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Tribuna da Zona Leste 
completa 9 anos

   Neste mês de março, a Tribuna da Zona Leste com-
pleta 9 anos de circulação ininterrupta, servindo aos 
mais de 40 bairros desta que é a região mais populo-
sa e maior em termos geográfi cos. Nos 108 meses de 
existência, o jornal vem lutando para levar informa-
ção, cultura, entretenimento e assuntos religiosos 
de forma isenta a todos seus leitores.
   De março de 2001 aos dias atuais, acompanhamos 
a evolução da Zona Leste, registrando o progresso e 
a evolução de seus bairros. Foi um interlocutor pri-
vilegiado dos anseios, aspirações e reivindicações de 
seus moradores - Muitos dos quais até hoje continu-
am sonhos a ser realizados.
   Vimos a gestão de 3 prefeitos - Paulo Tadeu, Se-
bastião Navarro e Paulinho Courominas, este último 
hoje frente à administração municipal. Vimos três le-
gislaturas na Câmara Municipal. Esperamos ver mui-
to mais e continuar a luta para que nossa região seja 
cada vez melhor e tenha melhor qualidade de vida !

Região ganha mais um ginásio poliesportivo

Começam as mudanças no transporte coletivo
   6 de março de 2010. Depois 
de muitos anos de discussão e 
estudos, a Circullare poços de 
Caldas fi nalmente colocou em 
prática seu novo sistema de 
transporte coletivo na cidade. 
Três terminais foram construi-

dos em locais estratégicos para 
centralizar os passageiros dos 
bairros e deles serão distribu-
ídos para o terminal central e 
também outros regionais.
   As mudanças estão gerando 
muitas dúvidas e questiona-

mentos. Quem usava as linhas 
Ponte Preta Ponte Coberta ou 
Vila Rica Dom Bosco, vai pa-
gar R$ 3,00 para os mesmos 
trajetos e terá que pegar até 3
ônibus. Vamos acompanhar os 
desdobramentos das mudanças.

Terminal da Zona Leste: concentrador das linhas que servem os bairros da região

TABELA DA COPA 
DO MUNDO 2010

Nesta edição, a 
tabela completa 

da Copa do Mundo 
2010

Página 10

O prefeito assina a ordem de serviço do ginásio do Nova Aurora
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“Nos chamam de loucos, num mundo onde as pessoas 
tidas como certinhas fabricam e jogam bombas sobre as 

cabeças de inocentes.” 

(Bob Marley)

HUMOR

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 - Ap. Rural  

- Invalidez - Etc ...

 3713-6266 <> Cel. 8842-9021

JUDEU E O TURCO MILIONÁRIO  
Um judeu, de sangue raríssimo, doou 
½ litro de sangue a um milionário turco 
muito doente. Para retribuir o gesto, o 
milionário deu ao judeu uma BMW 0km.
Dias depois, o milionário precisava de 
mais sangue. Avisou ao judeu, que super-
depressa foi ao hospital. Seria preciso 
mais 1 litro. O judeu falou:

- Se quiser, tire logo 2 litros do meu pre-
cioso sangue. Assim feito, dia seguinte 
o judeu recebe uma caixa do milionário 
contendo 3 esfi rras.
O judeu fi cou indignado! foi cobrar do mi-
lionário uma explicação.

- Pô, da primeira vez, doei ½ litro e ganhei 
uma BMW. Na segunda vez, 2 litros e só 
ganhei 3 esfi rras. Por quê?
O milionário explicou:

- Anrrãã, então você esqueceu que agora 
tenho sangue judeu?

VELÓRIO: SAIA JUSTA DO PADRE

Começou a música e um bêbado levantou-
se, cambaleando e trocando as pernas, 
dirigiu-se a uma fi gurra de preto e pediu:

- Hic... Madame, vamos dançar?
E ouviu a seguinte resposta:

- Não, por três motivos:
1º - primeiro, o senhor está bêbado em 
pleno velório; 2º - segundo, porque não 
se dança a marcha fúnebre; 3º - e em 
terceiro porque madame é a pqp, eu sou 
o padre!!!

CUIDADO COM OS BAMBIS

Antigamente a homossexualidade era 
proibida no Brasil. Depois, passou a ser 
tolerada. Hoje é aceita como coisa nor-
mal... Eu vou-me embora, antes que se 
torne obrigatória.

O CAIPIRA ESPERTO

O caipira tenta convencer o amigo a ir 
trabalhar em São Paulo:

- Vamos lá, Zé! A vida lá é melhor!
- Vô não, sô Tião! Lá tem muito bandido!
- Que nada! Você fi ca sabendo que é lá que 
o dinheiro corre adoidado!

- Mais um motivo... Aqui no interior, onde 
ele fi ca paradinho, eu não vejo nem a 
cor dele. Imagina esse danado correndo 
adoidado!

Qual a diferença do frentista homem para a frentista mulher?

Resposta: No fi nal, o homem sempre dá uma balançadinha.

Eu corto; o José Serra.
O cachorro faz au au; o Pedro Bial
Eu estou aqui; Rita Lee.
Eu como caju; a Camila Pitanga.
Ninguém queria pagar; a Cassia Kiss.
Gosto de Flores; o Tony Ramos.
Eu acordo mais tarde; o Edir Macedo.
Eu não esperei; mas o Jack Sparrow.
Gosto de tubarão; a Cláudia Raia.
Eu amo inverno; a Vera Verão.
Eu não vou furar; o Juca Kfouri.
Eu danço; o Exaltassamba.
Eu vi o Chapolin; o Hugo Chaves.
Eu não tenho mas; o Frankstein.
Tudo late; até Parmalat.
Eu uso enxada; o Cleber Machado.
Eu como maça; a Marilia Pera.
Eu não vi; mas o Clodovil.
Sou palmeiras; o Silvio Santos.
Gosto de azul; a Chapeuzinho Vermelho.
Prefi ro laranja; a Fernanda Lima.
Eu taco barro; o Dalai Lama.
Eu não lato mas; o merthiolate.
Eu como carne; o Lula Molusco.
Estudo próton; Jimmy Neutron.
Fui 2° colocado; Dom Pedro I.
Eu quebro coco; mas Tati Quebra Barraco.
Tenho gato; a Patricia Coelho.
Prefi ro prato; a Cléo Pires.
Eu gosto de calor; o Milton Neves.
Eu vejo um frango; o Alexandre Pato.
Gosto de café; a Cláudia Leite.
Eu não vou mas; o Steve Vay.
Você faria papel de trouxa? A Betty Faria.
Eu visitei Roma; a Mel Lisboa.
Eu sou paulista; o Junior Baiano.
Sou da cidade; Vanessa da Mata.
Fui roubado; Nelly Furtado.
Eu vou de ônibus; o James Bond.
Eu sou terrestre; Roberto Marinho.
Eu encho o balde; mas o Valderrama.
Eu gosto de chá gelado; o Clark Kent.
O cavalo come capim; o André Matos.
Eu não sei; mas Kassab.
Tudo dura; até verdura.
Eu quero guerra; a Bárbara Paz.
O Pateta usa o teclado; e o Mickey Mouse.
Eu uso Bom Bril; o Bob Esponja.
Eu não digo; mas Bee Gees.
Eu não vou catar; que o Alicate.
Eu não peço; mas o mouse-pad.
Eu prefi ro o Batman; o Luciano Huck.
Na minha casa tem piscina; vem Canadá.
Me dê 1 e pro Marcelo D2.

Sou do bairro; o Martinho da Vila.
Tudo muda; até bermuda.
Tudo dá; até abadá.
Tudo dura; até dentadura.
Eu pulo do barranco; o Luciano do Vale.
Eu fujo; o Chiquinho Scarpa.
Eu uso orelhão; o Edson Celulari.
Todo mundo anda; até varanda.
Eu vou à igreja e o Otávio Mesquita.
Eu prefi ro carne; o Felipe Massa.
Adoro comer maçã; a Dani Bananinha.
Sou brasileiro; o pão francês.
Eu limpo com sabão; a Maria Cândida.
Eu pinto paredes; o Jânio Quadros.
Eu conto meses; a Cameron Diaz.
Você riu dessas piadas? Não? Mas o O 
Damon Hill.
Eu não sinto frio; o 50 Cent.
Sou daqui; Salvador Dali.
Eu não matei; mandei o Maurício Mattar.
Todo mundo só morre uma vez; mas a 
Alanis Morissete.
Eu sou brasileiro; o Renato Russo.
No calor tudo frita; até batata frita.
Tudo volta; até John Travolta.
Eu aperto o stop; o Coldplay.
Eu sou calmo; o Johnny Bravo.
Eu não uso drogas; o Cazuza.
Tudo gira; até pomba gira.
Todo mundo mente; até semente.
Eu mexo com argila; o Gilberto Barros.
Prefi ro vinho tinto; a Deborah Secco.
Eu jogo na quina; o Ayrton Senna.
Eu subo a montanha; Marisa Monte.
Eu fumo; o Celso Pitta.
Tudo na vida ama; até fl iperama.
Vou comprar um Passat; o Carlos Santana.
Como camarão; o presidente Lula.
Eu uso gasolina; o Vin Disel.
Eu sou honesto; o Sérgio Malandro.
Eu não gosto; mas a Isadora.
Cachorro late; academia.
Eu vou de ônibus; a Rita Cadilac.
Sou daqui; Fafá de Belém.
Eu uso Havaianas; a Tomb Raider.
Eu não posso; mas  Ipod; 
Eu gosto de gato; Paulo Coelho.
Eu estou aqui; Muhammad Ali.
Eu escovo os dentes 4 vezes ; o Joãozinho 
Trinta.
Eu ando de lambreta; a Daniele Suzuki.
Eu durmo; o Seu Madruga.
O Serra é falso; o Itamar Franco.
Zé tá disposto; o Flávio cançado.

Trocadilhos para testar a criatividade
Leo Jaime

Vou correndo, como se isso me fi zesse 
escapar dos pingos da chuva que se inicia. 
Menos tempo na chuva, pode ser ilusório, 
mas tenho a impressão de que fi carei 
menos molhado, de que chegarei menos 
ensopado. Com o canto do olho observo 
o senhor que com a 
mangueira termina 
de limpar a calçada, 
mesmo sabendo 
que a chuva há de 
modifi car todo o 
cenário nos próxi-
mos instantes. Ou 
vai trazer de volta toda a sujeira que ele 
está tirando ou vai lavar outra vez o que 
ele acabou de lavar.
   A água que cai do céu cai purinha, puri-
nha, é o que penso enquanto corro dela. A 
água que cai do céu. Lembro-me do livro 
da Camille Paglia em que ela afi rmava, 
ou pelo menos foi o que me recordo de 
ter dali subtraído, que o homem havia 
optado por viver em grupo por temor 
aos fenômenos naturais: chuvas, clima, 
terremotos etc. Foi preciso se unir contra 
as forças da natureza. As forças amorais 
na natureza. Quando passa um furacão 
levando tudo, bons ou os maus, estão 
todos ameaçados. Quando chove muito 
e tudo começa a inundar, anjos e demô-
nios poderão estar, em breve, igualmente 
submersos. Quando a água falta, senho-
res e escravos morrem da mesma sede. 
Há forças mais poderosas que a maldade 
humana.
   Os destinos turísticos são, em sua 
maioria, lugares interessantes por causa 
da água. Praias, lagos, rios, cachoeiras: 
somos naturalmente atraídos pela água. 
A simples vista para o mar ou rio já torna 
um ambiente mais interessante. Parece 
óbvio o que digo mas se levarmos em 
conta que grande parte do planeta é 
tomado por água isso passa a ser, sim, 
digno de nota: vivemos em meio a tanta 
água e ainda somos tão fascinados por 

ela! Nosso organismo é também, em 
sua maior porção, água. Somos água, 
viemos da água, para a água voltaremos 
e, enquanto tivermos como aproveitar a 
vida, queremos fazê-lo perto de alguma 
fonte de água límpida, na beira de um rio 
ou mar. Navegando, que seja. Queremos 

água.
   Vivemos, porém, sob 
o alerta de que a água 
pode acabar. É preciso 
economizar. Parece ab-
surdo pois a água é ab-
solutamente indestru-
tível! Se você toca fogo 

ela vira fumaça e depois volta  a ser água, 
se congela ela derrete e volta a ser água, 
seja lá o que se faça com ela, a água volta 
a ser água depois de um tempo, pura e 
cristalina. E na mesma quantidade! Pois 
é. Mas pode voltar salgada. Sabe lá o que 
é morrer de sede em frente ao mar? O 
prejuízo maior que a água pode sofrer é 
a poluição. Uma vez poluída a água pode 
demorar muitos anos para voltar ao seu 
estado natural, potável, como os pingos 
da chuva lá do início.
   Volto ao início e ao senhor que tentava 
varrer uma folha de árvore, pequenina, 
da porta de seu prédio, segundos antes 
da chuva começar. Quantos litros de água 
pura ele desperdiçava naquela tarefa im-
becil? Não seria mais fácil varrer a folhi-
nha ou pegá-la com a mão? Aquela água 
correria para o bueiro e se juntaria ao es-
goto cheio de substâncias químicas e de 
lá iria parar sabe-se lá onde, mas, poluída, 
demoraria um tempo enorme para voltar 
para o reservatório d’água da cidade. Este 
tempo é que pode ser o sufi ciente para 
uma cidade entrar em caos por não ter o 
que beber. A água não vai “acabar” nunca, 
mas talvez, um dia,  não possamos usu-
fruir dela onde e como gostaríamos. Tal-
vez as grandes desgraças naturais não nos 
metam tanto medo porque o que nos vai 
derrotar mesmo sejam as folhinhas nas 
calçadas. Aguadas de estupidez.

A água do mundo

CHARADA DESTA EDIÇÃO

Dr. Eloísio do Carmo LourençoDr. Eloísio do Carmo Lourenço

Consultório: Rua Paraíba 822 - Centro   3722-4229

Criando 
lindos 

Sorrisos

Clínica geral ❇  Ortodontia ❇  Adultos e crianças
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DEFENDA O SEU DINHEIRO  
Pesquise os preços antes de ir ao supermercado

Pesquisa realizada em 05/03/2010. Coronel - Chácara Alvorada; Barateiro - Santa Rosália; Bretas 
- Vila Nova e Tavares - Jardim São Paulo

                                            
                                  

Supermercado Barateiro Tavares Bretas Coronel

Arroz tipo 1 - 5 kg 8,25 7,98 8,89 8,99

Feijão - 1 kg 1,99 1,59 1,89 2,15

Açúcar Cristal - 5 kg 8,98 9,49 7,89 9,49

Sal refi nado - 1 kg 0,95 1,40 0,99 0,99

Óleo de Soja - 900 ml 2,49 2,49 2,19 2,18

Ovo branco - dz 1,99 2,95 2,29 1,99

Farinha de trigo - 1 kg 1,15 1,15 1,65 1,69

Macarrão - 0,5 kg 0,99 0,99 1,29 1,49

Margarina - 500 g 1,75 1,39 1,69 2,89

Extrato de Tomate - 350 g 0,99 0,99 1,29 0,99

Fubá mimoso - 1 kg 1,39 1,89 1,69 1,69

Maizena - 500 g 1,95 1,99 2,25 3,10

Bolacha de trigo - 400 g 1,95 2,35 2,55 2,85

Achocolatado - 400 g 2,35 1,59 2,15 2,10

Refrigerante - PET 2l 1,49 1,49 1,79 1,75

Leite tipo C - 1 l 1,20 1,10 1,29 1,20

Pãozinho francês - 1 Kg 3,99 4,20 3,99 3,99

Sabonete - 90 g 0,65 0,49 0,59 0,75

Pasta de dente - 90 g 1,10 0,99 1,15 1,65

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

Absorvente higiênico pop 1,59 1,89 1,35 1,69

Toalha de papel - pct 2,79 2,70 2,49 2,39

Sabão em pedra - 1 kg 3,69 2,90 3,29 3,25

Sabão em pó - 1 kg 2,99 2,98 2,99 3,99

Detergente - 500 ml 0,99 1,18 1,09 0,85

Água sanitária - 1 l 1,25 1,65 1,29 1,20

Desinfetante - 500 ml 1,69 1,65 1,59 1,75

Bombril  - pct 0,99 1,99 1,29 1,19

Soma das Compras (R$) 62,87 64,44 64,18 69,34

0800 285-3862  3713-3862
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Faça a sua pesquisa e economize com a Alvorada Gás !

Páscoa é momento de reno-
vação e refl exão. Quando for 
trocar seu gás, economize de 
verdade com a Alvorada Gás!

ECONOMIAECONOMIA

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 19 anos cuidando do seu sorriso

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

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

  A Companhia de Gás de Minas 
Gerais (Gasmig) vai investir, 
inicialmente, R$ 21,5 milhões 
na implantação de tubulações 
para o fornecimento de gás 
natural para residências em 
Belo Horizonte e Poços de Cal-
das. De acordo com o diretor 
Comercial da empresa, Roberto 
Garcia, ´a inversão vai propor-
cionar uma economia de 60% 
em relação à energia elétrica e 
de 10% frente ao preço do gás 
liquefeito de petróleo (GLP)´. 
A previsão da empresa é que 
ainda neste ano alguns bairros 
de ambas as cidades já rece-
bam o insumo canalizado.
 Garcia explicou que a Gas-

mig já desenvolveu estudos 
de viabilidade estrutural e de 
mercado para a implantação 
dos dutos nos dois municípios, 
que serão feitos de polietileno 
de alta densidade (Pead). Em 
comparação com o aço usado 
para fabricar os gasodutos que 
abastecem de gás natural o 
parque industrial mineiro, ca-
pazes de transportar 38 quilos 
do combustível por centímetro 
quadrado, o plástico é mais 
barato e tem uma capacidade 
menor (4 quilos a 5 quilos por 
centímetro quadrado), o que 
faz com ele se adapte melhor 
à demanda residencial.
  Segundo o diretor, Poços 

de Caldas será benefi ciada em 
função da vocação turística da 
cidade, que possui uma grande 
rede de hotéis, principalmente 
em sua região central. ´Vamos 
implantar uma extensão de 
aproximadamente 9 quilôme-
tros a partir do gasoduto que 
passa pela fábrica de cristais 
Ca d´Oro, nos limites do mu-
nicípio, até o centro. O inves-
timento demandará R$ 4 mi-
lhões e as projeções apontam 
que o fornecimento para as 
600 moradias benefi ciadas co-
meçe até junho´, revelou.

   Em relação à economia de 
energia que será proporciona-
da ao consumidor via canali-
zação e fornecimento de gás 
natural, que pode ser utilizado 
para abastecer fogões e aque-
cer a água do chuveiro, maior 
responsável pelo consumo de 
energia elétrica doméstica, o 
gás natural é 60% mais ba-
rato. ´O impacto na conta do 
contribuinte será relevante´, 
frisou. O diretor enfatizou 
que ´a Gasmig está ciente de 
que vai concorrer com os dis-
tribuidores de gás proveniente 
do petróleo e, por isso, propôs 
incialmente para os governos 
estadual e municipal uma tari-

fa 10% inferior ao preço médio 
do GLP praticado no Estado´.
  Além da economia, o diretor 
ressaltou que a implantação 
do sistema de fornecimento de 
gás natural proporciona maior 
conforto e modernização para 
o usuário. Uma outra vanta-
gem, segundo ele, é a diminui-
ção do trânsito de veículos que 
transportam botijões de GLP 
nas vias da cidade. ´Até mes-
mo para condomínios e pré-
dios que reservam locais para 
o armazenamento de botijões 
de gás, o risco de acidentes 
será reduzido e o espaço po-
derá ser utilizado para outros 
fi ns´, observou.

Casas serão abastecidas com gás natural

Loja 1: Rua Vicente Celestino 245 - Est. São José 3714-3731  
Loja 2: Rua Cel. Virgílio Silva 3990 - Chác. Alvorada 3713-2519

Moda Masculina e Feminina, 
Acessórios e Brinquedos

Cirlene Cabeleireira
UNISEX

Rua Vicente Celestino 245

 3714-3771 ☺ Estância São José

Cortes - Escovas - Hidratação

- Luzes - Tintura - Escova 

progressiva

Venha aproveitar nossa 
liquidação especial de 

verão! Preços de arrasar !

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
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SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

TRAGA ESTE 
ANÚNCIO E 
GANHE UM 
CHECK-UP 

GRÁTIS!!

PEÇAS E MECÂNICA MULTIMARCAS

INJEÇÃO ELETRÔNICA - CÂMBIO AUTOMÁTICO - MOTOR - FREIOS

Você fornece as peças e nós garantimos 
o menor preço na mão-de-obra. Ou, se 

preferir comodidade, nós as fornece-
mos com o melhor preço e garantia 

total

RUA CEL. VIRGÍLIO SILVA 2568 - DOM BOSCO  3713-1876

 Em março de 2001 foi funda-
da a Tribuna da Zona Leste - O 
primeiro jornal especialmente 
para esta região que é a maior 
e mais populosa de Poços de 
Caldas. Nestes nove anos, lu-
tamos para defender os inte-
resses dos moradores da região. 
Fizemos denúncias. Aponta-
mos problemas. Propusemos 
soluções e sugestões (muitas 
das quais continuam sem aten-
dimento, demonstrando que 
várias autoridades realmente 
não se empenharam pelo pro-
gresso da Zona Leste).

  Acompanhamos de perto 
muitos acontecimentos de re-
percussão mundial, como o 
atentado às torres gêmeas nos 
Estados Unidos (em 11 de se-
tembro daquele mesmo 2001). 
Vimos a realização de muitas 
obras nos bairros da região. 
Em particular a transforma-
ção da Cel. Virgílio Silva, que 
é a maior rua da cidade em 
termos populacionais. Vimos 
a melhoria do outrora temi-
do  e discriminado “complexo 
de morros do Bang”, hoje em 
franca valorização e melho-
ramento. Acompanhamos o 

surgimento de alguns bairros 
e a consolidação de outros. Foi 
uma transformação positiva, 
sem sombras de dúvidas.
   Nestes quase 10 anos, vimos 
a realização de algumas obras 
importantes para a melhoria 
da qualidade de vida da região, 
como escolas, centros de saúde, 
creches, do Sest-Senat (que por 
muito pouco não foi instalado 
nas imediações do Bortolan) e 
muitos outros equipamentos 
urbanos. No entanto, continu-
amos esperando muitas outras 
obras que até hoje continuam 
como sonho. Vários bairros 
carecem de equipamentos de 
recreação e lazer. Até hoje a 
região ainda não possui uma 
pista para prática de pedes-
trialismo (caminhadas) e mui-
tos improvisam a atividade ao 
longo da Av. Wenceslau Braz, 
sempre cheia de caminhões, 
ônibus a carretas.
   Desde sua criação, a Tribu-
na da Zona Leste sempre teve 
como objetivo principal a luta 
por trazer informações e utili-
dade pública para os morado-
res da região. Muitos deles têm 
neste jornal o único meio de 

informação impresso. Isso é 
muita responsabilidade e nós 
assumimos isso com orgulho e 
satisfação.
   Nesta ocasião, não pode-
ríamos deixar de agradecer 
nossos anunciantes e aqui vai 
uma homenagem especial à 
Padaria São João Bosco, pa-
trocinador que sempre esteve 
ao nosso lado desde quando 
era dirigida pela dona Sandra, 
ainda em 2001. Ainda hoje, 
agora dirigida pela família do 
Sr. Aparecido e dona Ana, o 
nosso mais antigo anunciante 

continua presente em nossas 
páginas.
   É com alegria e orgulho 
que nos propusemos a ser um 
interlocutor privilegiado há 
cerca de 10 anos e continua-
mos assim nos dias de hoje. Sa-
bemos que ainda temos muitas 
lutas pela frente. Porém, sem 
sombras de dúvidas, hoje a 
Zona Leste de Poços de Cal-
das está muito melhor. E nós 
vamos continuar lutando para 
que fi que melhor ainda. Esse é 
o nosso compromisso e o nosso 
objetivo maior.  

No mês de março, Tribuna da Zona Leste completa 9 anos
Jornal agora será quinzenal e 

distribuído por assinaturas
Com o objetivo de melhor servir e informar à comunidade da 

região, a Tribuna da Zona Leste passará a ser quinzenal a partir 
desta edição. Nosso objetivo é ser semanal num curto período 

de tempo.
   Para aperfeiçoar nosso sistema de distribuição, o jornal pas-
sará a ser distribuído por assinatura. Ou seja, só será entregue 

a quem realmente o deseje receber. Com a assinatura, teremos 
condições de fazer um jornal cada vez melhor e maior. No míni-
mo, 12 páginas com 4 coloridas e a meta de atingir 20 páginas. 
A assinatura anual, com 24 edições, custará R$ 20,00; a semes-

tral, com 12 edições, custará R$ 12,00.

Fac simile da capa da primeira edição, quando ainda se chama-
va Jornal da Zona Leste: poluição do ribeirão da Serra

Vende-se casa em 
Pocinhos do Rio Verde
Área total de 360 m2. Casa com dois quartos, 

sala, cozinha, banheiro, área de serviço. Fonte 
de água no próprio terreno. 

Próxima à Cachoeira de Pocinhos. 
R$ 40.000,00

Tratar com Antônio - 8807-6099

Moura Imóveis

Rua Rio de Janeiro 230, Sala 05 - Centro

Centro Comercial Vlander Borghetti

www.mouraimoveis.net.br

Poços de Caldas, MG

Administração

Vendas

Aluguéis

3722-2608 / 9107-0211
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Rua Luiz Duarte 343 - 
Santa Rosália

3712-1556

TÁ BARATO DEMAIS !

Refrigerante Kareta PET 2l > R$ 1,40

Sabão em pó SIM 1 kg > R$ 2,99

Linguiça Toscana - Kg > R$ 5,98

Macarrão instantâneo Dona Benta  - pct> R$ 0,55

Leite em Pó La Sereníssima 200 g > R$ 1,49

Farinha de trigo Andes 1 kg > R$ 1,15

Molho Stela D’Or 340 g > R$ 0,99

Frango assado dos 

bons > R$ 9,90
Garanta já o seu

SUPERMERCADO

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

Agora servimos refeições todos 

os dias. Aos sábados, 

deliciosa feijoada.

Aos domingos: frangos e 

pernil assados

Marmitex todos os dias !

O Melhor atendimento 
da Zona Lesteda Zona Leste

Padaria São João BoscoPadaria São João Bosco

COMUNIDADECOMUNIDADE

   Foi aprovado na última 
semana, durante reunião 
ordinária da Câmara, um 
requerimento do vereador 
Álvaro Cagnani (PSDB) 
solicitando informações 
do Executivo sobre as 
enchentes provocadas pelo 
Ribeirão da Serra, no trecho 
compreendido entre as ruas 
Bahia e Luzitânia, no bairro 
Dom Bosco. Recentemente, 
o parlamentar esteve no 
local para conversar com os 
moradores sobre os problemas 
causados durante o período de 
chuvas.
   No documento encaminhado 
à Prefeitura, Cagnani ressaltou 
que moradores e proprietários 
de imóveis daquela região, 
principalmente os que residem 
em áreas aos fundos do rio, 
sentem-se preocupados já que 
o mesmo avança dos dois lados 

de sua margem, acarretando 
riscos de acidentes. “O local 
já foi visitado por engenheiros 
dos órgãos competentes e 
até pelo prefeito, mas até 
agora nenhuma solução foi 
apontada, por isso encaminhei 
um pedido de informações 
questionando quando se 
dará o início das obras de 
contenção das margens do 
Ribeirão da Serra”, enfatizou 
o legislador.
   O vereador questionou 
também no documento qual 
tipo de serviço será realizado 
no local (canalização, muro 
de arrimo ou construção de 
gabião), se os moradores dos 
fundos da rua Coronel Virgílio 
Silva terão acesso normal 
as suas propriedades e se a 
rede coletora de esgoto será 
implantada após a execução 
das obras de contenção.

   Para Cagnani, é importante 
que essas dúvidas sejam 
sanadas, uma vez que os 
moradores estão apreensivos 
com a situação, que se 
arrasta há bastante tempo.
Ele ressaltou que a obra é de 
extrema  importância para a 
segurança da população e que 
espera ser executada em breve.
   Álvaro lembra que este é 
um problema antigo e que 
nenhum dos últimos prefeitos 
se interessou em executar as 
obras de contenção. Como 
nada tem sido feito, a cada 
temporada de chuva, um 
pedaço das encostas e 
barrancos vão se embora junto 
com as águas e o problema 
só piora. Ele lembra que se 
a contenção fosse feita no 
início, a solução seria muito 
mais simples do que é hoje 
necessário.

Álvaro Cagnani pede obras de 
contenção no Ribeirão da Serra

Deslizamento no ribeirão da Serra: a situação está fi cando cada vez mais perigosa

 Xerox   Papelaria
 Material Escolar
 Encadernação 
 Plastifi cação ☺ Presentes

❈❈ Qualidade ❈❈ Variedade  ❈❈ Economia
COMERCIAL MULTIPELCOMERCIAL MULTIPEL

Sempre boas
 razões para você 

se tornar um 
cliente Multipel

Material Escolar de primeira linha!

Foi publicado no site da ANATEL - Agência 
Nacional de Telecomunicações - estatísti-
cas sobre o mercado de TVs por assinatura, 
e os números são bastante consideráveis. 
Em janeiro de 2010, mais de 7,5 milhões 
de domicílios contavam com o serviço. O 
crescimento observado representa uma 
evolução de 18,24% em 2009. As regiões 
Norte e Nordeste foram as que apresenta-
ram maiores taxas de crescimento, respec-
tivamente 33,94% e 24,85%.
  Trago também outra informação relevan-
te. Pesquisa realizada pela Nielsen indica 
um crescimento mundial de 82% no tem-
po gasto pelos internautas em redes sociais 

- Twitter, Orkut e Facebook. O tempo médio 
mensal saltou de 2 horas e 10 minutos em 
2007 para 5 horas e 35 minutos em 2009. 
Impressiona também o número de inter-
nautas conectados, mais de 307 milhões 
no mundo todo.
  A mesma pesquisa aponta um contingen-
te de 31 milhões de brasileiros navegando 
nas redes sociais, o que nos coloca bem 
atrás de Estados Unidos e Japão, com 142 
e 47 milhões de usuários respectivamente. 
Considerando o número de horas, estamos 
bem acima da média mundial com 4 horas 
e 33 minutos, porém atrás da Austrália 
com 7 horas, Estados Unidos, Inglaterra, 
Itália e Espanha.
  Os números crescentes da TV por assi-

natura e das redes sociais confi rmam a 
tendência de queda da TV aberta. Em meu 
ponto de vista, inexorável. Conforme pes-
quisa de audiência do IBOPE, a média de 
aparelhos ligados no horário nobre - aque-
le das novelas e noticiários - caiu 56% em 

A revolução das mídias digitais e TVs 
por assinatura

novembro na Grande São Paulo, um dos 
maiores recordes negativos.
   Bons tempos aqueles em que os índices 
de audiência batiam nas alturas. Irmãos 
Coragem, Roque Santeiro, Vale Tudo e Se-
nhora do Destino eram vistos em milhões 
de lares. O capítulo fi nal era o grande ápice. 
Como numa fi nal de Copa do Mundo verde 
e amarela, éramos milhões torcendo con-
tra as vilãs. Odete Roitman e Nazaré, inter-
pretadas com maestria por Beatriz Segall e 
Renata Sorrah.
  Vivíamos a cultura do bebedouro, confor-
me apregoa Chris Andersen, jornalista do 
portal Wired, destinado aos amantes da 
tecnologia. O assunto nas segundas-feiras 
estava sempre relacionado à programação 
exibida na TV aberta. Nada surpreendente, 
considerando as vastas opções existentes. 
Cultura, SBT, Globo, Record, Gazeta e Ban-
deirantes era tudo o que tínhamos.
   As empresas e gerentes de marketing ti-
nham como trabalho defi nir o público-alvo, 
selecionar os canais e programas que me-
lhor se enquadravam no perfi l defi nido e 
acompanhar os índices de audiência. Com 
quase toda certeza seu consumidor estaria 
de olho na telinha no horário marcado. 
Hoje o trabalho é bem maior. Seu cliente 
pode continuar o mesmo, mas encontrá-lo 
está bem mais difícil.
   Neste novo cenário, defi nir o plano de 
investimentos em publicidade tornou-se 
fundamental. Segundo estudo do jornal 
Meio & Mensagem, o faturamento publi-
citário na
   Internet cresceu mais de 44% em 2008, 
fechando 2009 em aproximadamente 1 

bilhão de reais, conforme estimativa da 
IAB Brasil - Interactive Advertising Bureau.
   Este valor corresponde a pouco mais de 
4% do total investido em publicidade no 
país. A TV aberta ainda reina absoluta com 
60,71%. Não me espantaria se a verba 
publicitária digital ultrapassasse as revis-
tas, hoje na terceira colocação com 7,64%. 
Banda larga, smartphones, venda recorde 
de computadores e notebooks, prolifera-
ção de LAN Houses e programas de inclu-
são digital corroboram a hipótese.
   Esta mudança nos meios publicitários e 
na maneira como os consumidores conso-
mem conteúdo, trouxeram oportunidades 
incríveis aos pequenos e médios empresá-
rios. Excluídos do mercado publicitário nos 
tempos de TV aberta, hoje podem compe-
tir pela atenção dos consumidores através 
de ferramentas como links patrocinados, 
banners, estratégias de SEO e propagandas 
em TVs por assinatura.
   A época da cultura de massa está com 
seus dias contados. Encontrar pessoas que 
leram as mesmas revistas ou assistiram 
aos mesmos programas é tarefa cada vez 
mais difícil na hora do café. Que se cuidem 
Jornal Nacional e as novelas arrasa quartei-
rões das nove.
Marcos Morita é mestre em Administração 
de Empresas e professor da Universidade 
Mackenzie. Especialista em estratégias 
empresariais, é colunista, palestrante e 
consultor de negócios. Há mais de quinze 
anos atua como executivo em empresas 
multinacionais.
Contato: professor@marcosmorita.com.br 
/ www.marcosmorita.com.br



6 Tribuna da Zona Leste Poços de Caldas, MG ❇❇ Nº 81 - Março de 2010 POLÍTICAPOLÍTICA



7 Tribuna da Zona Leste Poços de Caldas, MG ❇❇ Nº 81 - Março de 2010



8 Tribuna da Zona Leste Poços de Caldas, MG ❇❇ Nº 81 - Março de 2010

VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250  3722-4398

O Mais completo acervo de 
fi lmes originais e  

sempre atualizados

Acesse:
w w w. f l a s h v i d e o f i l m e s . c o m . b r

veja traillers, 
lançamentos e confi ra nosso acervo !

CONFIRA OS MAIS PROCURADOS !

> Sequestro do Metrô 1-23

> 500 Dias Com Ele

> O Substituto

> Camile - Um Amor D’Outro Mundo

> 2012

> Distrito 9

Dr.  Anísio 
Pereira Jr.

Cirurgião DentistaCirurgião Dentista

R. Cel. Virgílio Silva 2915
Dom Bosco

 3713-6499

Convênio com 
Uniodonto e 

IASM

COMUNIDADECOMUNIDADE

 MARQUINHO VENDE CASA 
DE CARNES BOM SUCESSO
  A Casa de Carnes Bom Su-

cesso, nas confl uências dos 
bairros Aparecida e Jardim São 
Paulo, está sob nova direção 
desde meados do mês passado. 
Os antigos proprietários, Mar-
quinho da Marfrig e Gustavo, 
venderam suas participações 
para o novo proprietário. Mar-
quinho começou com todo gás, 
lançando muitas promoções 
que fi zeram o maior sucesso. 
Bastante animado, chegou 
a cogitar no sorteio de uma 
novilha entre seus clientes 
durante os últimos festejos 
natalinos. Cogitou até mesmo 
em comprar a tradicional Casa 
de Carnes Castelo ou a Boi na 
Brasa. No entanto, ele come-
çou a trabalhar com a venda 
de automóveis e daí então ele 
parece ter perdido o gosto pelo 
comércio de carnes. No início 

deste ano, ele fi cou totalmen-
te dedicado aos seus novos 
negócios e resolveu vender a 
Casa de Carnes Bom Sucesso.

* NOVA ACADEMIA NA ÁREA
   Foi inaugurada na Av. José 
Remígio Prézia a mais nova e 
bem equipada academia da re-
gião. A Mega Fitness, situada 
próxima ao Pampa, a nova aca-
demia possui todos os equipa-
mentos para a prática de ati-
vidade física, além de contar 
com vários profi ssionais de 
alto gabarito, especialistas 
em várias modalidades, como 
dança, musculação, pilates, 
etc. Além de ser estrategica-
mente situada, possui amplo

ALCOA AJUDA A SOCORRER 
VÍTIMAS DO TERREMOTO NO 

CHILE
A Alcoa, por meio do Institu-
to Alcoa e Alcoa Foundation, 
destina recursos para aju-
dar as vítimas atingidas pelo 
terremoto no Chile. A Alcoa 
Foundation destinou U$ 50 
mil à Cruz Vermelha norte-
americana, que está canali-
zando fundos para sua repre-
sentante chilena e ajudar 15 
mil famílias com medicamen-
tos, água, serviços sanitários e 
abrigos. A Alcoa atua naquele 
país por meio de represen-
tantes comerciais, atendendo 
clientes em segmentos impor-
tantes, como construção civil, 
automotivo e industrial.
 “Não pouparemos esforços 
para ajudar as famílias que fo-
ram atingidas pelo terremoto 
no Chile. Estamos engajados 
e atentos a essa causa como 
parte do nosso compromis-
so com as comunidades onde 
atuamos”, diz Franklin L. Fe-
der, presidente da Alcoa Amé-
rica Latina e Caribe.

Os lançamentos mais esperados estão na Flash Video

   Cerca de 870 agências com 
Banco Postal em Minas estão 
preparadas para receber o pa-
gamento desse tributo  
   Começa no dia 18 de março 
o vencimento da terceira e úl-
tima parcela de pagamento do 
Imposto Sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
2010. Para facilitar o paga-
mento desses e de outros com-
promissos, os Correios colocam 
à disposição dos clientes mais 
de seis mil agências com Ban-
co Postal em todo o País, que 
contam, como diferencial, com 
horário estendido de atendi-
mento, já que a maior parte 
delas funciona, diariamente, 
de 8h30 às 18h. Em Minas, 
cerca de 870 unidades ofere-
cem o serviço.
   O serviço de Banco Postal 
abrange ainda 
o pagamento de 
contas de água, 
luz e telefone, 
concessão de 
e m p r é s t i mo s , 
transações com 
cartão de crédito, 
além de abertu-
ra de conta sem 

Vereador Paulo Eustáquio  
(PTB)

Dia 8 de Março
Dia Internacional da Mulher

No Dia Internacional da 
Mulher, minhas homenagens 

a todas aquelas que lutam 
todos os dias por uma vida 
melhor para suas famílias e 

pela comunidade!

Terceira parcela do IPVA pode ser 
paga nos Correios 

comprovação de renda. Para 
verifi car se a agência ofere-
ce esse serviço, é necessário 
acessar o site www.correios.
com.br ou ligar para a Central 
de Atendimento dos Correios 
(CAC) - 3003 0100 (Capitais 
e regiões metropolitanas) ou 
0800 725 7282 (Demais loca-
lidades).

IPVA, DPVAT e Taxa de 
Licenciamento 

   Para efetuar o pagamento do 
IPVA, do seguro DPVAT (Danos 
Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre) 
e também da TRLAV (Taxa de 
Renovação do Licenciamento 
Anual de Veículo), é necessá-
rio que o cidadão leve a bo-
leta, com o código de barras, 
ou apresente o Certifi cado de 
Registro do Veículo, emitido 

pelo Detran, em que constam 
todos os dados necessários 
para a emissão das guias de 
pagamento.

IPVA 2010
       Escala de vencimentos

FINAIS DE PLACA 
3ª PARCELA

MARÇO
1  18
2  19
3  22
4  23
5  24
6  24
7  26
8  29
9  30
0  31

Emissão dos documentos
 

IPVA - com o número do Re-
navam, acesse o link: http://
ipva.fazenda.mg.gov.br/ipva/
solicit_guia.jsp
DPVAT - com o número do Re-
navam e Chassi, acesse o link:
http://dpvatseguro.com.br
TRLAV - com o número do Re-
navam, acesse o site: www.de-
tran.mg.gov.br, link “veículos”

Notas EmpresariaisNotas Empresariais
WILSON RIBEIROWILSON RIBEIRO

Governo de Minas 

inaugura aterro 

sanitário em Itajubá
   O Governo de Minas, por meio da Se-
cretaria de Estado de Desenvolvimento 
Regional e Política Urbana (Sedru), inau-
gura no dia 19 de março, em Itajubá, no 
sul de Minas, o 1º aterro sanitário da 
região. Para a solenidade de inauguração, 
estarão presentes o vice-governador do 
Estado, Antonio Anastasia, o secretário 
de Estado de Desenvolvimento Regional 
e Política Urbana, Sebastião Navarro, en-
tre outras autoridades. O aterro faz parte 
do Projeto Estruturador de Resíduos Sóli-
dos, do Governo de Minas, que tem como 
meta erradicar os lixões no estado.
   A construção do aterro só foi possível por 
meio do Consórcio Intermunicipal da Mi-
crorregião do Alto Sapucaí, fi rmado entre 
a Sedru e seis municípios do Sul de Minas 

- Delfi m Moreira, Itajubá, Piranguinho, Pi-
ranguçu, São José do Alegre e Wenceslau 
Braz – que, a partir de agora, terão seus 
lixos processados. Inédito em Minas 
Gerais e no Brasil, este tipo de consórcio 
apresenta vantagens para os municípios, 
pois quanto maior a população atendida, 
menores são os custos de manutenção e 
maior a facilidade na captação de recur-
sos, além de serem vistos como priorida-
de, já que representam o equacionamen-
to de problemas em escala regional.
   Para o secretário de Estado Sebastião 
Navarro, o aterro é mais um passo rumo 
ao desenvolvimento : “O Brasil por sua 
expressiva população e importância 
econômica adquiriu um novo status no 
cenário mundial. Não se ouve mais a 
expressão, no que se refere ao Brasil, de 
mundo subdesenvolvido ou de país em 
desenvolvimento. Caminhamos celere-
mente para a inclusão entre as nações de 
primeiro mundo, mas carregamos ainda 
aspectos negativos. 
   O governo Aécio – Anastasia vem de-
senvolvendo o melhor dos esforços dos 
governos para fazer de Minas o melhor 
lugar para se viver. Dentre os inúmeros 
programas para que isso seja realidade 
no nosso Estado, insere-se, além de água 
tratada, esgoto e moradia digna, a extin-
ção dos lixões: item deprimente que nos 
liga a um passado cuja página queremos 
virar”, destacou o ex-prefeito Navarro.
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GM COSTA TRANSPORTES: MATRIZ: POÇOS DE CALDAS Av. Alcoa 4000  (35)3722-1299

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

O futuro está em cada curva das O futuro está em cada curva das 
estradas deste país !estradas deste país !

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 

POÇOS DE CALDAS
Rua Cel. Virgílio Silva 1.077   ---   ***   ---   Vila Nova Telefone- 3722-1965

Homenagem da 
GM Costa ao Dia 

Internacional da 
Mulher - 

8 de Março

Telefone 3722-1504
Rua Campestre 89 * Poços de Caldas, MG

RÁPIDO CAMPINAS

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

* ROMARIAS * EXCURSÕES *  TURISMO * TRANSPORTE ESCOLAR * FÁBRICAS *

RÁPIDO CAMPINAS: RÁPIDO CAMPINAS: 
A SUA MELHOR COMPANHIA DE VIAGEMA SUA MELHOR COMPANHIA DE VIAGEM

Dia 8 de Março
Dia internacional da mulher

Homenagem da Rápido 
Campinas a todas as mulheres 

que são fonte de vida, 
inspiração e motivação. 
Em especial à mulher 

trabalhadora que ajuda a 
construir a grandeza de nosso 

país!

Poços de Caldas

No momento em que se comemora o Dia Internacional 
da Mulher, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários de Poços de Caldas presta suas homenagens a 
todas aquelas que, pelas mais variadas formas, trabalham 
pelo fortalecimento de suas famílias, cidades e da Nação.

Parabéns, mulher trabalhadora !

Milton Reis
Presidente

* Antonieta Barbosa
   É de uma comovente singeleza o verso 
do compositor pernambucano, Capiba, 
que diz: “numa mulher não se bate nem 
com uma fl or”, e que emociona os foli-
ões durante os festejos de momo. Na se-
quência temos agora o Dia Internacional 
da Mulher como uma boa oportunidade 
para compatibilizar o discurso com a 
prática, pois não são poucas as oportu-
nidades em que na mulher se bate, sim, 
com outras armas, especialmente aque-
las mais sutis que deixam marcas psico-
lógicas imperceptíveis, mas indeléveis.
   O câncer de mama, segundo dados 
estatísticos ofi ciais, atinge cerca de 50 
mil mulheres por ano no Brasil. Mesmo 
considerado curável se tratado a tempo, 
causa mutilações que atingem a mulher 
no seu aspecto mais signifi cativo, pois 
como se sabe, a mama é símbolo da 
feminilidade, da maternidade e da se-
xualidade.
   Uma mulher que tem suas mamas 
mutiladas, mesmo que reconstituídas 
cirurgicamente, guardará para sempre 
as cicatrizes emocionais e só permite tal 
ato cirúrgico como única forma de salvar 
a própria vida.
   Infelizmente, o choque de realidade de 
receber um diagnóstico de câncer e de 
se sentir mutilada é apenas o início de 

uma longa via crucis. Salva a vida, é pre-
ciso salvar-se como cidadã e fazer valer 
os seus direitos.
   Em alguns casos esses direitos são 
atropelados pela máquina pública que, 
com o azeite da burocracia lhe impin-
ge verdadeiras chicotadas burocráticas, 
expondo-a a situações humilhantes e 
submetendo-a a peregrinações intermi-
náveis e inúteis.
   É sabido que a extirpação dos gânglios 
linfáticos da axila interrompe a circula-
ção natural da linfa, retirando do braço 
as defesas, reduzindo a força, a mobi-
lidade e a sensibilidade, propiciando o 
pesadelo de uma lesão chamada “lin-
fedema”, quando o membro fi ca despro-
porcionalmente inchado. Um verdadeiro 
aleijão que cronifi ca e pode chegar em 
casos extremos à necrose com a conse-
quente perda do braço.
   Uma mulher, a que “não se bate nem 
com uma fl or”, que agora tem uma de-
fi ciência física, vai ter que optar entre 
fi car aleijada ou se tornar um peso para 
sua família, pois não consegue mais 
dirigir ou manobrar um veículo conven-
cional sem fazer um esforço além da sua 
capacidade física.
   Como forma de atenuar essa situação, 
tendo em vista os preços proibitivos 
dos veículos adaptados, a lei federal 

8.989/95, garante isenção do IPI - Im-
posto sobre Produtos Industrializados,
aos defi cientes físicos, que, segundo o 
decreto federal nº 5.296/04 é “toda pes-
soa que apresente alteração completa 
ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando comprome-
timento da função física”.
   O problema é que no nosso país sem-
pre se dá um jeitinho de atropelar a 
cidadania. Investindo na desinformação 
e na fragilidade dessas mulheres, os 
peritos dos Departamentos de Trânsito,
incumbidos da missão de aplacar a fúria 
arrecadatória do estado, ignoram a sua 
condição de defi cientes físicas, inde-
ferem seus pedidos, obstaculizando a 
obtenção de um direito.
   Esses peritos que prestaram juramento 
como médicos, atestam que elas são 

“aptas a dirigir veículos convencionais”,
mesmo cientes dos riscos que correm 
essas mulheres de perder um braço ou 
carregarem um aleijão para o resto das 
suas vidas.
    Como se vê o refrão de Capiba não sen-
sibiliza a todos.
Antonieta Barbosa - advogada, pa-
ciente de câncer, autora do livro “Câncer 

- Direito e Cidadania” e diretora do Institu-
to Cristina Tavares de Atenção Integral ao 
Adulto com Câncer em Recife.

NEM COM UMA FLOR

  Desde 1996, a Câmara Mu-
nicipal realiza em março ati-
vidades em homenagem às 
mulheres do município. Co-
nhecido como “Mês da Mulher 
Trabalhadora”, o evento foi 
instituído com a aprovação 
da Resolução n. 585. As co-
memorações desse ano terão 
início na próxima terça-feira 
(09), durante a reunião or-
dinária da Câmara, com ho-
menagens feitas às mulheres 
indicadas pelos vereadores.

Durante a reunião, 
cada vereador entrega um 
certifi cado àquela que esco-
lheu para homenagear. A in-
dicação de cada parlamentar 
deve ser feita na primeira 
quinzena de fevereiro, sendo 
que cada um escolhe o nome 
de uma representante femini-
na que se destacou em qual-
quer profi ssão.
Além da homenagem dos ve-

Homenagens da Câmara às mulheres 
têm início na próxima terça-feira

readores, a Câmara realiza 
também a palestra “Os Direi-
tos da Mulher na Separação 
ou Divórcio”, com o Dr. Fábio 
Camargo – Advogado e pre-
sidente da 25ª Sub-seção da 
OAB-MG. O evento será no dia 
25 de março, às 19h30, no 
Plenário do Poder Legislativo
Mais informações sobre o Mês 
da Mulher Trabalhadora po-
dem ser obtidas pelos telefo-
nes 3729-3845/3818.
 

HOMENAGEADAS
Serão homenageadas pelos 
vereadores na próxima terça-
feira:
• Ludimila Ramos – Jornalista 
(Álvaro Cagnani)
• Margareth Stano – Professo-
ra (Antônio Carlos Pereira)
• Luzia Teixeira Martins – Psi-
cóloga e Voluntária Social 
(Flávio Faria)
• Juliana Rocha Lopes – Em-

pregada Doméstica (Joaquim 
Alves)
• Darcy Aparecida de Gouveia 
– Guarda Municipal (Marcus 
Togni)
• Tereza Cândida Cipriano – 
Auxiliar Serviços Gerais (Ma-
ria Cecília Figueiredo)
• Silvana Ramos Pereira  - Poli-
cial Militar (Paulo Eustáquio)
• Maria das Dores Raimundo - 
Auxiliar de Higienização (Re-
gina Cioffi )
• Juliana Perez Riemenschi-
neider – Psicopedagoga e 
Educadora (Rogério Andrade)
•  Cibele Melo Ben-
jamim – Engenheira Civil e 
Secretária de Planejamento 
(Tiago Cavelagna)
• Maria Lúcia Sartori Pellachin 
Lemos – Pedagoga (Valdir Se-
mentile)
• Gisele do Prado Siquei-
ra – Professora Universitária 
(Waldemar Lemes Filho)
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MECÂNICA E ELÉTRICA EM  GERAL  
Automóveis - Caminhões - Ônibus - Vans 

AQUI A QUALIDADE NÃO CUSTA MAIS CARO < > OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA !

Dirigida por mecânico com grande experiência em ofi cinas de São Paulo

AUTO MECÂNICA

BOM JESUSBOM JESUS

Fazemos Socorro Elétrico e Mecânico 24 hs:  3714-7405 
 Rua Cel. Virgílio Silva  2632 (perto do Parquinho do Dom Bosco)

 3722-6446
Pit Stop Centro Automotivo e Acessórios

Av. José Remígio Prézia 788 - Jd. dos Estados

Alinhamento de Faróis
Escapamentos * Pneus Novos, 

usados e   Recauchutados
Troca de Óleo * Acessórios

Baterias *  Suspensão * Freios * 
Direção * Alinhamento * Balan-

ceamento * Cambagem

Tudo o que você precisa, 
num só lugar !

+ Segurança + Economia - Preocupações
Check-up grátis em mais de 40 itens. 

Grande promoção em pneus, baterias e acessórios

O mais completo Auto center da região, pertinho de 
sua casa !

Agora também com serviços de mecânica, auto-elétrica !!!

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

  Foi realizada na tarde desta 
sexta-feira (05) no gabinete 
do prefeito  Paulo César Sil-
va, a assinatura do contrato 
para a execução das obras do 
ginásio Poliesportivo do bairro 
Nova Aurora, com a empresa 
Pólo Engenharia Ltda.,no ato 
representada pelo engenhei-
ro responsável Carlos Alberto 
Martins. Segundo o chefe do 
Executivo, as obras terão iní-

cio de imediato, tem um inves-
timento da Prefeitura superior 
a R$ 600 mil em uma área 
construída de 1.628 metros 
quadrados. O deputado Geral-
do Tadeu está tentando via-
bilizar mais uma verba de R$ 
250 mil para completar a obra 
em todo o terreno, totalizando 
12.858 metros quadrados, para 
transformar o local num Com-
plexo Esportivo.

O prazo para a construção do 
Poliesportivo é de 180 dias.
O prefeito também anunciou a 
cobertura da quadra de espor-
tes do bairro Parque Pinheiros, 
antiga reivindicação dos mora-
dores do local.
   O ginásio do Nova Aurora 
fi ca no local onde antigamente 
existia um campo de futebol, 
junto aos bairros Jd. Formosa/ 
Dom Bosco / Mantiqueira.

Prefeito anuncia construção do ginásio 
poliesportivo do Nova Aurora

Até Que enfi m: ilustração computadorizada de como deverá ser a fachada do ginásio do Nova Aurora

   Entre os dias 09 e 14 
de março, o Instituto de 
Pesquisa Innovare esta-
rá em Poços de Caldas, 
entrevistando consumi-
dores do Departamento 
Municipal de Eletricida-
de (DME), pré-selecio-
nados por sorteio, como 
uma das ferramentas da 
ABRADEE para apuração 
do 12º Prêmio ABRADEE. 
Este prêmio é dividido em vá-
rias categorias, pois são ava-
liados diversos quesitos, e um 
dos principais é a satisfação 
do consumidor - medida por 
meio de pesquisa. Essas entre-
vistas vão servir para apurar o 
grau de satisfação do cliente 
residencial com os produtos e 
serviços prestados pelas distri-
buidoras de energia elétrica de 
todo o Brasil. Este ano serão 
44 empresas participantes e 
um total de 37.427 entrevistas.
    O prêmio Abradee vai além 
da pesquisa de satisfação, pois 
considera também o desempe-
nho das empresas em relação 
à gestão operacional, à gestão 
econômico-fi nanceira, à quali-
dade da gestão e à responsabi-
lidade social. Para a realização 

Consumidores do DME serão entrevistados 
para apuração do 12º Prêmio Abradee

da pesquisa os entrevistado-
res usarão colete e crachá do 
Instituto Innovare e deverão 
entregar a cada entrevistado, 
carta de apresentação da In-
novare e da Abradee, conten-
do o telefone das empresas 
participantes, para eventual 
contato do consumidor.  An-
tes de prestar a informação ao 
entrevistador, o consumidor, 
caso queira, poderá entrar em 
contato com o DME através do 
0800.035.0196 ou com o Insti-
tuo Innovare através do 0xx31 
3227-7191. Os consumidores 
que participarem terão total 
garantia quanto ao anonimato 
das informações prestadas. Os 
resultados da pesquisa serão 
divulgados para a imprensa no 
início do mês de junho.

A ABRADEE  

  A Associação Brasilei-
ra de Distribuidores de 
Energia Elétrica é uma 
sociedade civil, sem fi ns 
lucrativos, com sede na 
cidade do Rio de Ja-
neiro, com a fi nalidade 
de: prestar serviços de 
apoio aos sócios nos 
campos técnico, comer-
cial, econômico, fi nan-
ceiro, jurídico, político 

e institucional. Participam 
da Abradee concessionárias 
de distribuição de energia 
elétrica, atuantes em todas 
as regiões do país e respon-
sáveis pelo atendimento de 
mais de 99% do mercado 
brasileiro de energia elétrica.

MAIS SOBRE O PRÊMIO 
  O Prêmio Abradee é con-
ferido anualmente, desde 
1999. A partir de 2003 o Prê-
mio Abradee tornou-se uma 
das atividades do Programa 
Benchmarking Abradee. O 
prêmio é  uma referência 
no setor elétrico, porque a 
Abradee, que o concede, re-
úne as maiores distribuido-
ras de energia do País, que 
representam 99% do merca-
do nacional. 
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LANCHONETELANCHONETE  
AMOR AMOR  DIPÃO DIPÃO

R. Cel. Vírgilio Silva, 2690 - 
Em frente ao Parquinho do Dom Bosco

AQUI
Agora você não precisa ir mais na cidade para 

resolver seus problemas !
Pague sua conta de:

Luz- Água - Telefone - IPTU 

Boleto Bancário - Cartão de Crédito

Receba sua Aposentadoria - Bolsa FamíliaReceba sua Aposentadoria - Bolsa Família
FGTS - Seguro Desemprego- PISFGTS - Seguro Desemprego- PIS

Abra sua conta corrente e faça:
Saque - Depósitos - Saldo de Conta Corrente

CardinalCardinal

 3697-3900
Av. José Remígio Prézia 734 - Jd. dos Estados

HOME CENTER
» Elétrica

» Hidráulica

» Ferragens

» Ferramentas

  Nesta semana a Polícia Militar regis-
trou diversas ocorrências envolvendo 

“Golpes de estelionatários”, causando 
graves prejuízos fi nanceiros às víti-
mas.
  Estelionatários, cuja conduta crimi-

nosa está prevista no Art. 171 do Có-
digo Penal Brasileiro, são pessoas que 
costumam viver da boa fé de cidadãos 
honestos. Eles sempre existiram, mas 
o número de golpistas tem se multi-
plicando e os golpes ganham novas 
versões, auxiliados pela tecnologia 
moderna, como telefone, Internet e 
sistemas eletrônicos dos bancos.

EXEMPLOS DE GOLPE:

Golpe do Troco - o estelionatário 
liga para um determinado comércio, 
solicita alguns produtos indicando o 
local da entrega e pede para que a 
vítima leve troco para R$ 100,00 ou 
qualquer outro valor. Quando a víti-
ma chega, encontra o “freguês”, uma 
pessoa de boa aparência que pega 
os produtos e o troco e pede para o 

entregador aguardar enquanto ele 
vai buscar o dinheiro. A vítima espera 
e ao passar algum tempo nota que o 
cidadão infrator não retorna e aí já é 
tarde, o golpe foi aplicado.
   Golpe do falso sequestro e gra-

veameaça – neste, o autor liga para 
a vítima dizendo-lhe que está com um 
de seus entes queridos obrigando-a a 
efetuar depósitos em diversas contas 
bancárias que se não realizados aque-
le ente será molestado. Após efetuar 
os depósitos a vítima descobre que o 
suposto seqüestrado está em perfeita 
segurança e que a ligação era falsa.
Golpe da falsa dívida ou falsa 

prestação de serviço - aqui, o 
golpista vai a um estabelecimento 
comercial e pergunta ao funcioná-
rio se o proprietário encontra-se ali. 
Sendo a resposta negativa, ele pede 
para que o funcionário telefone para 
o proprietário e lhe passe a ligação. O 
autor inicia a conversa com o dono do 
comércio e oferece-lhe seus serviços; 

Como o dono não se interessa pela 
prestação do serviço, interrompe a 
conversação, porém, o golpista fi nge 
que a conversa continua e, ao lado 
do funcionário, fala que irá receber 
o dinheiro e em seguida desliga o 
telefone. O funcionário, acreditan-
do que está autorizado a efetuar o 
pagamento, entrega-lhe o dinheiro. 
Quando o patrão chega e o funcioná-
rio relata-lhe o que fez, já é tarde, o 
prejuízo já ocorreu.
   Objetivando coibir estas ações deli-
tuosas a Polícia Militar sugere alguns 
comportamentos que, se seguidos, 
evitarão que você seja mais uma ví-
tima:
   Antes de entregar o troco, so-
licite primeiro o pagamento da 
mercadoria;Oriente os empregados a 
nunca fornecerem informações sobre 
seus empregadores;
Ao receber um telefonema sobre um 
suposto sequestro, mantenha-se cal-
mo e insista em falar com a vítima. 
Caso de comunicação seja interrompi-
da procure entrar em contato imedia-
tamente com a suposta vítima atra-
vés de telefones particulares desta. 
Nunca diga nomes ou algo que possa 
identifi car o suposto sequestrado.
Nas lojas de comércio, quando al-
guém fi zer alguma cobrança de 
dívida ou outros serviços, não faça o 
pagamento sem autorização pessoal 
do proprietário ou gerente.
Ao receber um pagamento verifi que 
a autenticidade da cédula, principal-
mente as de baixo valor, que podem 
ser facilmente introduzidas no comér-
cio;
   Lembre-se! Havendo suspeita sobre 
a ocorrência de possíveis golpes, ligue 
para o 190 e informe imediatamente 
a Polícia Militar.

Polícia Militar alerta sobre golpes 
comuns em Poços de Caldas    Depois de grande trabalho 

feito através do delegado Dr. 
Antonio Carlos Correia Faria, 
juntamente com o tenente 
coronel Antonio Souza Filho, 
com o apoio dos deputados 
Carlos Mosconi e Geraldo, Po-
ços de Caldas ganhou uma re-
gião Militar e um Departamen-
to Regional de Polícia Civil, 
formando a Região Integrada 
de Segurança Pública (RISP). 
O delegado Dr. Antonio Faria 

passa a responder pela chefi a 
do Departamento e com isso 
o delegado Dr. Carlos Camar-
go, que atua na delegacia de 
Poços há mais de 18 anos, foi 
nomeado o novo delegado re-
gional de Poços de Caldas, fi -
cando responsável por todas 
as delegacias das cidades que 
hoje compõem a 25ª Delegacia 
de Segurança Pública.
   O comando da Região Militar 
deverá ser instalada no Com-

plexo Santa Augusta que em 
breve deverá receber amplia-
ção para atender suas novas 
necessidades. A delegacia de 
Trânsito deverá ser instalada 
no hoje ocioso Terminal Turís-
tico, ao lado da Rodoviária, até 
que um prédio próprio deverá 
ser construído pela prefeitura 
no próximo ano.
   O Dr. Carlos Camargo é um 
dos delegados que mais enten-
de a segurança local.  

Dr. Carlos Camargo assume como delegado regional
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1 - AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 683- POÇOS DE CALDAS, MG
RES ERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 FAX: 3712-9064 2 - MINASSUL SHOPPINGÇOS DE CALDAS, MG

6379 FAX: 3712-9064

MELHOR DO QUE 

1
SÓSÓ

  22

 Lanches em geral Lanches em geral
 Salgados, pão de queijo Salgados, pão de queijo
 Sucos e refrigerantes Sucos e refrigerantes
 Vitaminas Vitaminas
 Pastéis fritos na hora Pastéis fritos na hora
 Açaí na tigela Açaí na tigela

R. Cel. Virgílio Silva 1587 (anexo ao Bretas Zona Leste) 9822-6575CC l VVi ííílllii SSiiilll 11558877 ( BB tt ZZ LL tt )) 8 2 6699882222 6657

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

COMUNIDADECOMUNIDADE

OFERTA 

IRRESISTIVEL

AÇAÍ NA 

TIGELA:
Peq. » R$ 4,50

Gde. » R$ 6.00

  Foram prorrogadas até 31 de Março 
as inscrições para o processo seletivo 
de profi ssionais que tenham interesse 
em trabalhar na Mina de Juruti, locali-
zada no coração da Amazônia, no Pará. 
Há 56 vagas para as funções de analis-
ta de Custo Produção Consultor; enge-
nheiro Consultor de Planejamento de 
Mina; engenheiro Elétrico Sênior; en-
genheiro Mecânico Sênior, engenheiro 
de Controle Ambiental; engenheiro 
de Processo Sr; Médico do Trabalho; 
superintendente de Infraestrutura e 
Manut. Civil; superintendente Técni-
co; supervisor de Geologia; supervisor 
de Manutenção Mecânica; supervisor 
de Mina; supervisor de Produção; su-
pervisor Engenharia e Manutenção; 
supervisor de Segurança e Higiene; 
técnico de Manutenção Sênior; técnico 
de Mineração Sênior; técnico Elétrico 
Sênior; técnico em Geologia Sênior; 
técnico em Manutenção Especializado; 

técnico em Manutenção Mecânica Sê-
nior e técnico de Manutenção e Pleno; 
técnico Produção Sr. e instrutor de Trei-
namento Operacional.
   A Mina de bauxita de Juruti, inau-
gurada em Setembro de 2009 com 
investimentos de R$ 3,5 bilhões, é 
um dos maiores empreendimentos de 
mineração da Alcoa. Está estruturado 
e preparado para produzir até 12 mi-
lhões de toneladas anuais do minério. 
As reservas minerais na região de Ju-
ruti permitem a previsão de uma vida 
útil do empreendimento, no atual ní-
vel de conhecimento geológico, de no 
mínimo 70 anos.
   Juruti, um dos mais antigos municí-
pios do Pará, tem 126 anos e cerca de 
37  mil habitantes, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística-IBGE. Desse total, 60% reside 
nas 150 comunidades rurais que pre-
dominam na região. Há poucos anos, 

tradicionalmente, sua economia esta-
va no cultivo da mandioca, pesca, pe-
cuária e demais tipos de extrativismo.
   Requisitos – para participar do pro-
cesso seletivo, é necessário que o can-
didato possua curso técnico, superior 
ou de extensão completo; desejável 
experiência anterior e disponibilidade 
para morar em Juruti. Mais detalhes 
sobre as vagas - como quantidade de 
postos de trabalho e cursos exigidos 
para participar do processo - podem 
ser encontrados em www.alcoa.com.br.
   Benefícios – a Empresa oferece pre-
vidência privada, assistência médica, 
plano odontológico, auxílio-farmácia, 
seguro de vida em grupo, benefício 
alimentação e transporte, auxílio-
moradia, entre outros.
   Serviço – Os interessados devem 
efetuar o cadastro até 31de Março por 
meio do endereço eletrônico: www.
alcoa.com.br

Alcoa prorroga inscrições de 
processo seletivo


