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Pedras Ornamentais
O maior show room de pedras 

ornamentais do Brasil. 

Dr. Eloísio Do Carmo lourEnço
Consultório: rua Paraíba 822 - Centro  3722-4229

Clínica geral 

Ortodontia

Um Sorriso perfeito ao 
alcance de todos

Av. José Remígio Prézia 1331  * Santa Rosália
Plantão 24 horas: 9956-6593 * 3713-2185

ReFoRMA e CoNSeRto De 
GelADeiRAS, FReezeRS, lAvADoRAS 

e bAlCõeS FRiGoRíFiCoS
orçamento sem compromisso.

técnico altamente gabaritado e treinado na fábrica
trabalhamos com qualidade, sempre buscando a 

máxima perfeição. Nosso objetivo é alcançar 100% 
de acerto para sua melhor satisfação

EspEcializado nas marcas
ElEctrolux ❇ brastEmp ❇ mEtalfrio ❇ consul E outras

compra e venda de geladeira, lavadoras e equipamentos comerciais usados

Maq Gel RefRiGeRaçãoMaq Gel RefRiGeRação

Chuvas mostraram as 
precariedades da 

Zona Leste
  As fortes e incessantes 
chuvas que estão caindo 
na cidade desde as véspe-
ras do Natal mostraram que 
os bairros da Zona Leste 
não estão adequadamente 
preparados para tais situa-
ções. Os principais proble-
mas ocorreram nas ruas. 
Muitas delas foram quase 
que totalmente destruídas 
pelas águas, já que não 
possuem bases e sistemas 
de drenagem adequados. A 
Rua Coronel Virgílio Silva, 
principal via comercial da 
região, tinha mais crateras 
do que a BR 459. Em certos 
trechos, como nas imedia-
ções do Charque, mais pa-
recia um queijo suiço, tan-
tos eram os buracos.
  Se a principal rua da 
Zona Leste ficou em esta-
do deplorável, é possível 
se imaginar o resto. A Av. 
Dr. Saul do Prado Brandão, 
que liga o Jd. Ipê ao Dom 
Bosco, mais parece um 
“pé-de-moleque”, tantos 
são os calombos causados 

pelas sucessivas operações 
tapa-buracos. Praticamen-
te todas as ruas da região 
registraram alguns buracos 
em seus traçados.
  O vereador Álvaro Cagna-
ni, atual presidente da Câ-
mara Municipal, disse que a 
situação é crítica, mas não 
é exclusividade da Zona 
Leste. Os mesmo problemas 
também são registrados em 
outras regiões. Para ele, as 
operações tapa-buracos só 
servem para jogar dinheiro 
fora, pois pouco tempo de-
pois os buracos voltam. Para 
ele, a melhor solução seria 
a compra de uma usina de 
asfalto quente, que oferece 
mais qualidade e são mais 
duradouros. A Prefeitura 
deverá efetuar tal compra.
  Além dos buracos, também 
houve desbarrancamento 
em alguns bairros - princi-
palmente no Santo André, 
onde uma casa desabou na 
Rua da Consolação. Não 
houve feridos, mas uma fa-
mília ficou desabrigada.

As ruas dos bairros da Zona Leste foram severamente castigadas pelas últimas chuvas

Presidente do 
Conselho 

Municipal de 
Saúde é da Zona 

Leste
Página 7

Bandidos roubam computadores do 
PSF do Parque Pinheiros

  Mesmo antes de ser oficial-
mente inaugurado, o posto 
do Programa de Saúde da 
Família do bairro Parque Pi-
nheiros foi assaltado. Ban-
didos safados arrombaram 
um vitrô e entraram na sala 

onde ficava os computado-
res e fizeram uma verdadeira 
limpeza. Por causa disso, os 
moradores da região estão 
sendo prejudicados, já que 
não é mais possível fazer a 
marcação de consulyas “on 

line”. A Secretaria Munici-
pal de Saúde disse que vai 
demorar vários meses para 
repor os equipamentos.
Veja mais detalhes na últi-
ma página desta edição.
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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

  O curso de Direito da PUC-
Poços está entre os melhores 
do Brasil e os que receberão o 
OAB Recomenda, selo de qua-
lidade emitido pela instituição 
aos cursos jurídicos que vêm 
apresentando melhor índice 
de qualidade nos últimos anos. 
O Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
divulgou recentemente a lista 
com os 87 cursos de Direito 
que receberão o OAB Reco-
menda. Foi examinado um 
total de 322 cursos jurídicos 
em funcionamento em todo o 
Brasil, ante os 215 examina-
dos na última edição do OAB 
Recomenda (divulgada em ja-
neiro de 2004).
  A primeira edição do OAB Re-
comenda, divulgada em janeiro 
de 2001, indicou 52 cursos. A 
segunda edição, divulgada em 
janeiro de 2004, constou de 60 
cursos recomendados. A PUC-
Campinas foi recomendada nas 
três edições. Foram incluídas 
no programa as instituições de 
educação superior bem avalia-
das no Exame Nacional de Cur-
sos (ENC - Provão), nas várias 
edições do Exame de Ordem e 
nas análises feitas pela Comis-
são de Ensino Jurídico do Con-
selho Federal da OAB, que leva 

OAB RECOMENDA CURSO DE 
DIREITO DA PUC-POÇOS

em conta os resultados decor-
rentes da “série histórica” do 
desempenho do curso.
  “Esta recomendação sinaliza 
que estamos no caminho cor-
reto porque a comissão realiza 
uma avaliação muito criterio-
sa. Avalia-se tudo, infra-estru-
tura, bibliotecas, metodologia 
utilizada, conteúdo progra-
mático, dedicação exclusiva 
dos professores, etc. Para os 
alunos, o selo indica seguran-
ça e credibilidade do curso de 
Direito da PUC-Poços, o que 
significa que se eles seguirem 
as orientações dos professores 
e participarem ativamente das 
tarefas propostas pela facul-
dade terão grandes chances 
de sucesso na carreira. E os 
alunos da PUC-Poços não têm 
apenas bom índice no exa-
me da OAB, mas também em 
outros concursos como para 
o magistrado e advocacia pú-
blica”, comentou a estudante 
Eriane Garcia, atualmente no 
segundo ano do curso.
  O OAB Recomenda tem se 
focado principalmente na re-
gularidade de funcionamento 
e desempenho de cada curso 
ao longo de determinada épo-
ca, com avaliação fundada em 
critérios objetivos.

Zona Leste ganha novas 
Aulas de Judô

Professor Matsuo (Sensey)

CLube dA ALCoA (TerçA e QuinTA)
9:00 às 10:30 horas

13:00 às 14:30 horas

e.M. dr. Haroldo A. Junqueira (Segunda e Sexta)
13:00 às 15:00 horas

AuLAS grATuiTAS !
Inscreva-se já.  Esporte é saúde !

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

Norival 
A beleza de seus cabelos tem endereço 

certo !

Cabeleireiro Unissex

Rua DR. MáRio De Paiva      Nº420
vila Nova     - Poços De CalDas, Mg

  Na terça-feira que passou, 
6, entre às 8h30 e 17h, foi 
realizado no distrito de Poci-
nhos do Rio Verde, no Grand 
Hotel Pocinhos, a primeira 
reunião de comandantes de 
Frações PM da área do 29° 
Batalhão de Polícia Militar, 
sediado em Poços de Cal-
das, que engloba também 
Andradas, Machado, Cal-
das, Campestre, Cabo Verde, 
Botelhos, Bandeira do Sul, 
Santa Rita de Caldas, Ibitiu-
ra de Minas, Ipuiúna, Poço 
Fundo e Carvalhópolis.

TEMAS DISCUTIDOS
  A reunião teve a finali-
dade de abordar assuntos 
relativos à segurança públi-
ca, sendo eles avaliação de 
desempenho da segurança 
pública nos Municípios que 
integram a área do bata-
lhão; metas traçadas para a 
prestação de serviço da Polícia 
Militar para 2007; e estratégias 
e soluções para a criação e via-
bilidade de implementação da 
patrulha rural.
  Durante o evento, tam-
bém foram apresentados e 
discutidos temas que en-
volvem o Núcleo de Pre-
venção Ativa (NPA), que é 
o setor policial responsável 
para implementar as ações 
voltadas para as políticas 
de Direitos Humanos, Polí-
cia Comunitária e Programa 
de Prevenção e Repres-
são às Drogas (PROERD). 
O evento possibilitou que 

os presentes avaliassem a 
participação dos Conselhos 
Comunitários de Segurança 
(CONSEP), órgão este que é 
responsável por intermediar 
os anseios da comunidade e 
os deveres de cada órgão 
integrante do Sistema de 
Defesa Social.

ESTRATÉGIAS E  
SOLUÇÕES

  No decorrer dos trabalhos, 
os participantes foram di-
vididos em equipes para 
proporem estratégias e so-
luções para a redução da 
criminalidade, melhoria da 
sensação de segurança de 
nossas comunidades e ain-
da, a viabilidade de implan-
tação da Patrulha Rural, 
nos 13 municípios de res-
ponsabilidade do 29° BPM, 
visando coibir os delitos na 
zona rural.
Ainda foram discutidos as-
suntos relativos à valoriza-
ção e reconhecimento do 
público interno da Polícia 
Militar, através da valoriza-
ção dos trabalhos prestados 
à comunidade, tendo sido 
enaltecido a importância 
do trabalho desenvolvido 
pela imprensa, reconhecida 
como parceira na promoção 
da paz social. Nesta reu-
nião também ficou acer-
tado a atuação da Polícia 
Militar no período carnava-
lesco nas diversas cidades 
sob a responsabilidade da 
unidade.

29º BPM - Batalhão se 
reúne com unidades 

subordinadas
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QuAliDADe e boNS PReçoS

CoMeRCial MultiPel

av. José Remígio Prézia 747  3713-5252

AQui, Seu MAteRiAl 
eSColAR CuStA MeNoS
* um novo ano letivo está chegando. Se 

quer economizar, não compre sua lista sem 
antes consultar nossos preços * Produtos de 
qualidade  * Pagamento facilitado * Grande 

variedade

Dr. Marcus ElisEu Togni

Rua Rio Grande do Sul  1177, 1º and. Sala 3
 3722-3511

Escritório dE AdvocAciA

Atuação em causas previdenciárias, trabalhistas, 
família, cíveis. 

Ações em Direito Administrativo, Tributário, 
Comercial, Internacional

  Com tecnologia e capaci-
dade para fornecer produ-
tos com qualidade interna-
cional, a Total Alimentos 
foi a primeira empresa 
brasileira vencedora do 
Global Pets Awards 2007. 
A premiação aconteceu 
durante o Pet Food Forum, 
em Copenhagen (Dinamar-
ca), no dia 18 de janeiro.
  Indicada pelos leitores 
e potenciais leitores da 
revista Pets International 
como a empresa com maior 
afinidade ao tema do Pet 
Food Forum 2007, a Total 
Alimentos venceu na ca-
tegoria Produtores. “Apre-
sentaremos a Total Alimen-
tos S.A. e sua capacidade 
de fornecer produtos em 
marcas de terceiros, com 
qualidade internacional, 
sem restrições, a todos os 
países da União Européia, 
Asia e Américas. É a pri-
meira companhia Brasilei-
ra a receber essa indicação 

e de grande valia para os 
programas de abertura de 
mercados da Total”, disse 
o presidente Antônio Tei-
xeira de Miranda.
  Total Alimentos é refe-
rência nacional e inter-
nacional em qualidade e 
inovação
Mais de 150 produtos dife-
renciados, equipe de pro-
fissionais altamente ca-
pacitados, equipamentos 
de última geração e cons-
tantes investimentos em 
tecnologia e pesquisa são 
o diferencial da Total Ali-
mentos S.A., uma empresa 
com supremacia em quali-
dade e produção inovadora 
de alimentos para animais 
de companhia.
  A Total Alimentos é a pri-
meira empresa brasileira 
do segmento a obter três 
certificações de qualidade: 
Iso 9001, GMP/BPF (Boa 
Prática de Fabricação Co-
dex Alimentarius) e HAC-

CP, com reconhecimento 
internacional, para a divi-
são de Pet Food e Snacks, 
pela empresa internacio-
nal de certificação SGS 
, podendo exportar para 
todos os países da Europa, 
Ásia , Estados Unidos, en-
tre outros.
  A empresa possui uma 
das fábricas mais moder-
nas da América Latina, lo-
calizada na cidade de Três 
Corações, Minas Gerais, e 
conta com um parque in-
dustrial de mais de 500 mil 
metros quadrados, além de 
uma moderna e estrutu-
rada estação de pesquisa, 
com mais de 280 animais 
(cães e gatos). 
  Qualidade e desempenho 
dos produtos são supervi-
sionados pelos doutores 
Jim Corbin e George Fahey, 
ambos PHD em Nutrição 
Animal pela Universidade 
do Estado de Illinóis, nos 
Estados Unidos.

ToTal alimeTos é a primeira empresa brasileira a 
ConqUisTar o prêmio Global peT awards

  O balanço das relações 
comunitárias da unidade 
mostrou excelentes resulta-
dos e comprovou, mais uma 
vez, o comprometimento 
dos funcionários da empresa 
com a melhoria da qualidade 
de vida da população
  Durante o ano de 2006, a 
Alcoa-Poços desenvolveu di-
versas atividades em prol da 
comunidade. Durante o ano, 
foram doados à comunidade 
R$ 1.671.186,80, através 
de projetos comunitários e 
Programas Action, BRAVO! e 
BRAVO! Brasil, viabilizados 
com recursos provenientes 
da Alcoa Foundation, Insti-
tuto Alcoa e da própria uni-
dade. Foram aprovados 67 
projetos e realizadas quatro 
ações comunitárias (Ac-
tion), além de campanhas 
internas e doações diretas 
da unidade. 

INCENTIvO AO
 vOLUNTARIADO 

Os Programas de incentivo ao 
voluntariado BRAVO! e BRA-
VO! Brasil na Alcoa-Poços e 
no GBS – Serviços Globais de 
Negócios - beneficiaram 171 
instituições. 
  Na Alcoa-Poços, 864 fun-
cionários (91% do quadro 
funcional) participaram do 
Programa BRAVO!, dedicando 
mais de 43 mil horas de tra-
balho voluntário às institu-
ições. Do total de estagiários 
da unidade, 47 participaram 
do BRAVO! Brasil (98%). No 
GBS, 66 funcionários partici-
param do Programa BRAVO! 
e seis estagiários do BRAVO! 
Brasil.
O Programa BRAVO! foi cri-
ado em 2002, pela Alcoa 
Foundation como parte das 
comemorações do seu 50º 
aniversário. Através deste 

programa, cada funcionário 
da Alcoa que completa 50 
horas de trabalho volun-
tário a uma instituição be-
neficente, garante a esta 
instituição a doação de 
US$ 250, já convertidos em 
reais. Os funcionários da Al-
coa-Poços têm se destacado 
desde o início do programa. 
Nos dois últimos anos, a Al-
coa-Poços foi a unidade da 
Alcoa mundial com o maior 
percentual de participantes 
no programa.
O BRAVO! Brasil foi criado 
em 2004 pelo Instituto Al-
coa, como forma de incenti-
var o voluntariado entre os 
estagiários da Companhia 
no Brasil. Cada estagiário 
que completa 40 horas de 
trabalho voluntário a uma 
instituição beneficente ga-
rante a esta instituição a 
doação de R$ 275,00.

Alcoa-Poços fecha o ano com excelentes 
resultados em relações comunitárias

Patrícia Mundim Campos Faria e Lenira Romão Valim Solia durante trabalho voluntário do Asilo 
São Vicente de Paulo, mantido pela Associação Damas de Caridade

TZL44.indd   3 10/2/2007   19:32:27



Página � Tribuna da Zona Leste Poços de Caldas, MG ✫ Nº 44 - Fevereiro de 2007 comunidade

CAGNANI, LIMA E MENDES
AdvocAciA E AssEssoriA JurídicA

Rua Paraíba, 349 - Salas 205 -  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 vice-prefeito Paulo César 
Silva incluiu uma visita ao 
bairro Chácara Alvorada an-
tes de entrar de férias. Ele foi 
atender a uma reivindicação 
da comunidade desta área da 
zona leste. Ele esteve no local 
com o secretário de Serviços 
Urbanos, Sérgio Krizizanski, 
e o presidente da Sociedade 
Amigos do Bairro (SAB), Hé-
lio Ferreira Mendes. 
  Segundo o presidente da 
SAB, o asfalto da região tem 
mais de 20 anos e muitas 
ruas estão afundando. “Este 
trabalho aqui foi feito mais 
ou menos, para ‘caçar votos’, 
e vai piorando a cada dia. Es-
tamos sofrendo com as ruas 
desse jeito. Entramos em 
contato com o vice-prefeito e 
ele veio conferir a situação”, 
disse.
  Durante a visita, Paulo Cé-
sar localizou uma equipe 
da secretaria de Obras, na 
rua Três Corações, onde já 

começou o trabalho de re-
paração do asfaltamento. O 
secretário adjunto de Obras, 
Antônio Carlos Della Testa, 
informou que o afundamen-
to está acontecendo por falta 
de uma base bem feita. Por 
isso, é preciso retirar o asfal-
to e a terra do local e colocar 
macadami (material britado), 
refazendo a base, antes do 
recapeamento. 
  Della Testa informou que a 
Secretaria está priorizando 
as vias principais, como João 
Pinheiro e Remígio Prézia, na 
operação tapa-buracos, mas a 
situação precária da Chácara 
Alvorada exige atenção tam-
bém. “Estamos enfrentando a 
dificuldade das chuvas, mas 
vamos prosseguir com o tra-
balho no bairro”. 
  “Realmente, constatamos 
a necessidade do bairro, que 
fica em uma região íngreme e 
com grande tráfego de veícu-
los pesados. Foi ótimo termos 

vice-prefeito visita Chácara Alvorada
estado com a equipe de Obras 
e já poder dar uma resposta 
de imediato ao presidente da 
SAB. Estas visitas também 
são uma ótima oportunidade 
para termos um retorno do 
trabalho da administração e 
ficamos felizes com as no-
tícias que senhor Hélio nos 
deu”, disse o vice-prefeito.
  Presidente da SAB Cháca-
ra Alvorada há 6 anos, o 
comerciante Hélio Mendes 
ressaltou que o bairro tem 
sido bem assistido. “Estamos 
muito felizes com a saúde, 
em nossa farmácia não fal-
ta medicamentos. As infor-
mações que recebemos do 
Programa Saúde da Família 
(PSF), que vai ser implanta-
do aqui, são muito boas. E, 
apesar da chuva, o pessoal 
da limpeza tem conseguido 
manter o bairro sem mato 
e as ruas estão limpas como 
vocês puderam ver. Isso aqui 
está muito bom”, concluiu. 

  No início deste mês, o mi-
nistro do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, Pa-
trus Ananias esteve em Po-
ços de Caldas, para conhecer 
os projetos desenvolvidos 
pela Secretaria de Assistên-
cia Social (SEMAS) e esta-
belecer com a liderança de 
Poços e também da região, 
procedimentos que consoli-
dem e ampliem as parcerias 
em prol do bem público e fa-
mílias pobres.   
Acompanhado do prefeito 
Sebastião Navarro, o minis-
tro visitou as futuras insta-
lações do Restaurante Popu-
lar, no Mercado Municipal, 
o Centro de Referência Es-
pecial de Assistência Social 
(CRAS), na Cohab e o galpão 
do projeto “Dê Futuro”,  na 
Fepasa. Em frente à maque-
te do restaurante, exposta 
no pátio do mercado, o mi-
nistro ressaltou o empenho 
do município nos projetos 
de promoção humana e na 
construção do restaurante.
 “Estamos trabalhando em 
parceria com a Prefeitura 
daqui, na promoção das pes-
soas carentes. Repassamos 
o valor de R$ 800 mil para 
essa obra que integra as es-
tratégias de combate à fome 
e oferecem uma alimentação 
saudável a preços acessíveis 
a pessoas em situação de in-
segurança alimentar e nutri-
cional e aos trabalhadores de 

baixa renda que fazem sua 
principal refeição do dia fora 
de casa”. O restaurante terá 
1.186,80 m2 de área cons-
truída, 144 assentos e uma 
previsão mínima de fornecer 
mil refeições por dia.
  O ministro enfatizou tam-
bém os demais projetos da 
Semas “Estamos presente 
aqui também com os pro-
gramas Bolsa família, erra-
dicação do trabalho infan-
til, a implantação do CRAS, 
que se torna um espaço de 
capacitação profissional, de 
geração de trabalho, em-
prego e renda que viabiliza 
a emancipação das famílias 
pobres e outros. Considero a 
parceria de Poços muito boa 
e crescente”. 
  Segundo o ministro, a in-
tenção é formar uma grande 
rede de proteção e promoção 
das pessoas mais carentes, 
através de políticas públicas, 
que integram uma mesma 
ação dos governos munici-
pais, estaduais e o governo 
nacional. “Vamos fazer dessa 
cidade, que  tem o melhor 
índice de qualidade de vida 
e desenvolvimento humano 
de Minas, que é referência 
turística e cultural, vamos 
torná-la também referência 
social”.
  “Embora de partidos di-
ferentes, a ação do minis-
tério é integrada”, disse o 
prefeito, ressaltando que “é 

importante que o ministro 
veja que o dinheiro federal e 
municipal são bem emprega-
dos aqui, principalmente no 
sentido de valorização do ser 
humano”. 
  Na Regional Sul, na Cohab, 
o ministro conheceu as sa-
las onde funciona uma das 
unidades do programa CRAS. 
O programa é responsável 
pela oferta de orientação e 
apoio especializados a indi-
víduos e famílias com direi-
tos violados. Além da Zona 
Sul, o CRAS possui unidades 
no Centro Social Urbano, na 
Zona Leste e Zona Oeste, no 
bairro Vilas Unidas.
“Vamos lutar para conse-
guirmos recursos do Minis-
tério para implantar uma 
central do CRAS em Poços 
e desenvolver um trabalho 
mais abrangente através de 
convênios com entidades 
sociais, levando o serviço 
prestados pela Semas, mais 
perto da população”, disse 
a secretária de Assistência 
Social Maria Eliane Catun-
da. 
  No Galpão da Fepasa, o mi-
nistro encerrou sua visita a 
Poços conhecendo a exposi-
ção dos trabalhos manuais e 
projetos  coordenados pela 
Semas. Á tarde, seguiu  para 
Alfenas, onde também visi-
tou projetos sociais desen-
volvidos em parceria com o 
governo federal.

Ministro Patrus Ananias conhece 
projetos de Poços

O vereador Álvaro Cagnani e o prefeito Navarro foram recepcionar o ministro Patrus AnaniasPaulinho Couro Minas foi inspecionar as obras na Chácara Alvorada
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DiSque Ração: 3713-6655

❇ Rações
❇ Sementes
❇ ferramentas
❇ Aramados
❇ Artigos para pesca
❇ Produtos veterinários agora também temos 

consultório veterinário !

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

Visando garantir mais segu-
rança aos idosos e também 
ao patrimônio, o Lar dos 
Velhinhos, mantido pela 
Sociedade São Vicente de 
Paulo, construiu um muro 
em torno da instituição. O 
muro de blocos de concreto 
tem 400 metros de com-
primento por dois metros 
de altura O projeto de con-
strução foi implantado em 
parceria com a Alcoa-Poços, 
que doou R$ 12.000,00, e 
com o caixa do Lar dos Vel-
hinhos, que investiu R$ 
19.115,00.
Para Marcos Duarte Figueire-
do, Diretor Administrativo 
do Lar dos Velhinhos, este 
projeto foi de grande im-
portância para a institu-
ição. “Com o muro evitare-
mos a invasão do terreno, 
a destruição da horta e de 
árvores frutíferas, além de 
proporcionar aos nossos 
73 idosos, muito mais se-
gurança”. Este é o quarto 
projeto viabilizado com a 
parceria da Alcoa-Poços. 
Em 1995, foram doados 
US$ 45 mil (Alcoa Founda-
tion) para a aquisição de 
mobiliário; em 2002, US$ 
5 mil para a implantação 
da Horta Medicinal e, em 

2004, R$ 5.740,00 para a 
aquisição de Máquina para 
a Confecção de Fraldas Des-
cartáveis, com recursos do 
Instituto Alcoa. A empresa 
doou também um automóv-
el Fiat Pálio, em 2005, no 

valor de R$ 9.000,00.
O evento de inauguração 
do muro foi realizado no 
dia 28 de dezembro, com a 
presença de representantes 
da instituição – diretoria, 
funcionários e voluntários. 

A Alcoa-Poços foi represen-
tada por Elisabeth G. Russo, 
Supervisora de Relações In-
stitucionais, e Lenira Valim 
Sólia, membro da Equipe 
Líder de Relações Comuni-
tárias.

Representantes 
do Lar dos 

Velhinhos e da 
Alcoa-Poços na 

inauguração do 
muro do Lar dos 

Velhinhos, que 
garantirá mais 
segurança para 

os idosos

O Lar dos Velhinhos agora está todo cercado por muros

Construção 
de muro 

amplia 
segurança 
do Lar dos 
velhinhos

O Centro de Educação Infantil 
Charque, mantido pela Fun-
gotac, recebeu uma série de 
melhorias, que ampliaram a 
segurança e o conforto das cri-
anças e idosos atendidos pela 
instituição. Foram instaladas 
proteção nas laterais da quadra 
coberta e cobertura na porta 
de entrada e saída de alunos, 
que protegerá o local em dias 
chuvosos, evitando tumultos 
nestes horários. O projeto teve 
a parceria da Alcoa-Poços, que 
doou R$ 7.200,00, recursos do 
Instituto Alcoa, e do Vereador 
Álvaro Cagnani.
“Agradecemos aos nossos par-
ceiros: a Alcoa-Poços, que, 
através do Instituto Alcoa, 
nos beneficiou com mais um 
projeto de grande importân-
cia para a nossa creche, e ao 
Vereador Álvaro Cagnani”, de-
stacou Lília Maria Pereira de 

Creche do Charque recebe melhorias
Carvalho Dias, Presidente de 
Honra da Fungotac. “Em nome 
de todas as nossas crianças, o 
nosso muito obrigado”.
Este é o terceiro projeto im-
plantado com a parceria da Al-
coa-Poços na creche. Já foram 
doados cerca de R$ 12.000,00 
para a aquisição de mobiliário 
e adequação da cozinha.
O evento de inauguração teve 
a presença do Vereador Álvaro 
Cagnani, Presidente da Câmara 
Municipal; de Ângela Maria 
G. Cardoso de Ávila, Chefe do 
Setor de Educação Infantil da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação; Maria Brunelli, Super-
visora do Plano Municipal da 
Juventude, e de Maria Rita de 
Figueiredo, Coordenadora do 
CEI Charque. A Alcoa-Poços foi 
representada por Elisabeth G. 
Russo, Supervisora de Rela-
ções Institucionais.

Inauguração de melhorias no CEI do Charque

D3 Funilaria
✹ funilaria em geral

✹ Pintura, polimento e revitalização

✹ orçamento sem compromisso

Av. José Ferreira Salles 93 (Perto da Artec)
 3722-7466  Cel. 8801-5932
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Telefone 3722-1504
Rua Campestre 89 * Poços de Caldas, MG

RÁPIDO CAMPINAS

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

* RomaRias * ExcuRsõEs *  TuRismo * TRanspoRTE EscolaR * FábRicas *

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

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

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

sEja qual FoR sua nEcEssidadE Em TRanspoRTE, nós TEmos a mElhoR E mais Econômica solução !

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

TapEçaRia E lava jaTo
Garantia de qualidade em todos os serviços

oRçamEnTos sEm compRomisso.

Divisão De TapeçariaLavagem Simples e Completa. Higienização Interna.
Divisão de Lava Jato

  A pequena casa onde fun-
cionava a creche do Jd. 
São Paulo, na rua Brooklin, 
foi demolida e quem pas-
sa pelo local já pode ver o 
novo prédio da instituição. 
A construção de dois anda-
res e térreo, em um terreno 
de 1.320 m2, está com 90% 
das obras concluídas. Orça-
da inicialmente em R$ 862 
mil, esta obra faz parte do 
plano de ampliação de as-
sistência à educação infan-
til. Com o novo prédio, a 
capacidade de atendimento 
aumenta de 85 para 200 
crianças. 
  A creche no Jd. São Paulo 
é uma reivindicação antiga 
da comunidade. Depois de 
uma visita à casa que havia 
no local, o prefeito Sebas-
tião Navarro decidiu pela 
demolição e construção de 
um novo prédio. “Vimos 
que não havia condições 
de ampliações, reformas 

Creche do Jd. São Paulo tem 90% 
das obras concluídas

ou adaptações, pois o lu-
gar não tinha mais condi-
ções de receber este tipo 
de obra. Com uma demanda 
muito grande por vagas, 
chegamos a conclusão que 
era preciso uma nova cre-
che, com mais conforto 

para as crianças e os servi-
dores”, disse Navarro.
  Atualmente, as crianças 
da região estão sendo aten-
didas na creche do Jardim 
Santa Rita, em uma casa de 
nove cômodos, até a con-
clusão da obra.

R.Dr. Mário de Paiva, 714 - Vila Nova
Telefone 3713-9504

Tudo o que toda padaria tem e o 
atendimento Nota 10 que você só 

encontra aqui

a padaria do Di

A nova creche do Jardim São Paulo já está quase pronta
  O Lar de Irmã Catarina gan-
hou uma bela brinquedo-
teca. Com a doação de R$ 
7.200,00, recursos do Insti-
tuto Alcoa, e também com 
a parceria da Loja Maçônica 
Estrela Caldense, mantene-
dora da instituição, foram 
adquiridas bolas, casinha 
de madeira, móveis para a 
casa de bonecas, fantoches 
e inúmeros outros brinque-

dos, alegrando as 119 cri-
anças da creche.
Este é o segundo projeto 
apoiado pela Alcoa-Poços 
no lar de Irmã Catarina. 
Em 2004 foram doados R$ 
14.350,00 para a reestru-
turação física do prédio da 
instituição. 
A inauguração teve a pre-
sença de Flávio Franco, 
Presidente da instituição, 

Lar de Irmã Catarina inaugura Brinquedoteca

e de Vera Freire, Coorde-
nadora da creche, além de 
Edio Baso, representando 
a Loja Maçônica Estrela 
Caldense, e membros da 
diretoria. A Alcoa-Poços 
foi representada por Elisa-
beth G. Russo, Supervisora 
de Relações Institucionais, 
e Lenira Valim Sólia, da 
Equipe Líder de Relações 
Comunitárias.

Inauguração da Brinquedoteca do Lar Irmã Catarina
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vendo estes filmes, tu verás que a cratera do Metrô de 
São Paulo parece conto de fadas

Só na Flash Video você encontra todos os filmes que receberam o mais cobiçado prêmio do cinema mundial

F l a s h
vIDeO lOCADORA

na Praça dos Macacos
Rua Rio Grande do Sul 1250

telefone 3722-4398

R$ 4,00R$ 4,00
Locação de suPeR LançaMenTos a

e religiosos, associações de 
moradores, de portadores de 
deficiencias e patologias, de 
idosos, de defesa do consu-
midor entre outros; Os Tra-
balhadores em Saúde  são 
indicados por associações 
de classe, sindicatos e con-
selhos de profissionais de 
saúde (médicos, enfermei-
ros, dentistas, assistentes 
sociais, técnicos, auxilia-
res, etc.); Os Prestadores de 
Serviços são indicados por 
entidades que atuam na as-
sistencia à saúde como labo-
ratórios, hospitais, serviços 
de apoio terapeutico etc; Os 
representantes do Governo 
são indicados pelo Governo 
Municipal.
O Conselho Municipal de 
Saúde se reune ordinária-
mente às terceiras segundas 
feiras do mês com início às 
19:00 horas, sendo que as 
reuniões são abertas á popu-
lação e as sugestões, dúvi-
das, reclamações, denuncias 
devem ser encaminhadas di-
retamente ao conselho atra-
vés do telefone 3697 2863 
ou e-mail cms@pocosdecal-
das.mg.gov.br .

  Foi realizada na segunda 
feira dia 15 de janeiro de 
2007 eleição para a nova 
Mesa Diretoria do Conselho 
Municipal de Saúde, foram 
eleitos para Presidente o Dr. 
Eloisio do Carmo Lourenço, 
dentista, que no no conse-
lho representa a categoria 
de Trabalhadores em Saúde 
(indicado pela Associação 
Brasileira de Odontologia)  e 
para Vice-Presidente o Sr. Vi-
cente de Paula representan-
te do segmento de Usuários 
(indicado pelo Sindtextil). 
O Conselho de Saúde é a 
garantia que a população, 
através de suas entidades 
representativas, participará 
do processo de formulação 
das políticas de saúde e 
do controle de sua execu-
ção, tornando os Conselhos 
uma instância privilegiada 
na proposição, discussão, 
acompanhamento,  delibera-
ção, avaliação e fiscalização 
da implementação da Polí-
tica de Saúde, inclusive em 
seus aspectos econômicos e 
financeiros.
O direito da sociedade de 
participar do controle social 

Conselho Municipal de Saúde Elege Nova Diretoria
Presidente do CMS é morador da Zona Leste

está assegurado na Cons-
tituição Federal de 1988, 
tendo sido regulamentado 
pela Lei nº 8.142, de 28 de 
novembro de 1990. Foi esta 
lei que criou os Conselhos 
de Saúde e as Conferências 
de Saúde como instâncias 
colegiadas do Sistema Úni-
co de Saúde - SUS - em cada 
esfera de governo (Nacional, 
Estadual e Municipal).  Es-
sas instâncias representam 
um espaço na qual as vozes 
de diferentes setores da so-
ciedade devem ser ouvidas, 
pelo governo, e respeitadas, 
reunindo pessoas que repre-
sentam posições e propostas 
ora semelhantes, ora dife-
rentes e às vezes antagôni-
cas, porém, devendo todos e 
todas estar a serviço do SUS 
e de seus princípios e dire-
trizes. Neste sentido, cabe 
aos Conselheiros negociar 
soluções, ou seja, discutir 
e buscar acordos uns com 
os outros e com os gestores 
da saúde, visando encontrar 
as melhores saídas para os 
problemas que afligem a 
população. A participação 

nesses Conselhos é também 
um direito e um dever de ci-
dadania.
Os Conselhos de Saúde foram 
criados, portanto, para iden-
tificar, fiscalizar e cobrar 
solução, junto ao governo, 
para os problemas que a po-
pulação encontra na área da 
saúde, bem como deliberar 
sobre as políticas públicas 
para a saúde. As políticas 
públicas são o conjunto de 
medidas que compõem um 
programa de governo desti-
nado a atender os interesses 
da sociedade.
Em Poços de Caldas, o Conse-
lho de Saúde é composto de 
24 membros titulares e 24 
suplentes que são indicados 
por entidades representati-
vas do município (Associa-
ções, Conselhos, Movimentos 
populares e religiosos, etc.). 
Os segmentos que consti-
tuem o conselho são: Usu-
ários (50% dos membros), 
Trabalhadores em Saúde 
(25%) e Prestadores de Ser-
viços e Governo (25%). Os 
Usuários são indicados por  
entidades assistênciais, 
movimentos comunitários 

A sAúde dA populAção:
Ao analisarmos a questão da 
saúde da população é impor-
tante observamos por um con-
texto mais amplo do que ape-
nas a relação entre a população 
e os serviços de atendimento à 
saúde, na verdade, questões 
como habitação, trabalho, la-
zer, transporte, meio ambiente, 
educação, alimentação e renda 
têm influência direta na qua-
lidade de vida das pessoas e 
qualidade de vida é sinônimo 
de saúde, portanto, analisar as 
necessidades da assistência à 
saúde da população (serviços) 
e tentar resolve-las é muito im-
portante, mas para termos um 
quadro de melhoria na saúde 
desta população é necessário 
se investir pesado em qualida-
de de vida.
Outra questão que deve ser 
considerada e que é das mais 
importantes é a participação 
da população na resolução das 
questões da saúde seja fisca-
lizando a aplicação dos recur-

sos, cobrando ações do poder 
público, participando do plane-
jamento e acompanhando a exe-
cução dos projetos, desta forma 
deixamos de ser “pacientes” e 
passamos a ser “cidadãos” com 
direitos e deveres.

HospitAl dA ZonA leste
Segundo informações da Secre-
taria de Saúde o Hospital da Zona 
Leste, hoje, está funcionando 
como um Centro de especiali-
dades servindo como referência 
para os  serviços de saúde de 
atenção básica da zona leste, 
ou seja, nos PSFs ou Postos são 
realizadas as ações de atenção 
primária e se há necessidade 
de consultas especializadas ou 
exames as pessoas são enca-
minhadas ao HZL, existe ainda 
a intenção de montar um centro 
oftalmológico que será para aten-
dimento de todo o município. Em 
minha opinião, uma discussão 
que deveria ser feita com a popu-
lação da zona leste é a mudança 
do nome desta unidade de saú-
de onde deveria ser alterado e a 

palavra “Hospital” ser retirada 
uma vez que ele está mais pró-
ximo de se firmar como um nú-
cleo de especialidades do que 
ser equipado e se transformar 
em um “hospital”.

 Centro soCiAl urbAno
O CSU é outro equipamento 
de saúde que merece alguma 
atenção urgente, pois as con-
dições de trabalho são ruins e 
totalmente inadequadas para 
atendimento à saúde.
Funcionando, hoje, como pos-
to de saúde e com a intenção 
de ser transformado em mais 
unidade de Programa Saúde da 
Família. A justificativa é sempre 
a mesma que por ser do Gover-
no do Estado a Prefeitura não 
poderia (ou não quer) realizar 
reformas, o que realmente não 
se justifica é que pessoas traba-
lhem e outras sejam atendidas 
em condições insalubres. Se re-
almente não podemos reformar 
este equipamento e sendo posto 
ou PSF é urgente que se busque 
outro local mais adequado. 

Novo presidente fala das principais questões ligadas à saúde 
na Zona Leste:

  O PSF do Parque Pinheiros 
foi recentemente invadi-
do por bandidos safados e 
inescrupulosos que não se 
importam com o bem estar 
da comunidadee. Um termi-
nal de rede que seria usado 
para marcação de consultas 
on-line à população foi fur-
tado. O equipamento incluía 
um monitor, um aparelho 
de rede e uma impressora.  
O secretário de Saúde Mário 
Roberto Paiva Ferreira fez 
uma avaliação do prejuízo, 
destacando a impossibili-
dade de informatização do 
atendimento no local por 
causa do crime. “Íamos co-
meçar a fazer no PSF Parque 
Pinheiros as marcações de 
consultas e exames on-line. 
Isso era um grande bene-
ficio para a população do 
Parque Pinheiros. Seria o 
primeiro terminal de rede a 
ser instalado dentro do Pro-
grama Saúde da Família e, 
coincidentemente, as mar-
cações on-line começariam 
nesta quinta-feira. A comu-
nidade não ia mais precisar 

Bandidos roubam 
computadores no 

PSF do Parque Pinheiros
se dirigir à Policlínica ou na 
secretaria marcar consulta 
e exames. Tudo isso seria 
feito via computador, pela 
internet”, afirma.
  Paiva informa que o sis-
tema de atendimento infor-
matizado será implantado 
em outras unidades de PSF 
e teme que crimes como 
este possam se repetir. 
“Fico temeroso de instalar 
esse beneficio à comuni-
dade”, diz. Segundo o se-
cretário, a implantação de 
um novo equipamento no 
PSF do Parque Pinheiros vai 
demorar vários meses, de-
vido à lentidão do processo 
licitatório e de aquisição 
de aparelhagem. “Temos 
que fazer novas compras 
de aparelho, nova licita-
ção e novo pregão. Demora 
meses para conseguirmos 
trazer de volta esse benefi-
cio à população do Parque 
Pinheiros”, lamenta. “A co-
munidade fica prejudicada 
porque alguns indivíduos 
entram num PSF, depredam 
e roubam equipamentos”.
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A Secretaria de Obras 
(SOV) entregou à popula-
ção esta semana uma baia 
para ponto de ônibus na 
Avenida Remigio Prézia, 
próximo à delegacia de 
polícia civil. No local foi 
feito um piso em concreto 
armado, calçada e coloca-
do um corrimão metálico. 

  O spray de espuma conti-
nua proibido no carnaval 
de Poços. A determina-
ção obedece o 
d e c r e t o 
mun i c i -
pal nº 
8.366, de  
24 de fe-
vereiro do 
ano passado. 
A proibição é 
embasada na 
portaria federal 
nº 534, de 19 de 
setembro de 1988, 
que “proíbe a fab-
ricação de produtos 
cosméticos, de higiene, 
perfumes e saneantes 
domissanitários aerosóis 
que contenham propelen-
tes à base de CFC”
O spray de espuma con-
tém em sua formula o 

Com a obra, a comunidade 
ganha mais segurança e as 
paradas dos veículos não 
prejudicam o tráfego, que 
é intenso na região.
  No local, deverá ser ins-
talado um abrigo, que vai 
ser providenciado pela em-
presa Circullare, a pedido 
da Prefeitura. “Os ônibus 

tinham que parar no meio 
da avenida e isso compli-
cava bastante o trânsito. 
Com essa pequena inter-
ferência no local, conse-
guimos trazer um grande 
ganho para a comunidade 
e para o tráfego de veícu-
los”, disse o engenheiro 
Paulo Milton, da SOV.

População ganha novo ponto de ônibus 
na Remigio Prézia

R. Cel. Virgílio Silva 2915
Dom Bosco

  3713-6499

Dr. 

Anísio 
Pereira Jr.

Cirurgião Dentista

Bem perto de você, o 
melhor atendimento !

Sprays de espuma continuam 
proibidos no carnaval

CFC e, anda, não segue 
as normas da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária.
O decreto enfatiza 
ainda que o spray 
de espuma e seus 
similares podem 
causar alergia 
e irritações na 
pele, olhos, 
g a r g a n t a 
e até ur-
ticárias.
D e s s a 
f o r m a , 

estão proibidos 
a comercialização, dis-

tribuição e uso do spray 
e produtos similares no 
município de Poços de 
Caldas. A fiscalização fica 
por conta da Secretaria 
de Serviços Urbanos e 
Vigilância Sanitária

Novo ponto de ônibus perto da 25ª Delegacia de Polícia
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