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CASA DE CARNES BOM SUCESSO

Rua Senador Godoy 340 - Aparecida / Jd. São Paulo

DISK ENTREGA
3721-2049

Entrega rápida de sua encomenda  
sem cobrança de taxa

Promoção de dar água na boca!
3 Frango assado +  farofa »» R$ 11,90

3 Coxa e sobrecoxa »» R$ 2,99 / Kg
3 Bisteca Suina »» R$ 5,99 / Kg

3 Linguiça Toscana »» R$ 5,99 / Kg
Aceitamos todos os cartões de crédito. Dividimos em até 3 vezes

CASA DO PASSARINHEIRO

DISK RAÇÃO

3712-8863 * 9958-7804
RUA MAJOR JOAQUIM BERNARDES 664 - BAIRRO APARECIDA / JD. SÃO PAULO

GRANDE VARIEDADE DE RAÇÕES 
PARA SEUS ANIMAIS.

Acessórios para cães, gatos e aves em geral. 
Telas - Botinas - lonas - sementes - Artigos 

para pesca
Entrega grátis !

Material radioativo volta a 
causar polêmica na cidade    

  Depois de algum tempo, a 
questão de materiais radioa-
tivos volta a causar polêmica 
em Poços de Caldas. Desta 
vez, foi o transporte e arma-
zenamento de vários tambores 
contendo torianita pelo CNEM 
- Comissão Nacional de Ener-
gia Nuclear. O mineral tem em 
sua composição 75% de tório, 
7,5% de urânio e cerca de 10% 
de óxido de chumbo e foi apre-
endido pela Polícia Federal no 
estado do Amapá há cerca de 
três anos.

  A denúncia do depósito do 
material radioativo na cidade 
foi feito pelo vereador Marcus 
Togni, presidente da Câmara 
Municipal. Para ele, a comuni-
dade não foi consultada. Dire-
tores e técnicos do CNEN asse-
guraram que não há perigo para 
a população e que o metarial 
está armazenado conforme as 
normas do setor. Nos próximos 
dias, a Câmara e a Prefeitura 
vão averiguar as denúncias e o 
assunto ainda vai render muito 
“pano para a manga”.

ELEIÇÕES 2010:
Laércio Martins comemora 

liderança de Hélio Costa para o 
governo de Minas Gerais  

Prefeitura melhora o trânsito na região
  Através da construção de uma rotatória e de uma pista paralela à Avenida Dr. Saul do Prado Bran-
dão, a Prefeitura vai melhorar consideravelmente o trânsito entres os bairros Dom Bosco, Azaléias, 
Amarilys, Hortênsias, Acácias e Jardim Ipê. Havia uma grande confusão na confluência dos acessos 
a estes bairros e acidentes - principalmente colisões, eram uma constante. A Construtora Etapa está 
executando as obras e dentro de algumas semanas o trecho já estará liberado. Enquanto o trecho ficar 
interditado, o trânsito está sendo desviado pelo Ipê e pela Pedro Viucente Lúcio, no Jd. Amaryllis.

Trânsito organizado: com a rotatória, o trânsito vai fluir mais facilmente entres os bairros

Polícia Civil faz apreensão recorde de DVDs 
piratas na Chácara Alvorada Página  6

Rua Cel. Virgílio Silva 2865 *   3713-2255 * Dom Bosco

Aceitamos ticketes e cartões de crédito. Entrega em domicílio. Abertos todos os dias

Arroz Thatiana 
Tipo 1 - 5 kg

R$ 8,29

Feijão Quero Mais
1 kg

R$ 1,99

Papel higiênico 
FINUS c/4
R$ 0,99

Coca Cola  
litro retornável

R$ 1,09
Fanta Laranja  
litro retornável

R$ 0,99
Guaraná Kuat
litro retornável

R$ 0,89

Coca Cola  
sabores - 2l PET

R$ 1,99

Cerveja Antarctica  
lata - 12 unid.

R$ 11,90
Guaraná Kuat

2 lt - PET
R$ 1,89

NO NOVA VIDA É ASSIM: 
INVERNO FRIO, OFERTAS QUENTES!
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Tribuna da Zona Leste
“A adversidade desperta em nós 

capacidades que, em circunstâncias 
favoráveis, teriam ficado adormecidas”   

Horácio (poeta romano)
 

Dr. Eloísio do Carmo Lourenço
Consultório: Rua Paraíba 822 - Centro   3722-4229

Criando 
lindos 

Sorrisos

Clínica geral g  Ortodontia g  Adultos e crianças

Sobrevoei um 
mundo de trevas 
densas

Habitado por seres 
de mil crenças

Aturdidos. 
Desesperados.

Conturbados. 
Despidos.

Corpos chagados. 
Doenças.

Olhos fechados. Ouvidos 
tapados.

Caminhando, tropeçando 
alucinados.

Numa só direção

De encontro a um paredão.

Enviei até eles meus amigos 
para avisá-los.

Ouvidos tapados não ouviram.

Lancei sobre eles a minha luz.

Olhos fechados não a viram.

Desci para ajudá-los.

Pregaram-me numa cruz.

 
Paulo Kronemberger

A LUZ DE CRISTO

NOTA DO EDITOR:
A volta de quem nunca foi

  Depois de uma longa e tene-
brosa tempestade, o colunista 
Zé Pururuca está de volta. Afas-
tado depois de um insistente 
protesto de simpatizantes de 
grupos e comandos gays lo-
cais, o Zé está de volta – para 
a alegria de muitos leitores 
e desespero de outros que o 
consideram demasiadamente 
homófobo (que não gosta de 
viados, sapatões, lésbicas e 
assemelhados). Ele faz questão 
de garantir que gosta mesmo 
é de mulher (“A mulher é 
a segunda melhor coisa do 
mundo; se existir alguma coisa 
melhor, deus pegou para ele”, 
deixa bem claro), Zé Pururuca 
ressalta que não tem nada 
contra a classe – mas também 
nada a favor. “Cada um é livre 
para fazer o que bem quiser, 
mas deve saber que homi com 
homi dá lobisomi e muié com 
muié dá jacaré”, sentencia o 
colunista colaborador.

BURACOLÂNDIA
Quem pensa que são só as ruas 
da Zona Leste que estão mais 
esburacadas do que um queijo 
suíço está redondamente en-
ganado. Vai dar um passeio lá 
pelas bandas do Kennedy ou 
do Esperança e vai ver buraco 
por todos os lados. Tem lugar 
que tem tanto buraco que os 

moradores estão chamando Du 
buraco tal – e não rua tal.
Rovilson com a bola toda
Quem anda com toda moral 
é o presidente de honra do 
SAB Santa Rosália, Rovilson 
de Lima. Até o Olavinho está 
feliz com a novidade. Mas tem 
gente que está com a maior dor 
de cotovelo e não aceita esta 
moral. E o Rovilson sapeca: 
“enquanto a caravana passa, os 
cães ladram”. Au au au !!!

COMERCIAL REFRIGEL 
GANHA MAIS UM PRÊMIO

A Comercial Refrigel, uma das 
mais gabaritadas empresas da 
região, acaba de ganhar mais 
um prêmio. Desta vez, de 

Coluna do Zé Pururuca

uma ONG de Belo Horizonte 
especializada em ações globais 
de assistência social solidária, 
principalmente à juventude 
carente e desassistida. É isso 
aí ! E que outras empresas da 
região também ganhe prêmios 
similares.

DRA. REGINA “INVADE” 
ÁREA DE 

JOAQUIM DA FARMÁCIA
Devagarzinho, bem ao estilo 
de seu brother, a Dra. Regina 
avança sobre o eleitorado da 
Zona Leste. Primeiro, deu umas 
beliscadinhas no reduto de Pau-
lo Eustáquio no Nova Aparecida 

e Santo André. Agora quem a 
vê abiscoitando eleitores é o 
Joaquim da Farmácia, já que 
a doutora está em linha direta 
com o Itamaraty, conhecido 
reduto do Joaquim. Fiquem de 
olho bem abertos, moçadas !
Joaquim, o ecologista
Tudo começou com o Cid Cha-
con, que plantou várias árvores 
no Parque Pinheiros. Agora é o 
Joaquim que está plantando 
árvores por aquelas bandas. 
Bom para o meio ambiente e 
para os bairros. E o Cid, pelo 
que se comenta, não está pas-
sando pela mesma pinguela do 
Joaquim
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DEFENDA O SEU DINHEIRO  
Pesquise os preços antes de ir ao supermercado

ECONOMIA

Supermercado Barateiro Bretas Sanmichel Ba.Aparecida

Arroz tipo 1 - 5 kg 7,49 5,99 7,79 7,99

Feijão - 1 kg 1,99 1,89 1,99 1,69

Açúcar Cristal - 5 kg 5,75 5,49 6,08 5,99

Sal refinado - 1 kg 0,89 1,39 0,69 0,68
Óleo de Soja - 900 ml 2,49 2,09 2,39 2,59

Ovo branco - dz 2,75 2,49 1,89 1,85
Farinha de trigo - 1 kg 1,15 1,45 1,27 1,80

Macarrão - 0,5 kg 1,19 1,65 1,35 1,55

Margarina - 500 g 1,78 1,99 1,45 1,80

Extrato de Tomate - 350 g 1,19 1,39 0,85 1,15

Fubá mimoso - 1 kg 1,68 0,95 1,65 1,75

Maizena - 500 g 2,25 1,99 2,88 2,40

Bolacha de trigo - 400 g 1,80 1,69 1,99 2,00

Achocolatado - 400 g 1,95 1,39 1,79 2,20

Refrigerante - PET 2l 1,38 1,65 1,39 1,69

Leite tipo C - 1 l 1,30 1,49 1,48 1,30
Pãozinho francês - 1 Kg 4,00 3,99 4,99 4,90

Sabonete - 90 g 0,59 0,55 0,65 0,60

Pasta de dente - 90 g 1,10 1,09 1,25 1,25

Papel higiênico - pct 4 1,29 0,99 1,39 1,10

Absorvente higiênico pop 1,54 0,89 1,45 1,80

Toalha de papel - pct 2,26 2,89 1,98 2,40

Sabão em pedra - 1 kg 3,65 3,28 3,75 3,95

Omo Multiação - 1 kg 6,19 5,19 5,49 7,35

Detergente - 500 ml 1,24 0,79 0,89 1,10

Água sanitária - 1 l 1,25 1,39 0,99 1,10

Desinfetante - 500 ml 1,68 1,79 1,85 1,60
Bombril  - pct 1,20 1,20 1,79 1,35

Soma das Compras (R$) 63,02 59,02 63,40 66,93

VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250  3722-4398

O Mais completo acervo de 
filmes originais e  

sempre atualizados

F L A S H

Visite o nosso site:
www.

flashvideofilmes.
com.br

WILSON RIBEIRO
  O empresário Laércio Martins 
disse estar bastante feliz com 
a liderança do ministro das 
Comunicações, Hélio Costa, em 
todas as pesquisas eleitorais 
feitas para avaliar quem os 
mineiros preferem para ser o 
próximo governador do Estado. 
Segundo o presidente da Cal-
dense, seu amigo Hélio Costa 
aparece com folgada liderança 
em todos os levantamentos e 
em todos os confrontos apre-
sentados pelos institutos de 
pesquisa de opinião pública. 
Inclusive em Poços de Cal-
das e cidades circunvizinhas. 
“Hélio Costa sempre teve boa 
aceitação em nossa cidade. Ele 
ganhou aqui todas as vezes 
em que disputou. Na última 
delas, deu um verdadeiro baile 
no então governador Eduar-
do Azeredo, que dizem ser o 
criador do famigerado sistema  
mensalão / valérioduto no Bra-
sil. No entanto, não se sabe por 
que cargas d’água, ele acabou 
perdendo a eleição no Estado 
– principalmente nos grotões. 

Agora é diferente e o povo mos-
tra que não é bobo e sabe quem 
quer para dirigir o Estado”, 
destaca Laércio. “Vamos eleger 
Hélio Costa, que é um grande 

amigo de Poços de Caldas”, as-
segurou o empresário e líder do 
PMDB que há alguns dias esteve 
em Campo do Meio e Carmo do 
Rio Claro para acompanhar o 
ministro na inauguração de 
projetos educativos e sociais 
naquela região.
  Rovilson de Lima também 
comemora resultados – Quem 
também ficou bastante feliz 
com o resultado das pesquisas 
foi o presidente de honra da 
SAB Santa Rosália, Rovilson de 
Lima – que também assegura 
ser um “fiel escudeiro” de Hélio 
Costa. “Sempre apoei o atual 
ministro das Comunicações 
nas eleições que ele disputou 
– inclusive quando ele se ele-
geu deputado federal. Agora, 
vamos torcer para que ele saia 
candidato a governador do 
Estado, já que ele tem muitos 
amigos aqui – principalmente o 
presidente da Caldense, Laércio 
Martins, que certamente vai ter 
um posto de destaque em seu 
eventual governo”, enfatizou 
entusiasmado o ex-vereador 
Rovilson de Lima.

Laércio Martins feliz com liderança de 
Hélio Costa em pesquisas eleitorais

O ministro das Comunicações, 
Hélio Costa, em recenre visita a 
Poços de Caldas e cidades vizi-
nhas, quando foi recebido pelo 

seu amigo Laércio Martins

Pesquisa realizada em 05/06/2009. Barateiro - Santa Rosália; Bretas - Vila Nova; SanMichel - 
Campos Elíseos e Super Barato Aparecida - Jd. São Paulo
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PEÇAS USADAS

SCOTT

Rafe
auto   peças

 (35)3714-1113
Av. José Remígio Prézia 1.186 - Jd. dos Estados

Poços de Caldas, Minas Gerais

NOVAS & USADAS

Av. João Pinheiro 753 (ao lado da Cooperativa)

Central de Vendas: 3722-2573

Distribuidor Autorizado Heliar

S C O T T

3715-4866
R. Cel. Virgílio Silva 2895 (esq. Rua Ibirapuera) - Dom Bosco

MOTOS .
Oficina Mecânica e Elétrica * Acessórios & Peças 

* Funilaria, Pintura e Revitalização * Tunning

O FICINA MASTRI
* Funilaria & Pintura  *

3721-4525
Av. José Remígio Prézia 775 - Jd. dos Estados

 3722-6446
Pit Stop Centro Automotivo e Acessórios

Av. José Remígio Prézia 788 - Jd. dos Estados

25ª Delegacia

Pampa
Dom 

Bosco

Pit Stop

V Suspensão

V Freios

V Direção

V Alinhamento

V Balanceamento

V Cambagem

 VAlinhamento de 
Faróis

V Escapamentos

V Pneus:
Novos e usados
Recauchutados

V Troca de Óleo

V Acessórios

V Baterias

Tudo o que você precisa, num só lugar !

Traga este anúncio e ganhe um completo check-up em seu 
veículo (35 ítens) + 20% desconto nos serviços

Wilson Ribeiro
  Ele é um dos mecânicos mais compe-
tentes e conceituados não só da Zona 
Leste, mas da cidade inteira. Com um 
raro talento para a mecânica e uma longa 
experiência nas oficinas, conhece um 
defeito apenas pelo ronco de um motor 
ou trajetória de um veículo. Com várias 
décadas de estudo, aprendizado e prática, 
conhece tudo de motores e todos os ou-
tros sistemas veiculares. Estamos falando 
do Sr, Valdemiro Costa, proprietário da 
Portugal Car, loja de autopeças e ponto de 
assistência técnica situada na Rua Coronel 
Virgílio Silva, no bairro Dom Bosco.
  Nascido na pequena cidade de Val de 
Cães na província (equivalente a estado) 
de Bragança, em Portugal, Sr. Valdemiro 
sempre gostou de carros emotores. 
Ainda criança iniciou como aprendiz em 
sua cidade natal e logo se transferiu 
para Lisboa, onde estudou mecânica 
num Liceu de Artes e Ofícios, enquanto 
trabalhava numa concessionária de uma 
famosa fábrica alemã de automóveis. Por 
volta de 1972, foi promovido a diretor de 

uma concessionária Peugeot em Laun-
da, capital de Angola (naquela época, 
uma colônia portuguesa na África). 
Trabalhou lá até 1974, quando se iniciou 
a sangrenta guerra civil que afligiu 
aquela país logo após a independência e 
que durou até o final do século passado. 
Para escapar dos rebeldes, foi obrigado 
a fugir de Angola escondido numa carga 
de bananas exportadas para a África do 
Sul. Primeiro foi para Pretória, de onde 
conseguiu resgatar sua família que 
ficou escondida em Launda num vôo 
humanitário. Conseguiu emprego numa 
concessionária Renault, mas logo teve 
que se mudar para Johannesbourgh, 
a maior cidade sul-africana. Lá, com 
apoio da comunidade portuguesa local, 
conseguiu trabalho numa concessioná-
ria francesa.
  A situação se agravava na África do 
Sul em virtude do regime racista e das 
revoltas que pipocavam por todo o país. 
Para escapar da crescente violência, ele 
e a família resolveram vir para o Brasil 
que naquela época vivia um grande ciclo 

de desenvolvimento (isso em 1975). Vendeu 
o carro que possuía e vários outros bens e 
comprou passagens pela Varig num vôo que 
tinha escala em Angola. Para complicar as 
coisas, este vôo ficou retido pelos rebeldes 
por várias horas no aeroporto da capital. 
Porém, depois de muitas negociações, o 
avião foi liberado e no outro dia ele e sua 
família já estavam no Rio de Janeiro.
  Logo que chegou ao Brasil, procurou alguns 
familiares e amigos que moravam no Rio e 
imediatamente começou a trabalhar numa 
concessionária Fiat. A montadora italiana 
acabara de inaugurar sua fábrica em Betim 
e estava iniciando suas atividades no Brasil. 
Sabendo de sua qualificação, seus diretores 
o convidaram para trabalhar como ins-
trutor e “montador” de concessionárias 
pelo interior do país. Nesta época, passou 
por diversas cidades brasileiras onde 
fazia treinamento dos mecânicos e outras 
equipes – particularmente no Nordeste e no 
Paraná. Em Curitiba, juntou as economias e 
montou uma oficina autorizada Fiat, que fez 
grande sucesso na cidade. Nesta ocasião, 
fez uma viagem a Poços de Caldas com 
alguns amigos e ficou tão encantado com 
a cidade que resolveu se mudar para ela. 
Vendeu a oficina e veio de “mala e cuia” 
para a cidade.
  Sr. Costa lembra que a recepção não foi 
das melhores, já que a delegada de então 
suspeitou que ele era algum tipo de fugitivo 
ou bandido e ameaçou prendê-lo. “Pode vas-
culhar minha vida que não vais encontrar 
nenhum indício de irregularidade”, despa-
chou ela para a desconfiada mulher que 
realmente investigou e deu “com os burros 
n’água”. Superada a inóspita recepção, ele 
alugou uma casa no Jardim São Paulo e 
comprou um terreno no Dom Bosco, onde 
construiu sua casa e a Portugal Car que 
hoje já tem quase 30 anos de presença no 
mercado local. Sempre com ótimas refe-
rências e um portifólio com inúmeros casos 
de sucesso na manutenção e recuperação 
de veículos de todas as marcas. 
  Revelando e declarando seu amor à cidade, 
Sr. Valdemiro diz ter apenas uma mágoa 
em relação à comunidade local: a falta de 
valorização à capacitação e ao preparo 
profissional. “Muita gente não consegue 
distinguir entre um profissional que preza 
pelo estudo, preparo e capacitação e 
outro que mal sabe diferenciar polegada 
de milímetro”, relata. “Se alguém tiver 
amor ao seu patrimônio, deve saber para 
quem confia a sua manutenção, já que as 
conseqüências de um serviço mal feito são 
muito graves”, explica e aconselha.

Sr. Valdemiro Costa, um mestre da mecânica 
com muitas histórias para contar Câmbio, embreagem, fieio e 

suspensão são alguns dos sistemas 
do veículo que mais apresentam 
problemas precoces por causa de 
mau uso Hábitos errados, além 
de comprometei asaúdee se segu-
rança do motorista, podem pesar 
no bolso por desgastar de forma 
precoce os componentes.

De acordo com o diretor-téc-
nico da Associação Brasileira de 
Engenharia Automotiva (ABEA), 
Newton Monteiro, apoiar a mão 
iia alavanca do câmbio, deixar o 
pé no pedal da embreagem, frear 
sobre um obstáculo e passar “de 
lado” em lombadas são exemplos 
de vícios que devem ser aban-
donados.

Sequndo ele, o erro que mais 
causa danos precoces as peças 
do carro é descansar o pé sobre 
a embreagem. “O sistema se 
desgasta mesmo que o pedal seja 
pressionado levemente. Assim, 

ao parar numa subida, segure o 
carro no freio dê mão, evitando 
forçar o pedal esquerd o.” A 
embreagem provoca atrito e 
aquecimento no platô e disco, 
por exemplo. 

 É preciso ter cuidado com o 
acionamento da alavanca de 
troca de marchas, pois usá-la de 
forma errada causa esforços nos 
garfos do câmbio. “Só apoiara 
mão sobre o pomo não desgasta 
os componentes. Mas não re-
comendo peso sobre a alavanca 
e nem trocas de marcha sem 
necessidade.”

Outro vício frequente de mui-
tos motoristas é o de frear o 
veículo com o câmbio em ponto 
mor to.  “Especialmente em 
descidas, uma marcha engrena-
da ajuda a diminuir o esforço 
sobre pastilhas e lonas de freio. 
Além disso, descer ladeiras na 
‘banguela’ não economiza com-

bustível. Isso é uma lenda.”
Frear sobre obstáculos aumen-

ta os impactos na suspensão. 
Sequndo Monteiro, com isso o 
componente terá durabilidade 
menor. “O vicio também pode 
desalinhar as rodas.” 

ENCARE DE FRENTE -
 De acordo com o diretor, passar 

“de lado na lombada” também 
deve ser evitado. “O conjunto 
da suspensão não vai trabalhar 
por igual e a estrutura doveícu-
lo pode sofrer torções”, explica 
Monteiro.
O ideal é identificar a lomba-
da com antecedência, reduzir 
a marcha e passar de frente, 
com as rodas retas. Não acione 
o freio nesse momento, pois a 
frente do carro pode ser danifi-
cada”, diz o especlalista.

Então, o melhor e aprender 
a dirigir direitinho e eco-
nomizar.

AUTO-DICAS

Hábitos que detonam o carro
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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 *

 WILSON RIBEIRO
  O vereador Álvaro Cagnani 
disse que está extremamente 
preocupado com a situação do 
Ribeirão da Serra, em toda sua 
extensão – da Vila Nova à Es-
tância São José. “Vários pontos 
de erosão e deslizamento estão 
ocorrendo e a Prefeitura está 
demorando muito a tomar as 

medidas necessárias. Eu estou 
cansado de avisar o prefeito 
Paulinho Courominas, mas 
parece que a Prefeitura não 
tem como tomar as medidas 
corretivas resolver estes proble-
mas. Eu torço para que nada de 
mais grave aconteça na região”, 
relatou o vereador.
Bairro José Carlos

  Álvaro lembrou que o desli-
zamento que ocorreu no final 
do ano passado atrás da 25ª 
Delegacia de Polícia ainda 
não foi resolvido. “Eles estão 
demorando muito a fazer as 
obras de contenção. Deveriam 
aproveitar esta época do ano, 
quando normalmente se chove 
menos, e fazer os muros e ou-
tras obras necessárias. Além re 
recompor a rede de esgoto que 
hoje é lançada no rio, causan-
do a maior fedentina naquele 
trecho”, explicou.
Augusto de Almeida
  O vereador lembrou que outro 
trecho preocupante é ao longo 
da Rua Claudina Brandina de 
Moraes, no bairro Augusto de 
Almeida. Por ser um trecho 
muito sinuoso, as águas já 
levaram boa parte da rua, que 
está interrompida entre as 
ruas Ibirapuera e Lusitânia. “A 
cada chuva forte, um pedaço 
da rua vai embora. Tem local 
que está ficando difícil passar 
até mesmo a pé. O que era 
para ser uma rua marginal ao 
ribeirão da Serra não passa de 
um perigoso trilho”, enfatizou 
o vereador.
  Álvaro disse também que já 
pediu à Prefeitura a recupera-
ção das pinguelas que existem 
nas imediações e que facilitam 
o trânsito de pessoas pelos 
bairros da região.

  Em comemoração ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, no 
dia 05 de junho, a Câmara Mu-
nicipal realizará atividades du-
rante todo este mês. A partir 
da próxima semana, diversos 
trabalhos da Escola Estadual 
do Parque das Nações e do Pro-
jeto Amigos da Escola, parceria 
entre o Dmae (Departamento 
Municipal de Água e Esgoto) 
e a Visa (Vigilância Sanitária), 
serão expostos no saguão de 
entrada. As visitas podem ser 
feitas das 12h às 18h.

 
 Mais informações podem ser 
obtidas pelos telefones 3729-
3845/3818.

PROGRAMAÇÃO
De 08 a 06 de junho - Exposição 
dos trabalhos do Projeto de De-
senvolvimento Sustentável -  
Escola Estadual do Parque das 
Nações.
De 17 a  30 de junho -  Ex-
posição de trabalhos do Projeto 
Amigos da Escola - Parceria do 
Dmae e Vigilância Sanitária.
Dia 25 de junho – 19h30 - Apre-
sentação da peça de teatro “A 
Carta da Terra”, pelos alunos da 
Escola Estadual do Parque das 
Nações.

Câmara comemora Dia Mundial do 
Meio Ambiente

Situação do Ribeirão da Serra preocupa Álvaro Cagnani

Deslizamentos são comuns no 
Ribeirão da Serra

Morador refloresta margens

RÁPIDO CAMPINAS: 
A SUA MELHOR COMPANHIA DE VIAGEM

Seja qual for sua necessidade em transporte, 
nós temos a melhor e mais econômica solução !
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LIMA
MULTAS

Recursos Anulatórios
Efeito Suspensivo

Pontuação CNH
Liberação do DUT

Especialistas de BH

Aposentadorias - Revisões 
de Aposentadorias -  Pen-
são Por Morte - Auxílio Do-
ença - Contagem de Tempo 
de Contribuição - Funrural  

- Invalidez - Etc ...

 3713-6266 <> Cel. 8842-9021

GM COSTA TRANSPORTES: MATRIZ: POÇOS DE CALDAS Av. Alcoa 4000  (35)3722-1299

Há décadas, uma tradição de pai para filho que leva o nome e o 
progresso de Poços de Caldas pelas estradas do Brasil

O futuro está em cada curva das estradas deste país !

5 de Junho
Dia Mundial do Meio Ambiente

Uma homenagem da 
GM Costa Transportes

CAGNANI, LIMA E MENDES
AdvocAciA e AssessoriA JurídicA

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

Dr.  Anísio 
Pereira Jr.

Bem perto de você, o 
melhor atendimento !

Cirurgião Dentista

R. Cel. Virgílio Silva 2915
Dom Bosco

 3713-6499

Cirurgião Dentista
Clínica Geral  -  Adultos e crianças

 3721-8077
Consultório: Rua Piauí 529 - Poços de Caldas, MG

Dr. Gilberto Wagner G. Santos
CRO-MG 17.662

  A Polícia Civil, em conjun-
to com a Guarda Municipal, 
realizou mais uma apreensão 
de material pirata na cidade. 
De acordo com o delegado da 
Comarca, Carlos Camargo, das 
diversas apreensões de CDs e 
DVDs ocorridas este ano em 
Poços esta foi a maior, tota-
lizando cerca de 2 mil unida-
des recolhidas. “Praticamente 
todas as semanas estamos 
empreendendo diligências, 
analisando e estudando as 
denúncias anônimas com re-
lação ao comércio ilegal de 
DVDs e CDs, conhecidos como 
piratas. Hoje (ontem) os poli-
ciais Alberto, Willian, Mauro 
Ivan e Eduardo, juntamente 
com a integrantes da Guarda 
Municipal, estiveram no Chá-
cara Alvorada, rua Manoel de 
Freitas, 503, onde detecta-
ram o comércio deste tipo de 

material”, disse. Segundo 
Camargo, na locadora DVD e 
Cia, pertencente a Wellington 
Luiz Franco, foram encontra-
dos e apreendidos aproxima-
damente 2 mil discos. Todo 
o material será encaminhado 
para perícia e caso se confir-
me a falsificação Franco será 
indiciado pelo crime de pira-
taria. “Ele responderá por es-
tar locando e comercializan-

do este tipo de produto, o que 
é crime elencado no artigo 184 
do Código Penal Brasileiro e que 
tem como vítima o detentor do 
direito autoral”, salientou.
  O delegado frisou que sua 
equipe continuará checando 
informações sobre a pirataria 
na cidade. Para auxiliar a polí-
cia neste trabalho a Polícia Ci-
vil disponibiliza o número 197 
para denúncias.

Polícia Civil detona locadora pirata na 
Chácara Alvorada

Descaramento 
pirata:
O delegado Dr. 
Carlos Camargo 
disse que nun-
ca viu tantos 
DVDs piratas

O PSF Parque Pinheiros, o SEST 
SENAT, o Grupo do Projeto Vida 
Ativa na Melhor Idade, os estu-
dantes de enfermagem da PUC 
e outros simpatizantes da cau-
sa uniram-se nesta quarta-feira 
pela manhã numa passeata pe-
las ruas do bairro. A atividade 
teve a adesão de pelo menos 
40  pessoas.
A Caminhada da Saúde acon-
tece toda quarta num projeto 
do PSF em parceria com o SEST 
SENAT. Desta vez o tema foi o 
combate ao uso do cigarro. O 
Dia Mundial contra o Tabaco, 
institucionalizado pela Organi-
zação Mundial da Saúde é 31 
de maio. A passeata buscou 
chamar a atenção dos mora-
dores na zona leste e entregar 
informativos sobre as doenças 
provocadas pelo cigarro. Além 
disso, a campanha busca in-
formar que é possível parar de 
fumar e orientar também os 
jovens para nunca começarem 
este hábito que só traz male-
fícios.

Os dados são alarmantes. Se-
gundo o Ministério da Saúde, 
o fumo é responsável por 30% 
das mortes por câncer e 90% 
dos casos de câncer de pulmão; 
25% dos casos de angina e in-
farto e 25% dos casos de derra-

mes cerebrais.
O tabagismo é uma doença 
conceituada pelo Código Inter-
nacional de Doenças como um 
grupo de transtornos mentais e 
de comportamento, decorrentes 
do uso de substâncias psicoati-
vas ou aquelas que atuam sobre 
o sistema nervoso.
Algumas curiosidades: a taxa 
de fertilidade é menor nas 
mulheres fumantes; crianças 
geradas por mães fumantes e 
que fazem uso de bebida alco-
ólica no pré-natal tendem a ter 
comportamento anti-social; nos 
primeiros dias sem fumo, a pes-
soa já percebe uma melhora na 
sua capacidade física. Em Poços 
o Programa contra o tabagis-
mo atende pelo telefone (35) 
3697-2064.

Passeata no Parque Pinheiros lembrou o Dia 
Mundial contra o Tabaco
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9812-3894
9153-3908

V o c ê  S e m p r e  B e l a

Rua Ibirapuera, Nº 165 - Bom Bosco

AGORA EM NOVAS, modernas e amplas instalações - 
Ao Lado da Padaria São João Bosco

Muito mais comodidade e seguranças para você !

# Cortes Masculino e Feminino

Dr. Cléber Alencar Salles
Dra. Cleila Alencar Salles

R. Abílio Narciso Pereira 240 - Jd. São Paulo  3721-4412
R. Paraíba 723 - Centro  3721-5900

CLÍNICA ODONTOLÓGICA JD. SÃO PAULO
Há 15 anos cuidando do seu sorriso

Clínica Geral - Canal - Obturações - Ortodontia
Atendimento de adultos e crianças

Convênios: IASM, AMIL, DMAE, DME, Climepe, InterOdonto e OdontoEmpresa

dR. m. 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

Poços de Caldas não conseguiu cumprir 
a meta de vacinação contra a rubéola. 
Agora, o município corre o risco de 
perder recursos em convênios com a 
Secretaria de Estado da Saúde e com o 
Ministério da Saúde. As pessoas que ain-
da não se vacinaram podem procurar a 
Policlínica Central e postos de saúde 
nos bairros, além da possibilidade de 
agendamento para vacinação em casa, 
pelo telefone 3697-2379. 
O secretário municipal de Saúde, Dr. Ad-
nei de Moraes, convocou uma entrevista 
coletiva na tarde da última terça-feira 
(26), para solicitar a participação da 
população, sobretudo a masculina, na 
campanha de vacinação. Até o momen-
to, foram vacinadas 67.665 pessoas, o 

que representa 93,6% do total. A meta 
é vacinar 95%. Para isso, mais 1.030 
pessoas precisam ser imunizadas. 
Entre as mulheres, a meta foi superada. 
34.674 mulheres receberam a vacina, o 
que corresponde a 96,3% do total. Já 
entre os homens, apenas 90,9% foram 
vacinados (32.991). Desta forma, a Se-
cretaria Municipal de Saúde conseguiu 
vacinar, na soma, 93,6% da população 
alvo da campanha,  homens e mulheres 
de 12 a 39 anos. 
“As mulheres foram mais sensíveis e 
cumpriram a meta. Agora, o nosso obje-
tivo é vacinar especialmente os homens 
de 12 a 39 anos”, convoca o secretário 
de Saúde. Ele acredita que os homens 
não se interessaram pela vacinação 

Secretário convoca população para 
vacinação contra a rubéola

por falta de informação sobre a doença. 
“Embora não seja uma doença grave, a 
rubéola pode causar na mulher gestante 
até o terceiro mês de gravidez, inclusi-
ve o aborto. A criança pode nascer com 
problemas neurológicos, de visão, inclu-
sive cegueira, deficiência mental. Enfim, 
a doença pode trazer um transtorno 
para a criança que vai comprometê-la 
pelo resto da vida. Já no homem, a rubé-
ola passa praticamente despercebida, já 
que é uma doença virótica que provoca 
febre baixa, manchas avermelhadas que 
desaparecem facilmente e pouca dor 
articular. Entretanto, o homem passa a 
ser um transmissor da doença, através 
do aparelho respiratório, da tosse, do 
espirro e do contato com utensílios e 
alimentos”, alerta. 
Dos 54 municípios da Gerência Regional 
de Saúde de Pouso Alegre, apenas três 
não atingiram a meta, entre eles Poços 
de Caldas. “A equipe da Secretaria de 
Saúde vai de casa em casa realizar a 
vacinação, tal é o nosso interesse”, afir-
ma Dr. Adnei. O telefone para solicitar a 
vacinação na residência é o 3697-2379. 
Além disso, a vacinação contra a rubéo-
la pode ser feita também na Policlínica, 
UBS Country Club, UBS Santa Augusta, 
PSF Nova Aurora, PSF Dom Bosco, PSF 
Santa Rosália e PSF Cohab.

  Na última segunda-feira (25), 
a secretária de Promoção So-
cial, Raulina Maria Adissi, e o 
arquiteto da Secretaria de Pla-
nejamento, Gláucio Ribeiro, 
estiveram na Coordenadoria 
Especial de Promoção e Defesa 
da Mulher, em Belo Horizonte, 
para a elaboração do projeto 
do Centro Integrado da Mulher 
(CIM). 
O CIM vai reunir, em um úni-
co local, todos os órgãos de 
apoio à mulher vítima de 
violência e deve integrar a 
Defensoria, Promotoria e De-
legacia específicas para a 
mulher, além dos serviços de 
apoio como assistência social 
e psicológica.
O projeto para a construção 
do centro será adaptado à 
realidade de Poços pelos téc-
nicos das secretarias de Pro-
moção Social e Planejamento. 
“O município vem se estrutu-
rando para se transformar em 
referência no atendimento às 
mulheres vítimas de violência. 
Poços já tem a Casa Abrigo, a 
Delegacia da Mulher e o Cen-
tro de Referência Especializa-
do de Assistência Social (Cre-

as). Isto habilita o município 
para a ampliação da possibili-
dade de captação de recursos 
na área”, explica a secretária 
de Promoção Social, Raulina 
Adissi.
Poços de Caldas está entre as 
seis cidades prioritárias para a 
implantação das ações do Pac-
to Nacional pelo Enfrentamen-
to à Violência Contra a Mulher. 

Poços terá Centro Integrado da Mulher

Os recursos para a instala-
ção do CIM são do Programa 
de Aceleração do Crescimen-
to (PAC), do governo federal, 
com contrapartida do estado 
e do município. As ações são 
desenvolvidas pela Coordena-
doria Especial de Promoção e 
Defesa da Mulher da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento 
Social de Poços de Caldas. 
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 Lanches em geral
 Salgados, pão de queijo
 Sucos e refrigerantes
 Vitaminas
 Pastéis fritos na hora
 Açaí na tigela

Faça frio ou calor, na 
Premiére você sempre 

encontra o melhor 
sabor !

R. Cel. Virgílio Silva 1587 (anexo ao Bretas Zona Leste) 9822-6575

Premiére Lanchonete Telefone 3713-3931
Rua Ibirapuera 170 (em frente à Igreja de são João Bosco) - Dom Bosco

A nossa família  trabalhando para 
que o pão nosso de cada dia  

chegue sempre quentinho à sua 
mesa. Todos os dias. 

Com muita qualidade e 
dedicação.

O Melhor atendimento 
da Zona Leste

Padaria São João Bosco

  Está marcado para o dia 13 
de junho, sábado, a partir 
das 16h, o 4º Arraiá SEST / 
SENAT que acontece na pró-
pria unidade no Bairro Parque 
Pinheiros.
12 barracas serão instaladas 
na área de lazer, próxima às 
piscinas. Uma fogueira está 
sendo preparada para aquecer 
a tradicional Noite de Santo 
Antônio. A data é uma das 
três mais importantes do mês 
que em diversas localidades 
do Brasil impulsionam gran-
des festas populares. A festa 
junina no Sul de Minas valo-
riza a cultura caipira e explo-
ra em seus quitutes pratos e 
bebidas à base de apreciados 
produtos como o milho (bolo, 
canjiquinha), o café, o pão de 
queijo e os doces caseiros.
Ainda constam da programa-
ção as barracas de brincadei-
ras como a pescaria, brinque-
dos infláveis para a criançada, 
a apresentação do Grupo de 
Música e Arte Circense Rasga-

Pampa Churrascaria

AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 683- POÇOS DE CALDAS, MG
RESERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 FAX: 3712-9064

cêro e o bingo especial. 
O bingo tem prêmios como 
um fogão quatro bocas do-
ado pela Rápido Campinas, 
um liquidificador doado pela 
GM Costa, dois aparelhos de 
DVD doados pela Circullare e 
outros. Participam ainda: Em-
presa Ramos e Escoteiros/ Rá-
pido Campinas / GMCosta e Lar 
Criança Feliz/ CEI Santa Rita 
/ CEI Carola  Monteiro/ CEI 
Pingo de Gente e RodoJúnior/
Setsul / Sociedade Filhos da 
Bênção/ Circullare e Avocc.
O 4º Arraiá  do SEST / SENAT 

( S e r v i ç o 
Social do 
Transporte 
e Serviço 
N a c i o n a l 
de Apren-
dizagem do 
Transporte) 
em Poços 
de Caldas 
será uma 
opor tuni-
dade de 

confraternização entre os 
trabalhadores do Transporte 
da região, e de fortalecimen-
to das empresas do setor por 
meio da solidariedade. A ren-
da das barracas será revertida 
para as entidades assisten-
ciais e escolas (CEIs-Centro 
de Educação Infantil). 
Está prevista a apresentação 
também do Coral Santa Cecí-
lia, do Projeto Vida Ativa na 
Melhor Idade. 
  A entrada é franca. Outras 
informações pelo telefone 
(35) 3729-3555.

Você merece 
este prazer !

4º Arraiá do SEST / SENAT acontece no 
Dia de Santo Antônio

  Com o objetivo de esclarecer algumas 
dúvidas da população, especialmente 
de comerciantes da área central, sobre 
vagas de estacionamento de veículos em 
frente às farmácias, o vereador Joaquim 
Alves (PMDB) se reuniu nesta semana com 
o coordenador de operações de trânsito 
do Demutran, Adilson Gonzáles.
  Segundo o parlamentar, muitas reclama-
ções estão sendo feitas com relação ao 
assunto, uma vez que não existem mais 
vagas em frente às farmácias. “Tenho re-
cebido muitas reclamações neste sentido, 
pois muitos veículos param em fila dupla 
em frente às farmácias por não existirem 
vagas suficientes. Por isso, resolvi me 
reunir com o pessoal do Demutran. Se-
gundo explicações do coordenador, não 
existe lei federal nem municipal que trate 
do assunto, entretanto existe um artigo no 
Código de Posturas que prevê a ‘Parada 
de Emergência’ de 10 minutos, com pisca 

alerta ligado. Ele informou também que o 
Departamento recebeu a determinação, 
há algum tempo, para que fosse colocada 
uma placa em cada quarteirão e não uma 
em cada porta de farmácia, pois a parada 
de emergência é para todos os estabele-
cimentos comerciais. Esta placa fica no 
meio do quarteirão, para não haver pro-
blemas”, afirmou.
  O vereador ressaltou que, de acordo com 
informações do Demutran, serão coloca-
das em breve mais placas de “Parada de 
Emergência” em cada quarteirão da área 
central, onde será permitida parada de 
10 minutos. “Eles pretendem colocar mais 
placas, mas o coordenador destacou o 
número reduzido de letristas, o que difi-
culta um pouco o trabalho. Sobre o cum-

primento do prazo de 10 minutos, acredito 
que precisa haver uma maior fiscalização, 
pois muitos não respeitam e acabam 
ocupando por horas uma vaga que é para 
pouco tempo”.

SINALIZAÇÃO
Além das questões envolvendo o esta-
cionamento em frente às farmácias, foi 
discutido também durante a reunião a 
necessidade de pintura de faixas para pe-
destres nas ruas de todos os bairros da 
cidade e também providências  com rela-
ção à alta velocidade com que os carros 
passam pela vias. Segundo o vereador, há 
ainda reclamações no que diz respeito 
às bicicletas que andam na contramão 
e em cima das calçadas, ocasionando 
acidentes.    

Vereador 
esclarece 

dúvidas 
sobre vagas 
em frente às 

farmácias

Joaquim (centro) com Adilson (Esq.) e Lúcio: organização urgente


