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CHAVEIRO
NETO CHAVES
CHAVES EM 1 MINUTO

R. Cel. Virgílio Silva 1488 Em Frente o Bretas

PLANTÃO 24 HS
9117-0035
3715-9630

* CÓPIAS * AFIAÇÃO
* ABERTURA

*COFRES * AUTOS
* RESIDENCIAL

ATENDIMENTO A DOMICÍLIO

  
O monge e o escorpião

PÁGINA 2


Álvaro Cagnani cobra 

providências para 
recuperar ribeirão da 

Serra 
PÁGINA 6


Center pisos abre loja 
na região

PÁGINA 12

LEIA 
NESTA EDIÇÃO

PEG PAG BAHIA
O endereço de sua economia

Rua Bahia 22 (Esquina com Cel. Virgílio Silva) * ( 3713-1208
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 Leste

Padaria São João Bosco

Disk enTrega: (9807-7391

Bolacha Recheada 
Mabel 140 g - 

r$ 0,85 

Bolacha Recheada 
GLUB GLUB 140 g - 

r$ 0,50 

Café Ônix 500 g - 
r$ 3,25 

Arroz Chaminé 
5 kg - 

r$ 7,75 

Bolacha Amanteigada 
Renata 330 g - 

r$ 1,95 

Açúcar Cristal 
Santa Rita

5 k g - 
r$ 6,95 

Skol Litro
Oferta Especial 

moradores do Augusto de Almeida 
revoltados com abandono de rua

Há Quase 20 anos os morado-
res da Rua Claudina Brandi-
na de Moraes, entre as ruas 
Lusitânia e Ibirapuera, estão 
lutando contra o desapare-
cimento das marginais do 
Ribeirão da Serra. A cada 
chuva mais forte, um pedaço 
da rua vai por água abaixo. 
No último mês de fevereiro, 

depois de uma forte chuva, 
quase ocorreu uma tragédia, 
depois que algumas árvores 
foram arrastadas pela corren-
teza e se não fosse a rápida 
ação de alguns moradores, 
teria ocorrido uma grande 
inundação.
Os moradores se queixam do 
descaso da Prefeitura, pois 

já foram inúmeras as recla-
mações, abaixos assinados e 
reivindicações. Várias admi-
nistrações já se passaram e 
a única coisa que aconteceu 
foi o desaparecimento do tre-
cho. E os moradores, apesar 
de pagar impostos, não têm 
acesso dignos às suas casas. 
Veja mais na página 11.

Sem solução: rua perde um pedaço a cada chuva e prejudica moradores

maio:
mês do trabalho, das 
mães, São Benedito e 

das Noivas
   O mês de maio é um mês de muitas festas em poços de 
Caldas. Começa com o Dia do Trabalho, segue com o Dia 
das Mães e ao longo dos dias ainda tema tradicional Desta 
de São Benedito e várias festas das noivas.
Veja nesta edição as muitas homenagens aos trabalhado-
res e às mães da cidade.

Prefeito promete muitas 
obras para a Zona leste

   O prefeito Paulinho Courominas disse que 2010 será um ano 
de muitas obras em diversos bairros da Zona Leste. Uma das 
primeiras será a construção de um trevo no entroncamento da 
Rua Lusitânia com a Av. Wenceslau Braz, melhorias no trevo de 
acesso ao Parque Primavera, asfaltamento da Estrada da Cachoei-
rinha e duplicação da Av. José Bianucci.
Veja mais na página 4 desta edição.
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“As andorinhas, tão comuns no verão, somem no 
inverno. Assim também são os falsos amigos que nos 

rodeiam na prosperidade: mal vêem o outono da sorte, 
voam e somem no horizonte 

(Cícero)
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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

Contam que na carpinta-
ria houve uma vez uma es-
tranha assembléia. Foi uma 
reunião de ferramentas para 
acertar suas diferenças. Um 
martelo exerceu a presidên-
cia, mas os participantes lhe 
notifi caram que teria que re-
nunciar. A causa? Fazia de-
masiado barulho; e além do 
mais, passava todo o tempo 
golpeando. O martelo acei-
tou sua culpa, mas pediu 
que também fosse expul-
so o parafuso, dizendo que 
ele dava muitas voltas para 
conseguir algo. Diante do 
ataque, o parafuso concor-

umA BicHoNA No céu 
Uma bicha morre e vai para o 
céu. Chegando lá, São Pedro, 
olha... olha...e fala:
- Você não está pronto para en-
trar no céu, tome esse compri-
mido e depois volte aqui.
A bicha foi pra “sala de espera” 
tomou o comprimido e sentiu 
uma forte vontade de evacu-
ar... foi ao banheiro e lá fi cou 
durante 40 minutos... foi a 
pior caganeira de sua vida.
Ela (a bichona) voltou suando 
e desesperada falou:
- Pronto... Posso entrar agora?
São Pedro olhou... e falou:
- Você ainda não está pronto.... 
tome esse comprimido e volte 
mais tarde.
A bicha tomou... e a cena se 
repetiu... sentiu uma forte 
vontade de soltar o barro e 
foi para o banheiro... Essa foi 
muito pior que a outra... ela 
defecou durante 2 horas... ca-
gou até o que não tinha.

Monge e discípulos iam por 
uma estrada e, quando passa-
vam por uma ponte, viram um 
escorpião sendo arrastado pe-
las águas. O monge correu pela 
margem do rio, meteu-se na 
água e tomou o bichinho na 
mão. Quando o trazia para fora, 
o bichinho o picou e, devido à 
dor, o homem deixou-o cair no-
vamente no rio.

Foi então a margem tomou 
um ramo de árvore, adiantou-se 
outra vez a correr pela margem, 
entrou no rio, colheu o escor-
pião e o salvou.

Voltou o monge e juntou-se 
aos discípulos na estrada. Eles 
haviam assistido à cena e o re-
ceberam perplexos e penalizados.

“Mestre, deve estar doendo 
muito! Porque foi salvar esse 
bicho ruim e venenoso? Que se 
afogasse! Seria um a menos! 
Veja como ele respondeu à sua 
ajuda! Picou a mão que o salva-
ra! Não merecia sua compaixão!”

O monge ouviu tranqüilamen-
te os comentários e respondeu:

“Ele agiu conforme sua natu-
reza, e eu de acordo com a mi-
nha.”

Esta parábola nos faz refl etir 
a forma de melhor compreender 

e aceitar as pessoas com que nos 
relacionamos.

Não podemos e nem temos o 
direito de mudar o outro, mas 
podemos melhorar nossas pró-
prias reações e atitudes, saben-
do que cada um dá o que tem e 
o que pode.

Devemos fazer a nossa parte 
com muito amor e respeito ao 
próximo. Cada qual conforme 
sua natureza, e não conforme a 
do outro.

  A lenda do monge e do escorpião

Voltou e falou:
- E agora? Posso entrar?
São Pedro olhou... e falou:
- Você ainda não está pronto. 
Tome esse comprimido e volte 
mais tarde. E assim foi, a bicha 
tomou o comprimido e fi cou no 
banheiro por incríveis 12 ho-
ras... cagou sangue, água, as 
tripas... voltou chorando para 
São Pedro: - E agora? Posso en-
trar? São Pedro olhou... e falou:
- Pode! Mas entendeu agora, 
para que serve o ânus, né?

A cAiPirA
O cliente (americano) convida 
a moça a repetir a palavra:
“Once more!”
E a moca responde:
“Uai, sô! Cê num sabi qui eu 
mor em Piracicaba!”

PoNtiNHo roSA
o que é um pontinho rosa vo-
ando no céu ?
uma guey vota

dou, mas por sua vez, pediu 
a expulsão da lixa. Dizia que 
ela era muito áspera no tra-
tamento com os demais, en-
trando sempre em atritos. A 
lixa acatou, com a condição 
de que se expulsasse o metro 
que sempre media os outros 
segundo a sua medida, como 
se fora o único perfeito.

Nesse momento entrou o 
carpinteiro, juntou o mate-
rial e iniciou o seu trabalho. 
Utilizou o martelo, a lixa, o 
metro e o parafuso. Final-
mente, a rústica madeira se 
converteu num fi no móvel. 
Quando a carpintaria fi cou 

novamente só, a assembléia 
reativou a discussão. Foi 
então que o serrote tomou 
a palavra e disse: - Senho-
res, fi cou demonstrado que 
temos defeitos, mas o car-
pinteiro trabalha com nos-
sas qualidades, com nossos 
pontos valiosos. Assim, não 
pensemos em nossos pontos 
fracos, e concentremo-nos 
em nossos pontos fortes.”

A assembléia entendeu 
que o martelo era forte, o 
parafuso unia e dava for-
ça, a lixa era especial para 
limar e afi nar asperezas, e 
o metro era preciso e exa-
to. Sentiram-se então como 
uma equipe capaz de pro-
duzir móveis de qualidade. 
Sentiram alegria pela opor-
tunidade de trabalhar juntos. 
Ocorre o mesmo com os se-
res humanos. Basta observar 
e comprovar. Quando uma 
pessoa busca defeitos em 
outra, a situação torna-se 
tensa negativa; ao contra-
rio, quando se busca com 
sinceridade os pontos fortes 
dos outros, fl orescem as me-
lhores conquistas humanas. 
É fácil encontrar defeitos, 
qualquer um pode fazê-lo. 
Mas encontrar qualidades... 
Isto é para os sábios!

Assembléia na carpintaria: quem é o melhor?
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O jovem empresário Lucas 
está mostrando muito dinamis-
mo, vontade e determinação. 

Lucas expandiu a gama de 
serviços, passando também a 
oferecer manutenção mecânica 
e elétrica geral, o que também 
foi um rápido sucesso. Como as 
instalações originais ficaram 
pequenas para tanta procura, 
ele imediatamente alugou um 
galpão para instalar os serviços 
mecânicos e autoelétricos. E 

neste particular, ele conta que 
teve muita sorte. Consegui 
alugar o galpão onde antes 
funcionava a distribuidora de 
águas Manancial, no bairro 
Augusto de Almeida, pertinho 
da fábrica de manilhas Artek.. O 
galpão foi muito bem projetado 
pelo Toninho Flores, perfeito 
para uma oficina mecânica, com 
áreas administrativas, de espera 
e trabalho perfeitamente sepa-
radas. Tive apenas que fazer al-
gumas pequenas adaptações, já 
que, originalmente, ele não foi 
projetada para ser uma oficina. 
Vamos colocar os mais modernos 
equipamentos e ferramentas 
para uma perfeita manutenção 
na oficina,, relatou Lucas. Ele 
disse que os serviços mais sim-
ples vão continuar sendo feitos 
na Av. José Remígio Prézia. Já 
os serviços mais complexos, que 
exijam mais empenho e atenção 
dos mecânicos, serão levados 
para a oficina onde poderão ser 
desmontados com mais eficiên-
cia e segurança.

O novo galpão da Pit Stop fica 
na Av. José Ferreira Salles, na 
margem oposta da Santinho 
Auto peças Usadas.

Há cerca de um ano, assumiu 
o comando da antiga loja de 
pneus BSPoços e a transformou 

na Pit Stop � a mais completa 
loja de produtos automotivos 
da região leste da cidade. Além 

de pneus, passou a oferecer 
uma completa lista de servi-
ços, peças e acessórios para 
automóveis de todas as marcas. 
Foi um sucesso bastante rápido 
que mexeu com a concorrência 
(um dos concorrentes teve até 
que mudar o foco, passando 
a dar mais força à venda de 
automóveis).

Pit Stop monta a mais nova e moderna oficina mecânica da Zona Leste

O gerente da nova unidade da Pit Stop no bairro Augusto de 
Almeida, Bruno (sobrinho do Cleuby): tudo novo

Pesquisa da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV), encomendada 
pelo Ministério da Cultura e di-
vulgada nesta sexta-feira (30), 
revela o perfil das Bibliotecas 
Públicas Municipais de todo o 
país e aponta Poços de Caldas 
como o município mineiro com 
maior número de bibliotecas 
por 100 mil habitantes (1,32).

Além de ser o 1º do Estado, 
o município é o 20º de todo o 
país e o 8º na região sudeste. 
No levantamento, foram leva-
das em conta as bibliotecas 
públicas municipais Centená-
rio e Júlio Bonazzi, já que a da 
zona sul recebeu a dominação 
de biblioteca pública munici-
pal apenas no ano passado. A 
biblioteca móvel também não 
entrou na pesquisa.

O 1º Censo Nacional das Bi-
bliotecas Públicas Municipais 
mostra que, em 2009, 94% dos 
municípios mineiros possuí-
am ao menos uma biblioteca, 
o que corresponde a 831 bi-
bliotecas em 798 municípios 
e tem por objetivo subsidiar o 
aperfeiçoamento de políticas 
públicas em todas as esferas 
de governo – federal, esta-
dual e municipal – voltadas 
à melhoria e valorização das 
bibliotecas públicas brasileiras.

“Recebemos a notícia com 
muita alegria. Estamos todos 
entusiasmados. Para o municí-
pio, isto é formidável e nos dá 
força para continuar os nossos 
projetos”, destaca a chefe da 
seção de Bibliotecas Públicas, 
Ângela Maria Nogueira. Ela 
ressalta, ainda, que o resul-
tado poderia ter sido ainda 
melhor se o levantamento ti-
vesse considerado a Biblioteca 
Pública Manuel Francisco da 
Costa Guimarães, da zona sul 
e a Biblioteca Móvel.

A pesquisa também avaliou 
itens como informatização e 
desenvolvimento de ações cul-
turais. Todas as bibliotecas pú-
blicas de Poços de Caldas já têm 
internet banda larga. Um proje-
to da Lei Estadual de Incentivo 
à Cultura já foi aprovado para 
a aquisição de computadores 
para uso dos usuários e aguarda 
empresas incentivadoras. Den-
tro da Lei Municipal de Incen-
tivo à Cultura, as bibliotecas 
públicas desenvolverão projeto 
de oficina de restauração do 
acervo.

Outro ponto levantado pela 
pesquisa é o funcionamento 
das bibliotecas. Em todo o es-
tado, apenas 7% funcionam aos 
sábados, incluindo as de Poços. 
A média nacional é de 12%.  

“Neste momento em que o 
município está se transfor-
mando com a Feira Nacional 
do Livro e o Festival Literário, 
quando o olhar da Literatura 
do país está voltado para Poços 
de Caldas, esta notícia vem ao 
encontro, demonstrando que 
este tipo de investimento de 
estímulo à leitura proporcio-
na não só a formação cultural, 
mas também, principalmente, 
a cidadania. Este reconheci-
mento nos estimula a buscar 
um resultado ainda melhor. 
Nós queremos mais, queremos 
ser a primeira, porque enten-
demos que é através disso que 
vamos continuar sustentando 
a qualidade de vida e o nos-
so Índice de Desenvolvimento 
Humano”, destaca o prefeito 
Paulo César Silva.

A PeSquiSA
Em média, o levantamento 

aponta que as BPMs empres-
tam 232 livros por mês e con-
centram acervo entre 2 mil e 
5 mil volumes (37%). Menos 
da metade possui computador 
com acesso à internet (35%), 
mas somente 22% oferecem 
este serviço para o público. Os 
usuários frequentam o local 
1,7 vez por semana e utilizam 
o equipamento preferencial-

mente para pesquisas escola-
res (61%). Quase todas fun-
cionam de dia, de segunda à 
sexta-feira (99%), algumas aos 
sábados (7%) e nenhuma aos 
domingos. No período noturno, 
somente 13% estão abertas 
aos usuários.  A maioria dos 
dirigentes e funcionários das 
BPMs são mulheres (85%) e 
tem nível superior (57%).

Foram pesquisados todos os 
5.565 municípios brasileiros. 
Em 4.905 municípios foram 
realizadas visitas in loco para 
a investigação sobre a existên-
cia e condições de funciona-
mento das bibliotecas, no pe-
ríodo de setembro a novembro 
de 2009. Os 660 municípios 
restantes - identificados sem 
bibliotecas entre 2007 e 2008 
pelo Sistema Nacional de Bi-
bliotecas Públicas e atendidos 
pelo Ministério da Cultura, por 
meio do Programa Mais Cultu-
ra, com a instalação de BPMs - 
foram pesquisados por contato 
telefônico, até janeiro de 2010.

AçõeS cuLturAiS
A extensa programação cul-

tural periódica desenvolvida 
nas bibliotecas públicas de 
Poços de Caldas conta com o 
Ano Cultural de Atividades 

que, neste ano, homenageia 
o centenário de nascimento 
da escritora Rachel de Queiroz. 
A proposta é desenvolvida em 
parceria com as bibliotecas es-
colares, com a capacitação das 
auxiliares de biblioteca das 
escolas. “Os estudantes serão 
os futuros frequentadores das 
bibliotecas públicas”, ressalta 
a chefe da seção de Bibliotecas 
Públicas, Ângela Nogueira. As 
atividades estão sendo expan-
didas também para a rede es-
tadual de ensino e municípios 
vizinhos.

Há também a “Hora do Con-
to”, por meio do projeto “Ler o 
Mundo” que desenvolve, ainda, 
oficinas de teatro no pátio do 
Espaço Cultural da Urca, onde 
funciona a Biblioteca Centená-
rio. Caixas itinerantes e a Bi-
blioteca Móvel descentralizam 
o acesso à leitura. A seção de 
Bibliotecas Públicas também 
doa livros para os Centros de 
Referência de Assistência So-
cial (CRAS), em parceria com 
a Secretaria Municipal de Pro-
moção Social.

“Este é um mérito da equipe 
do Departamento de Cultura, 
da Ângela Nogueira que de-
senvolve um trabalho brilhan-
te, e também do apoio que nós 
temos recebido da Secretaria 

de Estado da Cultura”, celebra 
o prefeito Paulo César Silva.  

O próximo projeto é a cons-
trução de uma sede própria 
para abrigar a Biblioteca da 
Zona Sul. A Prefeitura já fez 
a doação do terreno para a 
Associação dos Amigos das 
Bibliotecas Públicas de Poços 
de Caldas, que encaminhará o 
projeto para o Fundo Estadual 
de Cultura.

NúmeroS
De janeiro a novembro de 

2009, foram emprestados 
9091 livros de literatura,  
1551  de literatura infantil 
e infanto-juvenil, 2652  de 
livros didáticos e 997 perió-
dicos na Biblioteca Centená-
rio, uma média de aproxima-
damente 1.300 empréstimos 
mensais,  muito superior à 
média nacional (232).

Já a Biblioteca Municipal 
Júlio Bonazzi emprestou 
4.279 livros, revistas e gi-
bis no ano passado, contra 
3.740 em 2008, um acrés-
cimo de cerca de 13%. O 
cadastro de novos usuários 
foi de 412 que, somados aos 
520 em 2008, totaliza 932 
usuários. Os cadastros novos 
equivalem a um aumento de 
45%.

Poços é o município mineiro com maior número de bibliotecas por 100 mil habitantes
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( 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 !!!

Agora com a mais nova e completa 
oficina mecânica da região!

Av. José Ferreira Salles 74 - Augusto de Almeida

A Abead (Associação Bra-
sileira de Estudos de Álcool) 
discute a publicidade volta-
da ao comércio de cigarros 
e bebidas alcoólicas em se-
minário no dia 26 de maio, 
em São Paulo. Especialistas 
de diversas áreas farão de-
bate amplo nas áreas da 
pesquisa clínica, direito, li-
berdade de expressão, ética, 
regulamentação e advocacy.

Raul Caetano, psiquiatra 
brasileiro radicado nos Es-
tados Unidos, onde é reitor 
e professor de epidemio-
logia da Escola de Saúde 
Pública da Universidade do 
Texas, vem ao Brasil exclu-
sivamente para o encontro. 
Ele abre o seminário com a 
apresentação de pesquisas 
sobre a prática de beber 
em grupos populacionais 

Em 2009, a Câmara 
Municipal aprovou um Proje-
to de Lei, de autoria do 
vereador Paulo Eustáquio de 
Souza (PTB), que instituiu o 
Programa de Combate à Venda 
Ilegal de Bebida Alcoólica e de 
Desestímulo ao seu Consumo 
por Crianças a Adolescentes 
(Lei n. 8626). Recentemente, a 
nova legislação foi regulamen-
tada pelo Executivo.

Segundo o autor da proposta, 
o objetivo da lei é a execução 
de um conjunto de normas e 
ações que possam contribuir 
efetivamente para diminuir o 
consumo de bebida alcoólica 
por adolescentes e jovens, 
como por exemplo palestras 
e seminários sobre o assunto. 
“É preciso que o município 
fortaleça as legislações 
existentes sobre esse tema. 
Os estabelecimentos devem 
cumprir o que determinam as 
leis a fim de que o objetivo, 
que é o combate à venda 
de bebida, seja alcançado. 
Espero que daqui para frente 
possamos colher bons frutos 
a partir dessa proposta 
apresentada”, ressaltou Paulo 
Eustáquio.

Além de palestras sobre 
o tema, a Lei n. 8.626 
estabelece a organização da 
Semana Municipal Contra o 
Alcoolismo, a ser realizada 
entre dos dias 19 e 26 de 
junho, com a finalidade 
de estimular a realização 
de atividades voltadas à 
diminuição do consumo de 
álcool e ao esclarecimento da 
sociedade quanto aos riscos e 
males por ele causados. Serão 

realizados também: cursos de 
prevenção ao alcoolismo para 
os Conselheiros Tutelares do 
município e divulgação, junto 
à população em geral, de 
orientação sobre o consumo 
indevido de álcool.

Os interessados em obter 
uma cópia da Lei n. 8.626 
devem entrar em contato com 
a Câmara Municipal de Poços 
de Caldas pelos seguintes  
telefones 3729-3845/3818.

Lei que institui programa de combate à 
venda de bebidas é regulamentada

Paulo Eustáquio: mais segurança à juventude

brasileiros e a publicidade 
do álcool. Outras pesquisas 
inéditas irão basear as dis-
cussões.

Para os organizadores do 
evento, a publicidade de 
bebidas alcoólicas e cigar-
ros é tema fundamental 

ProPAgANdA que ALimeNtA o vício 
é temA de SemiNário

na concepção de políticas 
públicas de saúde voltadas 
para a prevenção de danos 
à presente e futuras gera-
ções. O evento é uma reali-
zação da Abead com apoio 
do Instituto Alana, Uniad/
Inpad e ACT.

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
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DefenDa o Seu Dinheiro  
Pesquise os preços antes de ir ao supermercado

Pesquisa realizada em 30/04/2010. Arco iris - Alto Dom Bosco - San Michel - Campos Elíseos;  
Bretas - Vila Nova e Barateiro - Santa Rosália.
Na última pesquisa, o menor preço foi do ArcoIris (R$ 67,36). O maior, do Superbarato Aparecida 
(R$ 64,50). Houve queda de preço no aç[ucar, arroz, macarrão e ovos.

supermercado Barateiro Bretas smichel arcoiris

Arroz tipo 1 - 5 kg 6,89 7,59 7,59 7,99

Feijão - 1 kg 3,98 2,69 3,25 2,50

Açúcar Cristal - 5 kg 8,39 6,59 7,98 6,49

Sal refinado - 1 kg 0,89 0,99 0,89 0,99

Óleo de Soja - 900 ml 2,19 1,69 1,88 1,99

Ovo branco - dz 1,99 2,49 2,79 1,99

Farinha de trigo - 1 kg 0,99 1,49 1,39 1,49

Macarrão - 500 g 0,99 1,25 1,59 0,99

Margarina - 500 g 1,49 2,25 2,58 1,49

Extrato de Tomate - 350 g 0,99 1,69 1,69 1,45

Fubá mimoso - 1 kg 0,99 0,99 0,97 1,50

Maizena - 500 g 2,25 2,25 3,45 2,50

Bolacha de trigo - 400 g 1,95 2,19 2,29 1,50

Achocolatado - 400 g 1,68 1,99 1,99 1,69

Refrigerante - PET 2l 1,49 1,89 1,79 1,59

Leite tipo C - 1 l 1,20 1,39 1,48 1,30

Pãozinho francês - 1 Kg 3,99 4,29 4,98 3,99

Sabonete - 90 g 0,65 0,65 0,69 0,59

Pasta de dente - 90 g 0,99 1,15 1,25 0,99

Papel higiênico - pct 4 1,28 1,25 1,39 1,20

Absorvente higiênico pop 1,10 1,69 1,79 0,95

Toalha de papel - pct 1,75 2,90 2,59 2,25

Sabão em pedra - 1 kg 3,65 2,89 2,89 3,99

Sabão em pó - 1 kg 2,99 3,49 3,25 3,40

Detergente - 500 ml 0,99 0,75 0,85 0,75

Água sanitária - 1 l 1,25 1,29 1,05 1,15

Desinfetante - 500 ml 1,68 1,99 1,75 1,50

Lã de aço  - pct 0,99 1,35 1,49 1,35

Soma das Compras (R$) 59,66 63,11 67,57 59,56

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

Criando 
lindos 

Sorrisos

Clínica geral g  Ortodontia g  Adultos e crianças

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 !

Homenagem 
da GM Costa 

ao 
Dia do 

Trabalho !

GM CoSta tranSporteS: Matriz: Poços de Caldas av. alcoa 4000 ( (35)3722-1299

Recentemente, o verea-
dor Antônio Carlos Pereira 
(DEM) solicitou à Secreta-
ria Municipal de Projetos 
e Obras Públicas melhorias 
nas ruas Agreste, Onze de 
Outubro e Viela Regina, no 
bairro Nova Aparecida. Se-
gundo o parlamentar, havia 
risco de acidentes no local 
devido a um afundamento 
dos bloquetes no cruza-
mento dessas ruas. Na últi-
ma semana, acompanhado 
do secretário Paulo Milton, 
ele esteve no bairro para 
conferir as intervenções 
que já estão sendo realiza-
das pela Prefeitura.

Pereira ressaltou que essas 
pequenas obras feitas pelo 
Executivo são de grande 
utilidade para a população. 
“Sempre me preocupo com 
essas pequenas interven-
ções, que fazem a diferença 
na vida das pessoas. Quero 
agradecer mais uma vez o 
trabalho da administração, 
através da Secretaria de 
Obras, por atender à reivin-
dicação de moradores dos 
bairro Nova Aparecida e 
Monte Almo”, afirmou.
Além de melhorias nos blo-
quetes, foram solicitadas 
também: a construção de 
muro de arrimo e de bar-

Antônio carlos Pereira confere melhorias 
no bairro Nova Aparecida

ras protetoras, para evitar 
queda de veículos, na rua 
Onze de Outubro; a coloca-
ção de placas indicativas na 
rua Açucena; a colocação 
de mão única na rua Nova 
Açucena, devido à grande 
declividade.

Rua Cel. Virgílio Silva 1954
Pertinho do CSU

( 9106-5889

Cortes de cabe-
lo em geral.

Asseio, higiene 
e bom gosto

SALão Do TININho

O vereador mostra ao secretário de Obras os estragos na pavimentação da Rua Agreste
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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 *

RÁPIDO CAMPINAS: 
A SUA MELHOR COMPANHIA DE VIAGEM

 Xerox   Papelaria
 Material Escolar
 Encadernação 
 Plastifi cação  Presentes

 Qualidade  Variedade   Economia
COMERCIAL MULTIPEL

Sempre boas
 razões para você 

se tornar um 
cliente Multipel

Material Escolar de primeira linha!
Nós, da Rápido Campinas, todos 
os dias do ano transportamos os 
trabalhadores que constroem o 

progresso de 
Poços de Caldas. 

Hoje, prestamos uma homenagem a 
todos eles quando se comemora o 
Dia Internacional do Trabalho

no trabalho, a conquista do 
desenvolvimento e da liberdade !

1º De maio
homenagem do vereador 

antônio carlos pereira 
aos trabalhadores e 

trabalhadoras  de 
poços de caldas !

WiLSoN riBeiro
O prefeito Paulo César Silva 
disse que 2010 será um 
ano especial para os mora-
dores da região. Segundo 
ele, será um ano repleto 
de obras em todos os qua-
drantes da Zona Leste, com 
destaque especial para a 
região do Parque Pinheiros 
/ Itamaraty. Lá está sendo 
construída uma creche 
novinha em folha, uma es-
cola será reformada e serão 
construídas 250 unidades 

Prefeito promete muitas obras para a Zona Leste
habitacionais do programa 
Minha Casa Minha Vida (no 
Itamaraty 5).
Ele disse ainda que a 
Prefeitura vai asfaltar a 
estrada da Cachoeirinha, 
ligando o bairro Filadélfi a 
à rodovia do Contorno, o 
que vai facilitar o acesso 
dos moradores locais à 
Zona Sul. Acrescentou que 
continuará a duplicação da 
estrada do Bianucci, ligan-
do o bairro Dom Bosco à Av. 
Alcoa, facilitando o acesso 

dos moradores ao centro 
da cidade.
Melhorias no trânsito – O 
prefeito disse também que 
várias iniciativas simples 
vão dar mais segurança e 
agilidade ao trânsito da 
Zona Leste -  principal-
mente nas avenidas José 
Remígio Prézia e Wenceslau 
Braz. Serão fechados os 
acessos ao DER e aos bair-
ros Santa Rosália pela Rua 
Sebastião Tomás de Oliveira, 
o que deverá ser feito pelo 
trevo do Parque Primavera, 
que será transformado em 
rotatória para agilizar o 
tráfego de veículos. No en-
troncamento da Wenceslau 
Braz com a Rua Lusitânia, 
será aberta uma passagem 
entre os bairros Dom Bosco 
e Parque Primavera. Será 
construída outra rotató-
ria no entroncamento da 
Wenceslau Braz com a es-
trada do Frigorífi co Tamoyo. 
Segundo o prefeito, estas 
obras, apesar de simples, 
vão dar mais segurança ao 
tráfego cada vez mais pesa-
do nesta que é a principal 
entrada da cidade, ligando 
Poços de Caldas aos municí-

pios do Sul de Minas, Belo 
Horizonte e Rio de Janeiro.
Campo do Nova Aurora – O 
chefe do executivo informou 
que já está em andamento 
a construção do ginásio 

poliesportivo no antigo 
campo do Nova Aurora. Não 
vai ser tão grandioso como 
queria o vereador Antônio 
Carlos Pereira, mas será ade-
quado às necessidades dos 

moradores adjacentes. Tam-
bém anunciou a recuperação 
das instalações do campo 
de futebol do Santa Rosália, 
beneficiando a todos os 
futebolistas da Zona Leste.

Moradores do Dom Bosco querem melhorias no calçamento de 
diversas ruas do bairro (foto: arquivo 2009)

Mãos ás obras:
Paulinho Courominas garante que 2010 vai ter muitas obras na Zona Leste de Poços de Caldas
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LANCHONETE 
AMOR  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 Família
FGTS - Seguro Desemprego- PIS

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

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 !

MARCUS TOGNI
Vereador (PPS)

Presidente da Câmara Municipal

ÁLVARO CAGNANI

O Futuro Se constrói 
com o trabalho e 
dedicação de toda 

comunidade.

parabéns, trabalhador 
poçoscaldense!

Vereador paulo eustáquio  
(pTB)

Dia 1º de Maio
Dia do Trabalhador

Minha mais sinceras 

homenagens aos 

trabalhadores e trabalhadoras 

que constroem o progresso de 

Poços de Caldas

Projeto com parceria do Ins-
tituto Alcoa revitalizou a 
quadra coberta da Unidade 2 
A APAE-Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de 
Poços de Caldas inaugurou, 
no dia 29 de Abril, o proje-
to de Adequação da Quadra 
Poliesportiva da Unidade 
2, localizada na Avenida 
Wenceslau Braz, na saída 

para Belo Horizonte. O pro-
jeto deu início ao sonho de 
transformar o local, doado 
pelos funcionários da INB - 
Indústrias Nucleares do Bra-
sil, em espaço dedicado ao 
lazer, esporte e aprendiza-
gem profi ssional dos alunos 
da entidade. O projeto teve a 
parceria da Alcoa, que doou 
R$ 18.400,00, recursos do 

Instituto Alcoa. Com essa 
doação e mais R$ 82.000,00 
da própria instituição, foi re-
formado o telhado da quadra, 
realizada pintura interna e 
externa, efetuados reparos 
na tela e melhoria no reves-
timento do piso e adequados 
os sanitários às necessidades 
das pessoas com defi ciência.
Este é o oitavo projeto im-
plantado na APAE com a 
parceria da Alcoa, totalizan-
do doações de cerca de US$ 
117 mil, incluindo uma ação 
comunitária (Action). A enti-
dade também foi benefi ciada 
com a doação de um veículo.
“Hoje é mais um dia mui-
to especial para todos nós”, 
destacou a diretora Caroli-
na Augusta R. Crespo. “Esta 
inauguração marca a concre-
tização de um importante 
espaço de integração social 
e lazer para nossos alunos 
e aprendizes, tornando me-
lhores as condições de vida 
da pessoa com defi ciência 
intelectual, assegurando e 
favorecendo o seu desenvol-

vimento”.
Segundo o diretor fi nanceiro 
da APAE, Mauro Fernal Neto, 
a reformulação da quadra 
poliesportiva possibilitará o 
uso desse espaço tanto para 
a realização de eventos da 
entidade, como para gerar 
renda, mediante aluguel 
para eventos externos.
Como parte da cerimônia 
de inauguração foram rea-
lizadas apresentações de gi-

nástica rítmica de alunas da 
APAE e da equipe de ginas-
tas da Secretaria Municipal 
de Esportes, que encanta-
ram o público. Participaram 
da inauguração representan-
tes de professores, alunos e 
Diretoria da APAE, além de 
Carlos Alberto Silva (Lelo), 
Secretário Municipal de Es-
portes, e Renato Coutinho e 
Salete T. Neves, funcionários 
da INB. A Alcoa foi represen-

tada por Carlos Augusto Ger-
vásio, superintendente de 
Engenharia; Mônica M. Fri-
son, supervisora de Assun-
tos Institucionais; e Anne 
Dias, da equipe de Assuntos 
Institucionais da Alcoa em 
Juruti – PA.
Inauguração Apae2: Uma 
das alunas da Apae que abri-
lhantou a inauguração com 
uma bela apresentação de 
ginástica rítmica

APAe inaugura a Adequação da 
quadra Poliesportiva

Inauguração Apae: Carlos Alberto, secretário de Esportes, e representantes da Alcoa, da Apae e da 
INB na inauguração da adequação da quadra poliesportiva da entidade

No momento em que comemoramos o Dia Inter-
nacional do Trabalho, expresso minhas home-

nagens aos trabalhadores e trabalhadoras que 
fazem o progresso de Poços de Caldas!

comUniDaDE



8 Tribuna da Zona Leste Poços de Caldas, MG g Nº 83 - Maio de 2010 SaÚDE

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

Dr. Gilberto Wagner G. Santos
CRO-MG 17.662

cirurgião Dentista
clínica geral  -  adultos e crianças

SINDICATo DoS TRAbALhADoRES EM TRANSPoRTES RoDoVIáRIoS DE 
PoÇoS DE CALDAS

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

TRANSPORTE É PROGRESSO!
No Dia do Trabalhador, as homenagens do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 

Rodoviários de Poços de Caldas a todos, que com sua força e suor, constroem a grandeza do 
nosso querido Brasil. Viva o dia 1 de Maio! Vivi o trabalhador!

Milton Reis
Presidente

RETÍFICA COMANDER

Av. José Remígio Prézia 499 Telefone PABX e Fax: 3722-2231
Poços de Caldas, MG

Orestes Alves Corrêa & Cia. Ltda

Lutemos por um 
mundo novo... 

um mundo bom 
que a todos 

assegura o ensejo 
de trabalho, 

que dê futuro 
a juventude e 

segurança a 
velhice.

VereaDor 
proFessor FLáVio Faria (pT)

Por sua localização e beleza, 
Poços de Caldas foi escolhida 
para sediar o XIII Encontro Re-
gional da Sociedade Brasileira 
de Reabilitação Oral. O evento, 
considerado um dos maiores 
na área odontológica realizado 
no Sul de Minas, acontecerá 
no período de 27 a 30 de maio, 
no Monreale Hotel Resort. 

Vinte e quatro palestrantes, 
mestres e doutores, de renome 
nacional e internacional, esta-
rão explanando sobre os mais 
variados assuntos dentro da 
temática, atraindo assim, um 
número expressivo de congres-

maior encontro de odontologia 
acontecerá em Poços

sistas. 
Organizado e promovido 

pela Sociedade Brasileira de 
Reabilitação Oral (SBRO) e 
Prisma Eventos, o XIII Encon-
tro promete trazer uma pro-
posta diferenciada para Poços 
e para o setor odontológico. 
Além das palestras, novas téc-
nicas, novas tendências e mo-
dernos equipamentos estarão 
evidenciados, através de expo-
sição de estandes.

Segundo a presidente do 
evento, professora e doutora 
Gissele Ávila, “a programação 
de quatro dias foi cuidadosa-

mente desenvolvida, para que 
os congressistas pudessem 
agregar informações, trocar 
experiências e abrir novas 
perspectivas de trabalho. 
Além disso, terão a oportu-
nidade de confraternizar-se, 
conhecer a cidade e tudo de 
bom que ela oferece”, ressal-
tou Gissele.

Mais informações sobre o 
XIII Encontro Regional da So-
ciedade Brasileira de Reabili-
tação Oral, seus palestrantes e 
assuntos que serão discutidos, 
podem ser adquiridas no site 
www.sbro.com.br 

Aumento no número ou 
tamanho de nevos na pele 
pode ser sinal de futuros 
problemas

A pele é o maior órgão do 
corpo humano. Sua intensa 
exposição a componentes 
do meio externo como sol, 
ventos e outras agressões 
climáticas podem causar o 
aparecimento de manchas 
de diferentes formas, tex-
turas e tonalidades. Além 
disso, o descuido das pes-
soas pode gerar a manifes-
tação de distúrbios como 
sardas e o aumento no nú-
mero de pintas indesejáveis.

Conhecidas cientifi ca-
mente por nevos melanocí-
ticos, as pintas são lesões 
de pele pigmentadas que 
podem surgir em qualquer 
fase da vida e podem ter 
cores, formas e tamanhos 
diferentes, bem como apre-
sentar pêlos. “Elas apare-
cem em qualquer parte do 
corpo humano seja pela 
falta de proteção solar ou 
por fatores genéticos. Pes-
soas de pele muito clara ou 
aquelas que têm antece-
dentes familiares de câncer 
de pele são mais propensas 
ao aparecimento delas”, 
destaca a dermatologista 
curitibana Annia Cordeiro 
Lourenço.

Quando estão em locais 
de fácil acesso, elas po-
dem ser retiradas (se for 
necessário), medida que 
pode evitar problemas 
maiores para a saúde no 
futuro.“Algumas podem se 
transformar em câncer de 
pele (melanomas), mas se 
detectado precocemente as 

chances de cura são maio-
res. Porém é necessário tra-
tar todos os tipos e destinar 
atenção especial a todas 
elas”, destaca.

Muitas pessoas optam por 
métodos rápidos e caseiros 
de remoção da pinta, po-
rém essa prática pode gerar 
danos ao corpo humano. 
Por isso, exames dermato-
lógicos devem ser feitos por 
especialistas anualmente 
para que se possa evitar o 
aparecimento delas. “Está 
totalmente contra-indicado 
a cauterização ou qualquer 
outro método destrutivo na 
remoção das pintas. É es-
sencial que os nevos sejam 
removidos cirurgicamente e 
analisados pelo dermatolo-
gista”, conclui.

o ABc dAS PiNtAS

Assim como todo e qual-
quer tratamento, as pin-
tas possuem um método 
específi co a ser utilizado. 
Conhecido como ABCD dos 
nevos, o paciente pode re-
alizar um diagnóstico fácil 
e rápido para identifi car se 
os nevos apresentam pro-

blemas. As letras signifi -
cam: A de assimetria, B de 
bordos, C de cor e D de di-
mensão. “Lesões assimétri-
cas, com bordos irregulares 
que apresentam grandes 
lesões podem ser malig-
nas. Se a pinta apresentar 
coloração preta, signifi ca 
que ela apresenta grande 
quantidade de melanoma, 
por isso sempre que ocorrer 
uma alteração em seu as-
pecto no aspecto da pinta 
é necessário consultar um 
dermatologista imediata-
mente”, explica.

Sobre a doutora Annia 
Cordeiro Lourenço

Graduada em Medicina 
pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) em 1995, 
fez residência em Derma-
tologia na Santa Casa de 
Curitiba e especialização na 
mesma área na Sociedade 
Brasileira de Dermatologia. 
Além disso, fez estágios em 
hospitais de Miami e Barce-
lona. Atualmente, atende 
em seu consultório, locali-
zado na Avenida Silva Jar-
dim, 2.042, no Batel.

Pintas no corpo, atenção redobrada

o Trabalho liberta!
o futuro de um país ou de um bairro está no 

trabalho de cada um de seus cidadãos.
Homenagem da retífi ca comander ao dia mundial do trabalho!
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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
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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 !

Os lançamentos mais esperados estão na Flash Video

SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

P R O C O N - P O Ç O S

Rua Pernambuco, 562 - Centro - Fone (35) 3697 - 2260

        Pesquisa de Gás realizada em 14 de Abril de 2010.

REVENDEDORES TELEFONE BANDEIRA DEPÓSITO ENTREGA

ALINE GÁS

 3713-2139  R$ 38,00  R$ 40,00 

ALVORADA GÁS

 3713-3862  R$ 38,00  R$ 40,00 

BIGÁS

 3721-4950  R$ 38,00  R$ 40,00 

BOM GÁS

 3714-2344  R$ 34,99  R$ 41,00 

CASTELO GÁS

Av. João Pinheiro, 2603  3722-3277  R$ 39,00  R$ 41,00 

CENTER GÁS

 3715-5004  R$ 38,00  R$ 40,00 

JOYCE GÁS

 3713-4950  Butano  R$ 38,00  R$ 40,00 

MELHOR GÁS

Rua Pedro Vicente Lúcio, 145  3712-8111  R$ 38,00  R$ 40,00 

MENEZES GÁS           

 3712-8881  SHV Gás Brasil  R$ 38,00  R$ 40,00 

MINAS LAR

 3722-1702  Nacional Gás  R$ 36,00  R$ 38,00 

ULTRA GÁS

 3713-2504  R$ 39,00  R$ 41,00 

NOTA:  Os preços do Gás de Cozinha permanecem estáveis em relação às últimas pesquisas realizadas.

Rua Cel. Vergílio Silva, 4296 Liquigás

Rua Cel. Vergílio Silva, 3834 Copagás

Av.Eng. Ubirajara M. Moraes,606 Liquigás

Av. Antonio Togni, 2665 Copagás

Supergásbras

Rua Cel. Vergílio Silva, 1908 Liquigás

Rua Pedro Augusto Cavini, 22

Liquigás

Av. José Remígio Prézia, 770

Av. Antonio Togni, 2611

Rua Cel. Vergílio Silva, 1635 Ultragás

O prefeito Paulo César Silva anun-
ciou, na tarde desta sexta-feira (23), a 
implantação de uma Vara da Justiça 
Federal em Poços de Caldas. O anúncio 
foi feito em entrevista coletiva realiza-
da no gabinete. A previsão é que a cida-
de seja contemplada com a instalação 
até 2014.

Também participaram da coletiva 
o juiz da 3ª Vara Cível, Márcio da Silva 
Cunha, o vice-presidente da OAB no 
município, Luís Gustavo Moraes, os 
deputados Geraldo Thadeu e Carlos 
Mosconi, o procurador geral do muni-
cípio, José Rafaelli Santini, e a secretá-
ria de Governo, Salma Neder Camacho. 
A implantação está prevista para 2014 
por conta do planejamento orçamen-
tário da União, mas o prefeito acredita 
que há a possibilidade de antecipação.

Para Paulo César Silva, a instalação 
da Vara Federal em Poços é de extrema 
necessidade. “Nós entendemos que 
Poços de Caldas é a maior cidade do Sul 
de Minas, tem o maior colégio eleitoral 
e a maior demanda de processos de 
interesse federal, então nós não pode-
mos perder essa oportunidade. Além 
disso, a demanda de processos federais 
que já existe hoje no município justi� -

ca, por si só, a criação desta vara aqui”, 
destaca.   “Esta é uma grande conquis-
ta e temos que destacar o empenho do 
deputado Geraldo Thadeu e a união de 
forças que estão envolvidas”, completa.

O deputado federal Geraldo 
Thadeu conta que o município vem 
pleiteando a instalação desde 2004. 

“Finalmente, foi divulgado nesta sema-
na que a vara de Poços de Caldas está 
garantida”, comemora. “Nós estávamos 
preocupados porque várias cidades de 
Minas, incluindo municípios maiores 
também estavam na disputa”, a� rma 
o parlamentar, que aproveitou para 
agradecer o deputado Aelton Freitas, 
relator da Comissão Especial para a 
criação das novas varas federais.

O PLC (Projeto de Lei da Câmara) 
no 126/09, que cria 230 novas varas, 
foi aprovado pelo Congresso no ano 
passado. O PL prevê que as Varas sejam 
distribuídas pelo CJF (Conselho da Jus-
tiça Federal), segundo critérios do pró-
prio órgão. Serão implementadas 46 
novas varas da Justiça Federal a cada 
ano, de 2010 até 2014, medida que vai 
ajudar a reduzir o número de processos 
acumulados nas diversas instâncias. A 
Justiça Federal é responsável pelo jul-

gamento de ações nas quais a União, 
suas autarquias, fundações e empresas 
públicas federais façam parte na condi-
ção de autoras ou rés.

No dia 12 de agosto de 2009, o 
prefeito esteve em Brasília, onde foi re-
cebido pelo Conselho da Justiça Federal, 
para rea� rmar o interesse do municí-
pio na criação de uma vara federal em 
Poços e encaminhar a documentação 
necessária.

“Os juízes federais cuidam de 
ações relacionadas a tributos fede-
rais, de interesse do governo federal, 
questões tributárias federais, entre 
outras. A criação da Vara Federal 
em Poços de Caldas vai desafogar 
a Justiça Estadual, que exerce uma 
função delegada, substituindo a 
Justiça Federal onde não há esse or-
ganismo. Tão logo sejam criadas as 
varas federais, a competência do juiz 
estadual cessa no que diz respeito a 
essas questões”, explica o juiz da 3ª 
Vara Cível, Márcio Cunha. “Realmen-
te esta é uma reivindicação antiga 
da cidade que é muito importante 
também para a região, porque vai 
trazer benefícios jurisdicionais para 
a Comarca e aliviar o serviço.

Poços de caldas vai contar com vara da 
Justiça Federal
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rua Luiz Duarte 343 - 
santa rosália

3712-1556

TÁ BARATO DEMAIS !

Refrigerante Cibel PET 2l > R$ 1,55
Fubá Yoki 1 kg > R$ 0,99

Linguiça Toscana - Kg > R$ 5,98
Macarrão Andes  - pct> R$ 0,99

Farinha de trigo SM 1 kg > R$ 1,45
Pernil Suino sem osso - kg > R$ 7,99

Frango assado dos 

bons > r$ 9,90
garanta já o seu

SUPERMERCADO

                                            
                                  

Dr.  Anísio 
Pereira Jr.

Cirurgião Dentista

R. Cel. Virgílio Silva 2915
Dom Bosco

 (3713-6499

Convênio com 
Uniodonto e 

IASM

Esta foi contada pelo em-
presário courístico Fiola. Ele 
conta que lá pelos idos da 
década de 50 do século pas-
sado, havia um importante 
coronel numa das cidadezi-
nhas das imediações de sua 
terra nata, - Andradas (que 
naquela época ainda era Ca-
racol). Numa das visitas do 
governador de então, o coro-
nel convidou ele para visitar 
a sede de sua imponente fa-
zenda. Chegando no casarão, 
ele mostrou ao governador 
uma série de quadros com os 
retratos dos ancestrais dele. 
Perto da galeria de quadros, 
havia um negrinho, jovem 
mancebo, que se mantinha 
imóvel e calado à medida 
que o coronel relatava a pa-

rentalha. “Este aqui é meu 
bisavô, coronel Chicão, que 
desbravou estes cafundós. 
Esta aqui é minha avó, sinhá 
Mariquinha, mulher de fi bra. 
Este é meu tio, capitão do 
mato...”, ia relatando. Sobre 

Fiola e o coronel Pirata
a cabeça do jovem mancebo, 
havia a fi gura de um pira-
ta com uma grande faca na 
boca, uma tapa no olho es-
querdo, um gancho na mão 
direita e uma perna de pau. 
O coronel pulou e nada falou 
sobre o pirata, o que deixou 
o governador intrigado. De-
pois da sabatina, enquanto 
o coronel conversava com os 
convidados, ele chegou ao 
negrinho e curioso, pergun-
tou: “Meu jovem mancebo, 
quem é aquele pirata que 
foi esquecido pelo coronel? 
Desconfi ado, o negrinho 
sussurrou no ouvido do go-
vernador: “É o trisavô dele e 
roubou tudo o que eles têm; 
e isso o coronel não conta 
para ninguém”.

ENVIADo PELo SãoPAULINo 
DhENER ARAÚIjo

FILHO: Pai, por que o senhor sempre fala 
que eu tenho que ser Corintiano?
PAI: Porque o Corinthians é o melhor time 
do mundo � lho. É o Timão!
FILHO: Mas o Corinthians não foi rebai-
xado para a segunda divisão? E o apelido 
Timão não é porque no símbolo do Corin-
thians tem um timão de navio?
PAI: Bem, é verdade. Mas nós só fomos re-
baixados por causa de uma parceria com 
um fundo de investimentos chamado MSI 
que desgraçou o Corinthians.
FILHO: Mas não foi essa MSI que comprou 
o Tevez, o STJD e o Márcio Rezende de 
Freitas para garantir o título nacional de 
2005 que na verdade foi conquistado pelo 
Internacional?
PAI: Foi, mas depois....AH, isso não impor-
ta � lho. Nós somos a maior torcida de São 
Paulo e a segunda maior do Brasil.
FILHO: Isso é legal né pai!? Mas a Índia 
e a China são os países mais populosos 
do mundo e nunca ganharam uma Copa 
e a Itália, que é um país pequeno e com 
menos torcida, já tem quatro mundiais 
não é!?
PAI: É � lho, tá certo porra!!!

FILHO: Calma pai, o senhor está bravo só 
porque o Corinthians não é nada disso 
que o senhor pensava?
PAI: Pára com isso � lho! Nós já fomos 
campeões mundiais!!!
FILHO: Sério Pai!? Quando?
PAI: Em 2000.
FILHO: Que legal, então nós também ga-
nhamos a Libertadores em 99?
PAI: Não, na verdade quem ganhou a Li-
bertadores em 99 foi o Palmeiras.
Você não sabe que nós NUNCA ganhamos 
uma Libertadores em mais de 90 anos de 
história!?
FILHO: Ué, então porque o Corinthians jogou 
esse mundial em 2000?
PAI: Ah! É que fomos convidados para jogar 
porque ganhamos o Brasileirão em 98 e tínha-
mos o apoio de um grupo de investidores es-
trangeiros que precisava colocar o Corinthians 
lá. O Vasco ganhou a Libertadores de 98 e 
também foi chamado.
FILHO: Entendi. Então na Europa chamaram 
o campeão da Liga dos Campeões da UEFA 
de 98?
PAI: Sim, mas também chamaram o Man-
chester, que venceu a Liga em 99.
FILHO: Então por que não chamaram o 
Palmeiras? Porque o campeão Sul-ame-
ricano de 99 não foi e o Corinthians que 
nunca passou de uma semi de Libertado-
res foi?
PAI: Não sei � lho, mas que merda!!!!
FILHO: Então esse torneio não foi sério. 
Não teve critério para as escolhas dos clu-
bes! Mas o Corinthians ganhou do Man-
chester e do Real Madrid né pai?
PAI: Não. Na verdade ganhamos do peri-
goso Raja Casablanca com um gol rouba-
do em que a bola não entrou, empatamos 
com o Real Madrid, no Morumbi, graças 
ao Anelka que perdeu um pênalti e de-
pois “goleamos” o poderoso Al Nasser por 
dois a zero.
FILHO: E na � nal ganhamos de quem?
PAI: Na verdade não ganhamos. Empata-
mos com o Vasco por zero a zero no Mara-
canã e o “título” veio nos pênaltis.
FILHO: Quem foi o herói Corintiano que 
fez o gol do título?
PAI: Ninguém. Na verdade o Edmundo 
chutou pra fora e nós ganhamos.
FILHO: Mas esse ano comemoramos 30 
anos do título de 77. Que campeonato foi 
esse tão importante?

PAI: Foi o Campeonato Paulista. Saímos 
de uma � la de 22 anos sem título com 
gol de Basílio contra a “fantástica Ponte 
Preta”.
FILHO: Ah, sei. Mas não foi nesse jogo que 
o Rui Rei, artilheiro da Ponte, se vendeu 
e foi expulso logo no começo do jogo só 
pra não fazer gols e assim ajudar o Corin-
thians?
PAI: Foi seu � lho da puta, mas e daí!?
FILHO: Mas pai. Esse ano o São Paulo 
completou 30 anos do primeiro título 
Brasileiro que conquistou e ao invés de 
festa e camiseta comemorativa, ganhou 
mais um e agora eles são Penta.
PAI: Dane-se � lho! Eles são Bambis!!!!
FILHO: São Pai? Mas eles me dizem que 
são Penta Brasileiro, Tri da Libertadores e 
Tri Mundial. É verdade?
PAI: É verdade � lho! (de cabeça baixa)
FILHO: É verdade também que se não 
fosse um tal de Gra� te, atacante do São 
Paulo, nós teríamos sido rebaixados tam-
bém no Paulistão?
FILHO: Calma paizinho. Vamos passear, 
me leva no estádio do Corinthians.
PAI: (chorando) Não temos estádio porra! 
Temos uma chácara que apelidamos de
.fazendinha e que é menor do que qual-
quer ginásio da NBA.
FILHO: (puto da vida) Chega pai! Assim 
não dá. Não temos estádio, não temos 
time, nosso título mais comemorado é 
um paulistão roubado, o nosso quarto 
título brasileiro foi mais roubado ainda, 
somos o único clube grande( GRANDE???? 
) da capital paulista que não tem Liber-
tadores, a nossa torcida é a segunda do 
país e de nada adiantou, torcida do São 
Caetano é mil vezes menor e já viu o time 
numa � nal de Libertadores, nosso título 
mundial é uma fraude, o maior ídolo da 
nossa torcida no século XXI é argentino e 
nós estamos na segunda divisão, e você 
ainda quer que eu seja Corintiano. Você é 
um fanfarrão pai!!!!!
PAI: ( um minuto de silêncio)
FILHO: Posso fazer só mais uma pergunta 
pai?
PAI: Pode � lho!!! (enquanto seca as lágri-
mas)
FILHO: Pra que time torce aquele presi-
dente Lula?
PAI: Corinthians meu Deus!!!!! Corin-
thians!!

rivalidade de corintianos e sãopaulinos

Kaiser lata 350 ml

R$ 0,89

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

BOM JESUS

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

Andradense é eleito 
presidente do 

tribunal de Justiça do 
distrito Federal

O desembargador Octávio Augusto Barbosa, 
natural da vizinha cidade de Andradas e há 
muitos anos radicado em Brasília, foi eleito 
presidente do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal. Assumindo a instituição num mo-
mento conturbado, ele pretende moralizar e 
dar mais agilidade no julgamento dos proces-
sos em trâmite.
O desembargador é particular amigo do em-
presário Joaquim José dos Reis, o popular 
Fiola (que também é natural de Andradas).
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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

Agência Brasil - O impostô-
metro, painel eletrônico que 
registra o valor dos tributos 
pagos no país, criado pelo 
Instituto Brasileiro de Plane-
jamento (IBPT), deve registrar 
hoje (30) R$ 400 bilhões. O 
valor corresponde ao total de 
impostos pagos nos primeiros 
quatro meses deste ano.
Em entrevista ao programa Re-
vista Brasil, da Rádio Nacional, 
o diretor do IBPT, Fernando 
Steinbruch, disse que o total 
de impostos arrecadados neste 
ano vai chegar à marca dos R$ 
400 bilhões 19 dias mais cedo 
do que no ano passado, o que 
ele considera um recorde.
Segundo Steinbruch, se conti-
nuar nesse ritmo, até o final 
do ano a arrecadação pode 
ultrapassar R$ 1 trilhão, total 
equivalente ao que foi arreca-
do no ano de 2009.
“O impostômetro é um instru-
mento de cidadania, todo ci-
dadão brasileiro tem que ter 
a consciência de que paga tri-
buto em tudo, e de que paga 
muito em tributo. O sistema 
tributário brasileiro taxa for-
temente os produtos de con-
sumo e quando consumimos 

não vemos o quanto pagamos 
em impostos”.
De acordo com Fernando, pes-
quisa recente da Federação da 
Industria do Estado de São 
Paulo (Fiesp) para saber se as 
pessoas tinham conhecimento 
de quanto pagavam de impos-
tos a cada R$ 10,00 gastos 
mostrou que os entrevistados 
sabiam que pagavam impos-
tos, mas não tinham ideia de 
quanto. Ele lembrou que hoje 

no país os impostos sobre pro-
dutos de consumo variam en-
tre 25% e 40%, o “é exagero”.
“O impostômetro ajudará o 
cidadão a entender quanto 
está sendo pago. Assim ele 
vai poder cobrar retorno desse 
dinheiro aos seus governantes, 
pois a arrecadação existe”.
O impostômetro pode ser con-
sultado na internet no endere-
ço eletrônico www.impostome-
tro.com.br.

impostômetro atinge a marca de r$ 400 bilhões

A Rua Claudina Brandina de 
Moraes, que segue à margem 
do ribeirão da Serra entre a 
Rua Lusitânia e o parquinho 
do Dom Bosco, desaparece um 
pouco a cada chuva. O ribei-
rão teve seu trajeto desviado 
naquele trecho. Além de ser 
muito sinuoso, ele ainda é 
em declive, o que torna a cor-
renteza forte e que provoca a 
contínua erosão das margens, 
provocando deslizamentos de 
suas margens. O resultado des-
te longo e contínuo processo 
é que a rua desapareceu entre 
a Rua Bahia e o local situado 
atrás da falida Marmoraria Cal-
dense – justamente o trecho 
mais sinuoso.

No último mês de fevereiro, 
no auge do período chuvoso, 
uma forte tempestade quase 
causou uma tragédia nas ime-
diações deste local. As fortes 
chuvas derrubaram um muro 
de arrimo e algumas árvores 
que foram plantadas nos fun-
dos daquela empresa. Os tron-
cos e os entulhos formaram 
uma barragem que impedia a 
passagem da água. Corajosa-
mente, alguns moradores agi-
ram de forma rápida para tirar 
os troncos do meio do rio e im-
pedir que ocorresse uma inun-
dação maior nas imediações. 
Liderados pelos irmãos Moisés 
e Garcia, eles enfrentaram a 
forte correnteza e entraram no 
rio para remover os troncos. “O 
pior disso tudo é que tivemos 
que nos sujar com essa água 
suja de esgoto, já que o DMAE 

abandonou o sistema de cole-
ta das redes clandestinas. Mas, 
contra tudo e contra todos, 
conseguimos remover os tron-
cos e a inundação foi evitada”, 
relatou o comerciante Moisés.

Os moradores estão revolta-
dos com o descaso do DMAE 
e a demora da Prefeitura em 
tomar uma decisão definitiva 
para aquela rua. “Nós pagamos 
IPTU, mas não temos nem rua, 
nem calçamento. O que existe 
é uma trilha que também está 
desbarrancando e logo nem 
isso a gente vai ter”, queixou-
se uma moradora do trecho 
afetado.

O vereador Álvaro Cagnani 
foi o primeiro a encaminhar 
as reclamações dos morado-
res à Prefeitura. “Levei o caso 
pessoalmente ao prefeito e 
ele se comprometeu a tomar 
medidas urgentes. Isso foi no 

começo do mês de março. Mas 
a Prefeitura está sem dinhei-
ro e por isso está trabalhan-
do apenas atrás da 25ª DRSP. 
Quando terminar lá, eles vão 
se dedicar ao bairro Augusto 
de Almeida. Mas é bom que 
eles façam isso rápido, pois 
logo volta a época das chuvas 
e aí não vai ter jeito de tra-
balhar. E não sabemos o que 
pode acontecer”, queixou-se o 
vereador. O prefeito Paulinho 
Courominas confirmou que 
assim que terminar as obras 
atrás da 25ª, vai deslocar os 
trabalhos para a Rua Claudina. 
Segundo ele, vai ser feito um 
muro tipo “gabião de gaiola”, 
com a colocação de pedras 
com telas ao longo do trecho 
desbarrancado.

Desilidudos, os moradores 
pensam em eles mesmo execu-
tar as obras.

BAirro AuguSto de ALmeidA

moradores revoltados com demora em obras

A cada chuva, um pedaço da Rua Claudina Brandina de Moraes vai por água abaixo

Pedaço de muro de arrimo destruído pelas chuvas
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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 shopping1 - aV. JosÉ remÍgio prÉZia 683- poÇos De caLDas, mg
RES ERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 FAX: 3712-9064 2 - minassuL shopping

MELHOR DO QUE 

1
SÓ

 2

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

R. Cel. Virgílio Silva 1587 (anexo ao Bretas Zona Leste) 9822-6575R. Cel. Virgílio Silva 1587 (anexo ao Bretas Zona Leste) 9822-65759822-6575

Premiére Lanchonete

oFERTA 
IRRESISTIVEL

AÇAí NA 
TIgELA:

Peq. » R$ 4,50
gde. » R$ 6.00

center Pisos inaugura loja na 
coronel virgílio Silva

   A Center Pisos, uma das mais 
tradicionais lojas de materiais 
para construção da cidade, es-
pecializada em pisos, azulejos, 
revestimentos e esquadrias, 
inagurou no início de abril sua 

segunda loja. Desta vez, na 
Rua Coronel Virgílio Silva ao 
lado da Portugal Car. Segundo 
o seu proprietário, Elieazar de 
Araújo, o objetivo é facilitar a 
vida dos construtores da Zona 

leste, que terão mais conforto 
e comodidade para fazer suas 
compras. A loja também ofere-
cerá vários outros tipos de ma-
terais para acabamento, como 
pias, gabinetes e espelheiras.

Center Pisos: agora também na Rua Coronel Virgílio Silva, no bairro Dom Bosco


