nomes para todas as posições 
disputadas - inclusive tendo 
cacife para ser “cabeça de 
chapa”, mas que esta defini-
ção só ocorrerá no momento 
oportuno e adequado. Para 
ele, é importante que a sigla 
permaneça unida e se mante-
nham em constante contato e 
sejam bem informados sobre 
o andamento e a situação do 

tabuleiro político local. O pre-
sidente realçou o valor de cada 
um e disse estar orgulhoso do 
comportamento dos vereadores 
do partido na Câmara Munici-
pal (Lical e Dr. Ciofi).
  Por fim, o ex-prefeito Luiz 
Antônio0 fem um emocionado 
discurso onde lembrou algumas 
passagens e conquistas de sua 
administração (1993-1996).
  Numa entrevista, o Dr. Ciofi 
fez duras críticas à conduta da 
administração da Santa Casa, 
que não está cumprindo o con-
vênio onde o DME pagou uma 
dívida de quase 15 milhões de 
reais. Também criticou o atual 
modelo de saúde do municí-
pio, que anda regredindo em 
termos de assistência básica 
à população. Para ele, no pas-
sado, o setore funcionava bem 
melhor.

A Feliz Idade: participantes aprovaram atividades do SEST/SENAT
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Telefone 3722-1504
Rua Campestre 89 * Poços de Caldas, MG

RÁPIDO CAMPI-

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

* * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * *

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.

* * * * ** * * * ** * * ** * * ** * * * * * ** * * * ** * ** * * * * * * * * * *** * * ** * * * * ** ** * * * * * ** ** * ** ** * * * * * ** * * * * * * * * * * *

Rua Acácia 04, esquina com  Ubirajara Moraes - Bairro São João    3714-8974

* * * * * * * ** ** * * * * * * *

Garantia de qualidade 
em todos os serviços

* * * * * * * * * * ** * * *

* * * * * * * ** * * *

  O reitor da UNIFAL - Uni-
versidade Federal de Alfenas, 
Profº Antônio Siqueira, acom-
panhado de seus auxiliares, 
estiveram visitando o  local 
para futura instalação do 
Campus avançado da  Uni-
versidade, localizado próxima 
à Rodovia do Contorno, em 
área cedida pelo empresário 
Reinaldo Guazzelli, da antiga 
Fazenda Rex e próximo ao 
Hotel Fazenda Poços Caldas.  
O Prefeito Sebastião Navarro, 
acompanhado do deputado 
federal Geraldo Thadeu e 
equipe da UNIFAL, estiveram 
também visitando o laborató-
rio da CNEM – Poços,  sendo 
recebidos pelo coordenador 
Antonio Luiz Quinelato e 
pesquisadores do complexo, 
que colocaram as instalações 
à disposição dos futuros  es-
tagiários.
De acordo com Nilson Pereira 
Souza, vice-presidente da Di-
visão de Produtos Primários e 
João Batista Menezes, gerente 
de operações da Alcoa-Poços, 

foi sugerido a viabilidade de 
implantação dos cursos de En-
genharia Química Industrial, 
Engenharia de Mineração e 
Elétrica, dentre outros, devi-
do a grande demanda nestas 
áreas. 
Para o Profº Antônio Siquei-
ra, a visita nestas primeiras 
empresas, foi uma reunião 
técnica de interação, viabi-
lizando a demanda do mer-
cado de trabalho na região.  

Ao usar a tribuna na última 
reunião ordinária da Câma-
ra, o vereador Wellington 
Campista (DEM) pediu a 
todos os parlamentares, 
principalmente àqueles fi-
liados aos partidos que são 
da base de sustentação do 
Governo Federal, para que 
juntos busquem apoio no 
Congresso a fim de que se 
concretize a intenção de 
ser instalado um câmpus 
avançado da Unifal (Uni-
versidade Federal de Alfe-
nas) em Poços. Campista 
ressaltou que esteve em 
Brasília neste mês, jun-
tamente com o deputado 
federal Geraldo Thadeu, e 
que o objetivo da viagem 
foi fazer uma conexão com 
lideranças políticas para 
que a implantação da uni-
versidade federal aconteça 
o mais rápido possível. O 
vereador ressaltou ainda a 
importância da iniciativa 
do deputado em lutar por 
esta instalação. 
Durante a reunião, o legis-

Reitoria da uNiFal visita a CNeN, alCoa e  
terreno para instalação do Campus avançado

lador ressaltou que outros 
Municípios estão lutando 
para conseguir também a 
instalação do câmpus e que, 
por isso, é preciso que haja 
uma junção de forças. “Acre-
dito que temos que unir 
forças para que este sonho 
torne-se realidade o mais 
breve possível, já que outras 
cidades também estão lu-
tando por uma universidade 
federal. Alguns dirigen-
tes da Unifal já estiveram 
aqui em nosso Município 
vistoriando o local para a 
implantação do câmpus, en-
tretanto precisamos apoiar e 
conseguir apoio de autori-
dades para que isso ocorra. 
Por se tratar de uma causa 
que irá beneficiar toda a 
população e até pessoas de 
outras cidades é que pedi 
a todos os vereadores que 
estivéssemos juntos nesta 
luta”, enfatizou.
Sobre a importância da 
vinda de uma univers i -
dade federal para Poços, 
C a m p i s t a  a f i r m o u  q u e 

e s t a  s e r i a  uma  chance 
única para que os jovens 
t i ve s sem opo r tun idade 
de estudar  e  conseguir 
um futuro melhor. “Te-
nho  ce r teza  que  nosso 
dever é apoiar todas as 
in ic iat ivas  que tenham 
como objetivo concretizar 
as  asp i rações  do  nosso 
povo, principalmente dos 
jovens que buscam sem-
pre um amanhã melhor. 
E isso só acontecerá se 
proporcionarmos a ele a 
chance  de  e s tudar .  Ao 
conversar com o deputado 
Geraldo Thadeu pude ver 
sua disposição e vontade 
em concretizar este sonho 
dos munícipes. Por isso é 
que senti a necessidade 
de falar com os vereado-
res sobre a importância 
da união quando se quer 
melhorar as condições de 
vida das pessoas. Espero 
que o câmpus avançado, 
com o apoio de todos, seja 
uma realidade em breve”, 
ressaltou.

Clérigo pede apoio para que 
universidade seja instalada em breve

O deputado federal Geraldo 
Thadeu elogiou a atitude 
da diretoria da UNIFAL em 
conhecer e interagir jun-
to às empresas da cidade, 
buscando futuras parcerias 
para esse projeto que é de 
suma importância para o 
futuro dos jovens acadêmi-
cos, que doravante terão a 
oportunidade de estudar em 
uma Universidade Federal 
gratuita.

A comitiva local e da UNIFAL foi recebida na sede da Alcoa

O terreno doado para construção do Campus fica perto do Hotel Fazenda Poços de Caldas 

PERFEIÇÃO EM CADA DETALHE
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  Mais de 70 mulheres de dife-
rentes idades foram atendidas 
gratuitamente na semana pas-
sada pelos médicos do SEST / 
SENAT. O atendimento gratuito 
faz parte do Programa de Mobi-
lização Nacional “Valorização da 
Mulher”. O Programa foi criado 
com o objetivo de informar, 
proporcionar discussões, cons-
cientizar, qualificar e oferecer 
qualidade de vida aos profissio-
nais do setor do Transporte e à 
sociedade.
A mobilização nacional visa 
contribuir com os 08 Objetivos 
do Milênio ou os 08 jeitos de 
mudar o mundo, definidos pela 
ONU (Organização
das Nações Unidas que contem-
pla a “Igualdade entre os sexos 

  A Guarda Verde ganhou um 
importante reforço no traba-
lho de preservação das reser-
vas ambientais de Poços de 
Caldas. Foi inaugurado, no dia 
3 de maio, o projeto de aqui-
sição de novos equipamentos 
para a rede de radiocomu-
nicação, viabilizado graças à 
parceria entre a Alcoa-Poços e 
a Mineração Curimbaba. A Al-
coa-Poços doou R$ 9.000,00, 
recursos do Instituto Alcoa, 
e a Curimbaba, R$ 3.000,00, 
para a aquisição de três rádios 
modelo EP450 com acessórios 
e estação repetidora modelo 
M400. 
Aguardando apenas a au-
torização da Anatel para 
entrar em operação, a nova 
repetidora será instalada no 
Posto Avançado na Serra de 
São Domingos e se somará a 
já existente no Jardim Ban-
deirante, ampliando a área de 
cobertura da Guarda Verde.
“Esse projeto é muito impor-
tante para a nossa cidade, 

programa do SeSt / SeNat visa a 
Valorização da Mulher

e a valorização da Mulher”.Desta 
forma as ações do SEST / SENAT 
estão voltadas para a saúde, o 
debate sobre a violência do-
méstica e a qualificação para o 
mercado de trabalho.
A entidade atende trabalhadores 
em transporte, seus familiares e 
a comunidade nas áreas médica 
e odontológica a baixo custo.
Já estão acontecendo as Ofi-
cinas de Artes. São aulas de 
decupagem em vidro, tricô, 
crochê, desenho e pintura e 
biscuit. Os trabalhos serão 
expostos em atividades como 
o Arraiá do SEST / SENAT, mar-
cado para o dia 16 de junho, 
o evento do Dia das Mães em 
parceria com a Acia (Associa-
ção Comercial, Industrial e 

Agropecuária de Poços de Cal-
das) na Praça Pedro Sanches, 
no próximo domingo, dia 06, 
e no Dia do Trabalhador/Lazer 
com Arte, no dia 27 de maio 
na própria unidade, a partir de 
9h. Neste evento acontecerão 
os torneios de bocha, truco, 
recreação e música ao vivo, 
com entrada franca.
No dia 1º de junho o Programa 
“Valorização da Mulher-2007” 
vai ser levado à cidade de 
Campestre a convite da Câmara 
Municipal. E no dia 15 de maio 
30 alunas estarão recebendo 
o certificado dos cursos de 
Informática e Recepcionista 
numa parceria com a Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social. 

guarda Verde recebe novos 
equipamentos de radiocomunica-

privilegiada pela sua riqueza 
natural”, destaca Armando 
Bertoni, Secretário Municipal 
de Administração. “Os novos 
equipamentos melhorarão o 
fluxo das comunicações, pro-
porcionando maior agilidade, 
segurança e qualidade nos 
atendimentos”.
Este é o segundo projeto da 
Guarda Verde que teve a par-
ceria da Alcoa-Poços. Em 2004 
foram doados R$ 14.350,00 
para a implantação do Posto 
Avançado na Serra de São Do-
mingos. A instituição também 
foi beneficiada com a doação 
de uma camionete, também 
em 2004, no valor de R$ 
30.000,00. 
“Contribuir com a Guarda 
Verde é contribuir para a 
preservação do nosso meio 
ambiente, um dos Valores 
da nossa Companhia”, des-
tacou Paulo Roberto Lucia-
no, Técnico de Segurança 
no Trabalho da Alcoa-Poços 
e um dos funcionários que 

participou do projeto. 
Para o Coordenador de Meio 
Ambiente  da  M ine ração 
Cur imbaba,  Lu iz  Renato 
Machado, é muito impor-
tante apoiar as atividades 
da Guarda Verde. “Ela é 
uma instituição vital no 
sistema de preservação das 
nossas riquezas naturais”.
A inauguração teve a pre-
sença do Secretário Muni-
cipal de Administração, Ar-
mando Bertoni; do Tenente 
João Carlos da Silva, Dire-
tor da Guarda Municipal; de 
Adilson Gonzáles, Diretor 
do Demutran; de Gilberto 
da Silva, Coordenador da 
Defesa Civil e representan-
tes da Guarda Verde, além 
de Luiz Renato Machado, da 
Mineração Curimbaba. Da 
Alcoa-Poços participaram 
Elisabeth G. Russo, Super-
visora de Relações Institu-
cionais, e os funcionários 
Paulo Roberto Luciano e 
Sandro Miranda.
 

Armando Bertoni, Ten. João Carlos, Luiz Renato Machado, Elisabeth G. Russo, Paulo Roberto Lu-
ciano e Sandro Miranda e os novos equipamentos de radiocomunicação da Guarda Verde

Em evento rea l izado no 
Auditório da Cia. Bella de 
Artes, no dia 18 de maio, 
a Alcoa-Poços entregou à 
comunidade um total de R$ 
232.068,00 para a implan-
tação de 18 projetos comu-
nitários, que beneficiarão 
Poços de Caldas e mais três 
cidades, onde a Companhia 
tem operações. Com um to-
tal de R$ 34.950,00 foram 
beneficiados os Centros de 
Educação Infantil Arco-Íris 
(Playground), Cascatinha 
(Recursos Audiovisuais) e 
Rotary Club (Playground). 
Foram contemplados, ainda, 
na área de educação da cida-
de, a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, com R$ 
34.018,00, doados através 
do CEI Lápis de Cor, para 
a realização da 2ª etapa 
do Curso de Capacitação 
de Professores da Educação 
Infantil, e a Escola estadual 
Dona Francisca Tam Bias 
Fortes, com R$ 11.650,00 
para a aquisição de Recursos 
Audiovisuais.
Mais R$ 46.600,00 foram 
doados para a ASE – As-
sistência Social Emmanuel 
(Máquina para a Lavandeira; 
a Casa do Menor Dr. Ednan 
Dias (Adequação da Recep-
ção e Mobiliário para a Sala 
de Informática); O Tiro de 
Guerra, através da Secre-
taria Municipal da Fazenda 
(2ª etapa do Projeto Esco-
laridade – Adequação dos 
Vestiários), e o Abrigo São 
Francisco (Fase II – Aquisi-

deZoito pRojetoS CoMuNitÁRioS São beNeFiCiadoS 
CoM ReCuRSoS do iNStituto alCoa

ção de Mobiliário).
De Andradas foram benefi-
ciadas três instituições, com 
um total de R$ 34.950,00 
– Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer (Cartilhas e Material 
Educacional para Programa 
de Segurança Pública), APAE 
(Adequação da Rampa de 
Acesso ao Pátio Externo e 
Salão do Clube de Mães) e 
a Escola Municipal Adolfo 
Firmino de Souza Marques 
(Brinquedoteca e Recursos 
Audiovisuais). 
Também foi beneficiado um 
projeto de São Sebastião da 
Grama - Uniformes para a 
Fanfarra da Escola Estadual 
Dona Geni Gomes, com R$ 
11.650,00. A cidade de Di-
vinolândia foi contemplada 
com cinco projetos: Adequa-
ção dos Refeitórios das Esco-
las de Educação Infantil do 
Bairro de Ribeirão de Santo 
Antônio e José Álvares Ca-
nha – R$ 23.300; Aquisição 
de Equipamentos para La-
vandeira e Dormitórios do 
Lar da Criança de Divinolân-
dia - R$ 11.650,00;  Re-
cursos Audiovisuais para a 
Escola de Educação Infan-
til Germinal Ferrari – R$ 
11.650,00, e Aquisição de 
Equipamentos para o Posto 
de Saúde de Campestrinho 
– R$ 11.650,00.
Ao abrir o evento, o Gerente 
de Operações da Alcoa-Po-
ços, João Batista Menezes, 
falou do comprometimento 
dos funcionários da unidade 

com a melhoria da qualida-
de de vida da comunidade. 
“Esta é a primeira entrega 
de cheques de 2007 para 
projetos comunitários. Hoje 
foram beneficiadas 18 do 
tota l  de 40 inst i tuições 
que viabilizarão projetos 
comunitários este ano com 
a parceira da Alcoa-Poços, 
através do Instituto Alcoa, 
destacou. “Isso é fruto do 
trabalho da Equipe Líder 
de Relações Comunitárias 
e  dos  funcionár ios ,  que 
participam ativamente da 
elaboração desses projetos, 
condição essencial para a 
análise e aprovação”. 
O evento lotou o auditório 
do teatro e contou com a 
presença de diversas auto-
ridades, entre eles o Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Poços de Caldas, Álvaro 
Cagnani; a Secretária Muni-
cipal de Educação e Cultura, 
Maria Raimunda de Souza 
e Silva; o Secretário Muni-
cipal da Fazenda, Flávio de 
Lima e Silva; a Prefeita de 
Andradas, Margot Piolli; o 
Prefeito de São Sebastião da 
Grama, Emílio Bizon Neto; o 
Vice-prefeito de Divinolân-
dia, Alcides José Ribeiro; o 
Presidente da Câmara Munici-
pal de Divinolândia, Ademar 
Limonge, e seu Vice, Marcelo 
Cabrera.
Com estes projetos, a Alcoa 
dá continuidade às partici-
pações efetivas em prol das 
comunidades, beneficiando 
milhares de pessoas.

Em dezembro de 2006, a 
Câmara Municipal aprovou o 
projeto de lei que estima a 
receita e fixa a despesa do 
Município de Poços de Caldas 
para o exercício de 2007 (or-
çamento). Na ocasião, várias 
emendas foram feitas pelos 
vereadores a fim de que en-
tidades e Organizações Não 
Governamentais pudessem dar 
continuidade a seus trabalhos. 
Preocupado com as constantes 
reclamações de pessoas liga-
das a instituições que conta-
vam com o repasse da verba 
prevista no orçamento, o vere-
ador Renato Mantovani (PPS) 
usou a tribuna da Câmara na 
última reunião ordinária para 
pedir providências ao Executi-
vo sobre este assunto.

Segundo o parlamentar, cada 
vereador fez uma emenda 
beneficiando uma entidade 
ou uma ONG que estivesse 
precisando de dinheiro para 
continuar as atividades. “Nos-
sa intenção com as emendas 
era proporcionar a estas insti-
tuições uma forma de melhor 
atender as pessoas carentes. 
Estas instituições que nós 
pretendemos ajudar através 
de emendas feitas no orça-
mento são todas devidamente 
documentadas e declaradas 
de utilidade pública. Porém, 
depois de quase cinco meses, 
as pessoas têm nós procurado 
para reclamar que as verbas 
que estavam destinadas a 
diversas entidades não foram 
repassadas. É por este motivo 

que gostaria de questionar o 
Executivo sobre o porquê de 
não ter repassado o dinheiro 
às instituições que foram con-
templadas”, enfatizou.
Mantovani afirmou que espera 
providências da Administração 
para que possa dar uma res-
posta aos munícipes. “Gosta-
ria que o Executivo analisasse 
novamente as emendas e estu-
dasse uma forma de resolver 
este problema. De que valeu 
as emendas que os vereadores 
fizeram se as verbas que desti-
namos a várias entidades não 
foram repassadas? Ressalto 
mais uma vez que estas enti-
dades prestam um trabalho de 
grande relevância para Poços 
e que merecem o benefício”, 
concluiu.

Mantovani cobra repasse de verbas previstas no orçamento 
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FLASh ViDEo = BoNS FiLMES toDoS DiAS
Atenção pessoal da Feliz idade: Na Flash Video, aposentados filiados à AAPC têm desconto de 25% 
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  Numa das últimas reuniões 
da Câmara, durante a reunião 
ordinária, o vereador João 
Batista Ciofi (PTB) usou a 
tribuna para ressaltar a im-
portância do cumprimento da 
Lei n. 8.133, que autorizou o 
DME a firmar convênio com a 
Santa Casa de Misericórdia de 
Poços de Caldas. Segundo o 
parlamentar, a lei, aprovada 
pela Câmara em 2005, per-
mitiu que o Departamento 
repassasse ao hospital R$ 
14.040.000,00 para que a 
entidade pudesse sanar as 
dívidas contraídas ao longo 
dos anos. Na ocasião, Ciofi fa-
lou também que encaminhou, 
nas últimas semanas, um 
requerimento ao Executivo 
questionando as providên-
cias tomadas pelo não cum-
primento da lei e que recebeu 
uma resposta afirmando que 
o pedido de hipoteca do pré-
dio do hospital já foi cobrado 
pela Prefeitura. 
Preocupado com esta questão 
há algum tempo, já que ao 
analisar vários documentos 
percebeu que termos do 
convênio não estavam sendo 
cumpridos, o parlamentar 
destacou que está satisfeito 
com a atitude da Administra-
ção de cobrar a Santa Casa, 
porém alegou que outros 
artigos do convênio ainda 
precisam ser cumpridos. “A 
lei estabelece que, caso haja 
descumprimento de alguma 
cláusula do convênio, é pre-

ciso que seja feito o pedido de 
hipoteca do prédio e isto já 
foi feito pelo DME em agosto 
de 2006, mas o hospital não 
fez sua parte. Cobrei muito 
na Câmara quanto a esta si-
tuação, já que é o bem estar 
dos munícipes que está em 
jogo. Agora recebi uma res-
posta do Executivo dizendo 
que também já encaminhou 
um ofício ao presidente do 
Conselho Curador do hospital 
solicitando providências para 
a viabilização da hipoteca e 
que o Legislativo receberá 
cópia desta hipoteca quando 
ela for efetivada. Isto mostra 
que eu não estava errado 
quando cobrei o cumprimen-
to da lei. Nós vereadores so-
mos representantes do povo 
e este é o nosso dever. Entre-
tanto, ainda existem outras 

Rose Lino

Ramiro viu de perto as últimas novidades da Volvo e da Scania

  O setor do Transporte está em 
constante mudança e aperfeiço-
amento de suas atividades. Prova 
disso são os encontros como 
o que aconteceu no início do 
mês na Suécia. Os empresários 
brasileiros puderam ver de perto 
os novos caminhões Volvo ainda 
na fábrica e os testes feitos nos 
veículos que garantem a qualida-
de, a segurança e a durabilidade 
das peças.
Vinte e uma empresas brasileiras 
estiveram representadas. De 
Minas Gerais apenas duas foram 
convidadas e uma delas é a Alca-
ce que fica em Poços de Caldas. 
A empresa transporta em seus 
caminhões carga a granel, carga 
líquida, e óleo combustível para 
todo o país. Atua principalmente 
nas regiões centro-sul e nordes-
te. Segundo o empresário Ramiro 
Chavasco  Ferreira, a evolução 
em Transporte é muito rápida 
e as empresas precisam acom-
panhá-la. “Esta foi uma opor-
tunidade de trazer informações 
que nos permitem trabalhar no 

presente de forma a garantir no 
futuro a qualidade dos serviços 
e a melhoria contínua.” 
  Outro assunto bastante im-
portante abordado no encontro 
foi o Meio Ambiente. A preo-
cupação do setor diz respeito 
à contribuição que vem dando 
para diminuir a emissão de 
gases poluentes na atmosfera e 

assim minimizar o aquecimento 
global. Os caminhões já saem da 
fábrica com sistemas eletrôni-
cos que melhoram a queima dos 
combustíveis. A renovação da 
frota, a diminuição da emissão 
de gases poluentes e o trabalho 
educativo são práticas adotadas 
pelo setor fundamental para a 
economia do país. 
 

alcace representa poços de Caldas na Suécia Ciofi ressalta importância do cumprimento 
do convênio entre a Santa Casa e o dMe

cláusulas do convênio que 
não estão sendo cumpridas e 
espero que tudo seja resolvi-
do em breve”, enfatizou.
Por ser a Santa Casa um bem 
público é que, de acordo 
com o vereador, há a neces-
sidade de apurar os fatos e 
esclarecê-los à população. 
“Precisamos esclarecer todas 
estas questões. Já encami-
nhei também documentos 
ao Ministério Público com-
provando que a lei não está 
sendo cumprida e  espero 
que a partir de agora, com 
o pedido da hipoteca feita 
pela Administração, este 
assunto seja definitivamente 
resolvido. Estou cumprindo 
o meu papel de fiscalizador 
do dinheiro público e quero 
o bem do povo de Poços de 
Caldas”, concluiu.

Dr. Ciofi lembrou que o DME pagou dívida da Santa Casa

Segundo o Caged, Cadastro 
Geral dos Trabalhadores, o 
comércio é o setor que gera 
o maior número de empre-
gos em Poços de Caldas. 
Dados apontam que 106 
pessoas foram admitidas 
para o cargo de vendedor de 
lojas no primeiro trimestre 
deste ano. Para que este ín-
dice não permaneça apenas 
nas contratações, mas faça 
com que estes trabalhadores 
permaneçam nos empregos, 
o Senac-Poços inicia dia 7 
de maio, próxima segunda-
feira, o curso de Excelência 
em Vendas.
O objetivo deste treinamen-
to é preparar o profissional 
para que saiba como agir 
em seu dia-a-dia, demons-
trando qualidade e compe-
tência. Durante as aulas, os 
alunos poderão desenvolver 
habilidades comportamen-

tais e de relacionamento, 
visando alcançar a técnica 
mais adequada para lidar 
com cada tipo de cliente, 
o que conseqüentemente 
aumentará o faturamento 
deste ramo e também a 
poss ib i l idade de cresc i -
mento profissional do par-
ticipante.
 A estrutura da entidade 
pe rmi te  a inda  que  em-
presários do varejo da ci-
dade dêem oportunidade 
de capacitação para seus 
funcionários,  ou seja,  é 
possível que sejam forma-
das turmas especificas, de 
acordo com a necessidade 
de cada comércio. No con-
teúdo programático estão 
inclusos a conduta pessoal 
do vendedor, conhecimento 
do produto, vendas adi-
cionais, necessidades do 
c l i ente ,  f echamento  da 

venda e formas de lidar com 
dificuldades.
O Senac também oferece 
opções de qualificação para 
outras áreas: O Integrado 
de Informática traz módulos 
de Windows XP, Word 2000, 
Excel 2000, Power Point e 
Internet. Outras opções são 
os cursos de Imagem Pesso-
al: Cabeleireiro Completo, 
Manicura e Pedicura. Massa-
gem Anti-Stress possibilita 
inúmeras oportunidades de 
renda, pois com a correria 
do dia-a-dia ,  as  pessoas 
precisam, cada vez mais, 
des te  se rv i ço .  Há  a inda 
curso para quem pretende 
seguir carreira de Cozinhei-
ro ou confeccionar Bolos e 
Tortas Doces. As inscrições 
já estão abertas através do 
telefone 3722.3020 ou a 
rua: Cerro Azul, 525-Jardim 
dos Estados.

Crescimento das admissões no comércio local 
gera necessidade de qualificação
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Foto: Wilson Ribeiro

Lazer e saúde: Moradores elogiam a Alcoa pela construção do “Calçadão da Zona Leste”

Moradoreas aprovam e utilizam 
calçadão na Wenceslau braz

  Ao cercar a sua Reserva 
Particular do Patrimônio 
Natural do Retiro Barnco, 
a Alcoa “matou vários coe-
lhos com uma só cajadada”. 
Além de cercar e proteger a 
reserva, ofereceu uma nova 
opção de lazer e atividade 
física aos moradores dos 
bairros da região Leste. Esta 
é a opinião de inúmeros mo-
radores de bairros vizinhos, 
part icularmente do Dom 
Bosco, Parque Primavera, 
Estância São José e Campos 
Elíseos. Muitos destes, que 
todos dias tinham que ir até 
o centro da cidade para fazer 
suas caminhadas no calçadão 
da João Pinheiro, agora não 
precisam sair de seus bairros 
para efetuar estas atividades 
físicas.
  O aposentado Sr. Osvaldo, 
que mora no bairro Augusto 
de Almeida, é um destes 
casos. Ele disse que depois 
de sofrer um infarto, foi 
aconselhado pelos médicos a 
abandonar o cigaro, a cervaja 

e as churrascadas - além de 
fazer caminhadas diárias 
para manter em boa forma 
o sistema circualtório. Como 
não tinha nada adequado nas 
imediações de sua casa, era 
obrigado a pagar seu carro e 
caminhar na Avenida João 
Pinheiro. Agora, não precisa 
mais gastar combutível para 
ir à cidade. “O que a Alcoa 
fez foi uma beleza. Agora é 
só eu atravessar a rua e fazer 
minha caminhada matutina 
bem pertinho de casa todos 
os dias. E eu conheço muitas 
pessoas que só agora passa-
ram a fazer caminhadas por 
causa do calçadão. Isso é mui-
to bom para a saúde”, explica 
o aposentado que participa da 
atividade física ao lado se sua 
esposa (ela própria confessa 
que só passou a caminhar por 
causa da nova benfeitoria e 
que não gosta do intenso trá-
fego da João Pinheiro).
  Extensão - Animados com a 
novidade, muitos moradores 
estão propensos a formar um 

movimento para que a Prefei-
tura complete o calçadão até 
o Parque Pinheiros. “Vamos 
coletar um abaixo-assinado 
e encaminhar ao prefeito Se-
bastião Navarro, pedindo que 
se construa novos trechos até 
o Parque Pinheiros. Ia ficar 
muito bom. E muito mais fácil, 
já que a Alcoa já fez mais da 
metade do serviço”, relatou o 
motorista Roberto dos Santos, 
morador do Dom Bosco e entu-
siasta das caminhadas.
  Carências - Para o motorista, 
o fato evidencia as carências 
da Zona Leste de Poços de 
Caldas. “Tudo o que é bom, a 
Prefeitura faz na Zona Oeste 
ou na Sul. Nós só ficamos com 
as rebarbas. Foi preciso uma 
empresa particular fazer este 
calçadão para o povo ver que 
estamos a pé em termos de op-
ções de lazer e esportes. Isso é 
uma vergonha ! Para onde vai 
o dinheiro que nós pagamos 
em impostos ? A Prefeitura 
precisa dar mais atenção à 
região”, protestou.

Em 2005, o vereador Álvaro 
Cagnani encaminhou uma in-
dicação ao Executivo sugerindo 
que fosse instalada uma feira 
livre na zona leste da cidade. 
Segundo o parlamentar, a 
atração iria  atender diversos 
bairros, como o Dom Bosco, 
Jardim Formosa, Monte Verde, 
Nova Aurora, Mantiqueira, 
Acácias, Azaléia, Amarilys, Ipê 
e Caio Junqueira. 
 Cagnani ressaltou 
que, atendendo à reivindicação 
dos moradores, a Prefeitura já 
está recuperando a segunda 

Álvaro Cagnani pede feira livre no Nova aurora
pista da avenida Dr. Saul de 
Prado Brandão para a instalação 
da feira. “Este pedido, feito há 
muito tempo pelos moradores 
daquela região, está sendo 
atendido pela Administração, 
que está tomando as providên-
cias necessárias. Os munícipes 
alegavam que esta avenida era 
utilizada apenas para colocar 
entulhos e terras e que poderia 
ser aproveitada para a instala-
ção da feira”, afirmou. 
Cagnani declarou ainda que 
existem algumas feiras em 
Poços de Caldas, como a que 

acontece, aos sábados, na rua 
Santa Catarina, porém alegou 
que elas não são suficientes 
para atender toda a cidade. “As 
pessoas que moram em bairros 
afastados do centro acabam não 
visitando as feiras, já que mui-
tas estão longe de suas casas. É 
por este motivo que sugeri ao 
Prefeito uma feira que atenda 
a maioria dos bairros da zona 
leste. Gostaria de agradecer ao 
Prefeito e à Secretaria com-
petente e espero que todos a 
comunidade seja beneficiada, 
” finalizou.

Mais benefícios para a Zona Leste: Álvaro Cagnani quer feira-livre na Dr. Saul Brandão

  Rádio Libertas FM, emissora 
oficial da Prefeitura Munici-
pal, já pode ser ouvida tam-
bém pela internet acessando o 
endereço eletrônico http://
www.radiolibertasfm.com.br 
. A notícia foi divulgada pelo 
diretor da rádio, Marco Bolla, 
assim que o site entrou em 
vigor, na semana passada.
  O site, construído pelos 
próprios funcionários da 
emissora, contém a progra-
mação, fotos e informações 
da equipe, fotos dos entrevis-
tados e visitantes especiais. 
Exibe também o setor técnico 
e estúdios, apresenta seus 
dirigentes, divulga a agenda, 
os módulo de notícias e as 
10 músicas mais tocadas da 
programação.
  “Era uma reinvindicação 
antiga dos nossos ouvintes 
e foi criado para valorizá-los 

ainda mais. Os internautas 
não só de Poços e região, mas 
do mundo inteiro vão poder 
ouvir a rádio, principalmente 
os muitos poços-caldense que 
vivem no exterior. O site é 
dinâmico e traz mais riqueza 
de detalhes de tudo que apre-
sentamos aqui”. comentou o 
diretor.
  Ele falou ainda da satisfa-
ção de ter construído o site 
no período em que está na 
direção da rádio. “Fico feliz 
porque tenho consciência da 
importância desse meio de 
comunicação. Quando aqui 
cheguei, a rádio se encontra-
va sem tanta audiência, tinha 
problemas na parte técnica e 
funcional. Sob a orientação 
do assesossor de imprensa , 
José Carlos Polli, os problemas 
foram sanados e aproveitamos 
essa onda da informática que 

o mundo vive  para que, de 
uma forma ou de outra, todos 
possam ter acesso à rádio”.
  A emissora, criada para levar 
informação e entretenimento 
aos seus ouvintes, completa 
no dia 6 de novembro, 32 anos. 
Operando 24h, na frequência 
99,5 e com uma potência que 
alcança um raio de 300 kilô-
metros, atinge cerca de meio 
milhão de ouvintes, entre o 
Sul de Minas e Leste Paulista.
  Sem atuar comercialmente, 
a emissora educativa varia 
seu estilo musical em 70% 
nacionais e 20% internacio-
nais . O jornalismo também 
tem destaque, e ocupa  10% 
da programação. As próximas 
melhorias a serem realizadas 
na rádio são a aquisição de um 
novo processador e uma nova 
mesa de som que, já foram so-
licitadas à administração.

 Rádio libertas está na internet
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