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ELETROLEX:
Qualidade e economia em materiais elétricos, 
iluminação,  hidráulicos, telefonia, sistemas 

de segurança e automação.
Orçamentos e entregas rápidas.

 3712-7007 *** E-Mail: eletrolex@pocos-net.com.br
Rua Dr. Mário de Paiva 623 - Vila Nova

Compramos e vendemos, no melhor
preço da cidade. Venha conferir. 

Agora com aparelhos de celulares. Mp3, Mp4. Mp5. Câmeras digitais Sony -  Samsung
Playstation 2 e 3 , X-Box 360 etc.

Rua Coronel Virgílio silva Nº 2744   Tel.3715-5222  
Locação: 4 fi lmes por 10 reais e 3 dias pra entregar.           

CELULAR 2 CHIP A PARTIR DE R$ 189,00 NOVO COM GARANTIACELULAR 2 CHIP A PARTIR DE R$ 189,00 NOVO COM GARANTIA

Diego JapãoJapão

CHAVEIROCHAVEIRO
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

  
A visita do senador 
Hélio Costa a Poços 

de Caldas
Página 5

LEIA 
NESTA EDIÇÃO

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

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

Arroz Tatiana 5 Kgs .................... R$ 8,79

Óleo Clarion 1 L ........................... R$ 1,99

Café Bom Dia 500 gr .................... R$ 3,99

Macarrão Marinoni 500gr ............. R$ 1,39

Açucar Cristal 5 Kg ...................... R$ 5,79

Bolacha Mabel Recheada 130gr .... R$ 0,85

Papel Higiênico Finus c/4 ............. R$ 0,99

OFERTAS QUENTES!!!

Temos todos os produtos 
para fazer suas festas 
juninas mais alegres e 

bonitas

O tempo tá esfriando e as ofertas do O tempo tá esfriando e as ofertas do 
Nova Vida estão cada vez mais quentesNova Vida estão cada vez mais quentes

Zona Leste em ritmo de Copa do Mundo
Copa do Mundo 2010: Ruas da Chácara Alvorada já estão enfeitadas com os temas nacionais

Demorou, mas o clima de 
Copa do Mundo já chegou 
em diversos bairros da Zona 
Leste. Moradores e comer-
ciantes estão se unindo e 
compartilhando o enfeite 
de ruas, pintura de facha-
das ou das próprias ruas. 
Um dos pontos mais ani-
mados é o centro comercial 
da Chácara Alvorada, onde 
a Rua Coronel Virgílio Silva 
recebeu bandeirolas e ou-
tros enfeites. O comercian-

te Ewerton de Freitas, uma 
das mais animadas lideran-
ças daquela região, disse 
que todos estão ansiosos 
para o início dos jogos. Por 
outro lado, os moradores 
reclamam que vereadores e 
representantes da Prefeitu-
ra fi zeram uma reunião no 
ano passado, quando pro-
meterem melhorias. Só que 
já se passou quase um ano 
e nada foi feito - nem mes-
mo a sinalização da Coronel 

Virgílio Silva ou colocação 
de redutores de velocidade.
“O movimento de veículos 
aqui é muito grande e a 
presença de crianças, por
causa da escola, também é 
maior ainda, o que torna a 
situação perigosa. Fizeram 
a reunião, mas fi caram só 
nas promessas. Esperamos 
que após a Copa, eles cum-
pram o que prometeram”,
fi nalizou o comerciante 
Ewerton.

5 DE JUNHO
Dia Mundial do Meio Ambiente
   Quando se comemora o Dia Mundial do Meio ambiente, temos 
a oportunidade de refl etir um pouco sobre os problemas que 
afetam os moradores da região. O mais grave deles é a degrada-
ção do ribeirão da serra, que vai do Parque Pinheiros à Vila Nova 
e encontra todos os tipos de problemas por onde passa - lança-
mento clandestino de esgoto, lixo ou entulhos de construção. 
Veja reportagem na página 7.

Presidente da Câmara critica 
atraso no Paço Municipal

Página 9
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Tribuna da Zona Leste

“Preocupe-se mais com seu caráter do que com sua 
reputação, porque seu caráter é o que você realmente 

é, enquanto a reputação é apenas o que os outros 
pensam que você é”

(John Wooden)

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

CONSELHO CARO

Um médico e um advogado encontram-se 
em uma festa. - Frequentemente eu sinto 
terríveis dores de cabeça - comenta o ad-
vogado, a certa altura da conversa. - O se-
nhor poderia me dizer qual remédio devo 
tomar? Meio a contra-gosto, o médico 
respondeu à pergunta do advogado e em 
seguida perguntou-lhe: - como você lida 
com as pessoas que lhe pedem conselhos 
profi ssionais durante uma festa? - É fácil - 
disse o advogado. - Eu lhe mando a conta 
no dia seguinte. No outro dia, através de 
um mensageiro, o médico enviou uma con-
ta de cinqüenta reais ao advogado. Pouco 
depois, ao saber que o menino trouxera o 
dinheiro, ele fi cou todo feliz! Mas sua ale-
gria não durou muito, pois junto com o di-
nheiro, havia um bilhete do advogado que 
dizia: ‘o meu conselho fi cou em cem reais!’

MALDADE LOURA

A loura entra na farmácia segurando um 
bebê e pergunta ao balconista se pode usar 
a balança de bebê. - Lamento, minha sen-
hora, nossa balança que pesa bebês está 

no conserto. Mas podemos calcular o peso 
do bebê se pesarmos a mamãe e o bebê 
juntos na balança de adulto. Em seguida,
pesamos a mãe sozinha e subtraímos o 
segundo valor do primeiro! - Ah, isso não 
vai dar certo... diz a loura. - Por que não? -
Porque eu não sou a mãe, sou a tia!!!

PRESSA

O condenado à morte esperava a hora da 
execução, quando chegou o padre: Meu 
fi lho, vim trazer a palavra de Deus para 
você. Perda de tempo, seu padre. Daqui 

a pouco vou falar com Ele, pessoalmente. 
ONÇA RELIGIOSA

O Padre estava passeando pela fl oresta 
quando viu uma onça que corria em sua di-
reção. O Padre começou a correr e quando 
ela estava quase alcançando-o, ele teve 
uma idéia brilhante. Parou, ajoelhou-se,
ergueu os braços para o céu e começou 
a rezar: Senhor, faça com que essa onça 
tenha princípios cristãos! Então, a onça 
parou abruptamente, também ergueu as 
mãos para o céu e disse: Senhor, abençoai 
esse alimento que vamos comer...

Existem pessoas em nos-
sas vidas que nos deixam 
felizes pelo simples fato 
de terem cruzado o nos-
so caminho. Algumas 
percorrem ao nosso lado, 
vendo muitas luas passa-
rem, mas outras apenas 
vemos entre um passo 
e outro. A todas elas 
chamamos de amigo. Há 
muitos tipos de amigos.
Talvez cada folha de uma árvo-
re caracterize um deles.
O primeiro que nasce do broto 
é o amigo pai e o amigo mãe. 
Mostram o que é ter vida.
Depois vem o amigo irmão, 
com quem dividimos o nosso 
espaço para que ele fl oresça 
como nós.
Passamos a conhecer toda a 
família de folhas, a qual res-
peitamos e desejamos o bem.
Mas o destino nos apresenta 
outros amigos, os quais não 
sabíamos que iam cruzar o 
nosso caminho. Muitos desses 
denominados amigos do peito, 
do coração. São sinceros, são 
verdadeiros. Sabem quando 

não estamos bem, sabem o 
que nos faz feliz...
Às vezes, um desses amigos do 
peito estala o nosso coração 
e então e chamado de amigo 
namorado. Esse dá  brilho aos 
nossos olhos, música aos nos-
sos lábios, pulos aos nossos 
pés.
Mas também há aqueles ami-
gos por um tempo, talvez 
umas férias ou mesmo um dia 
ou uma hora. Esses costumam 
colocar muitos sorrisos na nos-
sa face, durante o tempo que 
estamos por perto.
Falando em perto, não pode-
mos esquecer dos amigos dis-
tantes. Aqueles que fi cam nas 
pontas dos galhos, mas que 
quando o vento sopra, sempre 

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

aparecem novamente entre 
uma folha e outra.
O tempo passa, o verão se 
vai, o outono se aproxima, e 
perdemos algumas de nossas 
folhas. 
Algumas nascem num outro 
verão e outras permanecem 
por muitas estações.
Mas o que nos deixa mais fe-
liz é que as que caíram con-
tinuam por perto, continu-
am alimentando a nossa raiz 
com alegria. Lembranças de 
momentos maravilhosos en-
quanto cruzavam com o nosso 
caminho.
Desejo a você, folha da minha 
árvore, Paz, Amor, Saúde, Su-
cesso, Prosperidade...
Hoje e Sempre... simplesmen-
te porque: “Cada pessoa que 
passa  em nossa  vida é única. 
Sempre deixa um pouco de si e 
leva um pouco de nós.  Há os 
que levaram muito, mas não 
há os que não deixaram nada. 
Esta é a maior responsabilida-
de de nossa vida e a prova evi-
dente de que duas almas não 
se encontram por acaso”. 

A Árvore Dos Meus Amigos

DIA DOS NAMORADOS
Artur da Távola

       Já que sábado é o dia dos namorados, 
a seguir, onde escrevi “namorado” leiam 
também “namorada”, pois me refi ro ao 
estado de “enamoramento”, seja homem 
ou mulher.

Namorado (ou namorada) é:

            * quem tem a certeza de que seja 
como for a vida sem (ele) (ela) seria pior;
            * um pedaço de possibilidade em 
forma de deslumbramento. É um clima, 
um estado especial, uma espécie de verti-
gem  com  gosto de chegada à lua mistu-
rado com refresco de pitanga;
            * o amor que está ao lado, o pos-
sível, o adivinhado, o portador das nossa 
melhores expectativas; a forma do nosso 
exato modelo; o cheiro e gosto de pele 
das indefi níveis atrações vindas não se 
sabe de que encarnações;
            * o eterno proibido, porque é sempre 
aquele que ainda vai conseguir. Mesmo 
de quem pode. É o estado de sentir antes 
de qualquer encontro todas as suas des-
cobertas, mesmo as impossíveis, pouco 
importa se entre casados, solteiros, noi-
vos, viúvos ou namorados mesmo;
            * o que sempre acaba voltando: em 
carne e osso ou 40 anos depois sentado 
no trono dourado de uma fantasia, lem-
brança, amargura, saudade doce, breve 
recordação ou vivência nunca morta;
            * tudo o que represente o melhor de 
cada um de nós, distribuído em mil feixes 
de luz. São as luzes das partes nossas que 
nunca alcançamos; das vontades que não 
satisfi zemos nem satisfaremos; dos sen-
timentos que jamais envelheceram; dos 
sonhos que negam-se a apagar, porque 
deles se nutre nossa a ânsia de viver, num 
mundo onde os namoros são a prova de 
que as pessoas estão ávidas para o en-
contro mais profundo com o que são e 
gostariam de trocar.
        Namorado não é quem assim se de-
nomina, como se namorar fosse o começo 
de uma escala hierárquica que depois 
continua com noivado e casamento. Na-
morado é o noivo, o marido, o amante, o 
tímido desejoso, o fi el impossibilitado, o  
infi el aturdido, o frustrado, o reprimido, 
sempre que neles se riscar o fósforo da 
verdade e acender a luz de sua vontade.
        Namorado é o ser humano em estado 
de amor.
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DEFENDA O SEU DINHEIRO  
Pesquise os preços antes de ir ao supermercado

Pesquisa realizada em 04/06/2010. Coronel - bairro Chácara Alvorada - San Michel - Campos 
Elíseos;  Bretas - Vila Nova e Tavares - Jd. São Paulo.
Na última pesquisa, o menor preço foi do Barateiro (R$ 57,44). O maior, do Santa Rosália (R$ 
72,44). Houve queda de preço no açúcar. Produtos de limpeza tiveram leve alta.

Supermercado Tavares Coronel Bretas SanMichel

Arroz tipo 1 - 5 kg 7,79 7,69 7,49 8,58

Feijão - 1 kg 3,69 3,39 2,79 3,45

Açúcar Cristal - 5 kg 6,98 5,89 4,75 5,33

Sal refi nado - 1 kg 1,40 0,99 0,99 0,89

Óleo de Soja - 900 ml 1,89 1,85 1,99 1,89

Ovo branco - dz 2,95 2,50 2,49 2,79

Farinha de trigo - 1 kg 0,99 1,49 1,25 0,98

Macarrão - 500 g 0,99 1,19 1,35 1,39

Margarina - 500 g 1,89 1,99 1,75 1,59

Extrato de Tomate - 350 g 0,99 0,99 1,29 0,89

Fubá mimoso - 1 kg 1,59 1,49 1,39 1,35

Maizena - 500 g 3,95 3,10 3,69 3,49

Bolacha de trigo - 400 g 2,35 1,99 1,69 1,59

Achocolatado - 400 g 1,69 1,95 1,95 1,99

Refrigerante - PET 2l 1,59 1,49 1,99 1,89

Leite tipo C - 1 l 1,20 1,29 1,49 1,49

Pãozinho francês - 1 Kg 4,50 4,29 4,29 4,98

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

Pasta de dente - 90 g 0,99 1,35 1,09 1,29

Papel higiênico - pct 4 0,99 0,98 2,89 1,45

Absorvente higiênico pop 1,49 1,55 1,59 0,89

Toalha de papel - pct 2,90 2,35 2,49 1,99

Sabão em pedra - 1 kg 3,60 2,89 2,79 2,99

Sabão em pó - 1 kg 3,69 3,79 3,59 3,47

Detergente - 500 ml 1,20 0,89 0,75 0,87

Água sanitária - 1 l 1,40 1,15 1,39 1,25

Desinfetante - 500 ml 1,65 1,49 1,59 1,59

Lã de aço  - pct 0,89 0,99 1,19 1,29

Soma das Compras (R$) 65,72 61,65 62,58 62,23

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 

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

TRANSPORTE E 
SUSTENTABILIDADE

 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

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

GM Costa:  A natureza é a nossa GM Costa:  A natureza é a nossa 
mais bela estrada. Conserve-a!!!mais bela estrada. Conserve-a!!!

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

Entre os dias 7 e 12 de junho o Senac São 
João da Boa Vista promove uma série 
de ações em comemoração a Semana 
do Meio Ambiente, com o objetivo de 
conscientizar e colocar em prática ati-
tudes com responsabilidade socioam-
biental, incentivando a multiplicação de 
informação.
As ações serão realizadas com os alunos 

do Programa de Educação para o Trabalho, 
com a Rede Social e com os alunos do 
Curso Técnico de Segurança do Trabalho. 

“A novidade deste ano serão as atividades 
realizadas fora da unidade envolvendo a 
comunidade. Para nós, é muito impor-
tante, pois vem de encontro com a nossa 
missão”, afi rma Neiva Cunha, supervisora 
educacional da unidade.
Os alunos do Programa de Educação para 
o Trabalho vão implantar ao longo da 
semana em suas residências a coleta sele-
tiva de lixo, usando estratégias defi nidas 
pelos professores. No dia 12 de junho, a 
Coopermax, cooperativa de lixo do muni-
cípio, vai coletar o lixo selecionado.
Pela Rede Social, nos dias 8 e 9 de junho, 
será realizado o Fórum de Desenvolvi-
mento Local - Meio Ambiente, com o 
tema “Construindo uma Visão de Futuro, 
nos bairros Alegre e Santo Antônio, res-
pectivamente, das 07h30 às 12h00”.
No domingo, 13 de junho, o fórum será 

realizado no município de Águas da Prata, 
das 10h00 às 17h00.
No dia 13 de junho, acontece a Feira Ver-
de, com exposição de produtos e serviços 
da Rede Social de São João da Boa Vista, 
na praça Nossa Senhora Aparecida, em 
Águas da Prata, das 10h00 às 17h00.
Já os alunos do Curso Técnico de Seguran-
ça do Trabalho participarão da   palestra 
Contaminação e Resíduos Hospitalares, 
no dia 9 de junho, no Senac São João da 
Boa Vista, às 20h00.

 PARA PARTICIPAR
Mais informações pelo telefone (19) 
3366-1100 ou pelo e-mail sjboavista@
sp.senac.br

 DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 

O Dia Mundial do Meio Ambiente é come-
morado em 5 de junho por recomendação 
da Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente, realizada em 1972, em 
Estocolmo, na Suécia. Por meio do de-
creto 86.028, de 27 de maio de 1981, o 
governo brasileiro também decretou no 
território nacional a Semana Nacional do 
Meio Ambiente.

 PROGRAMAÇÃO

Fórum de Desenvolvimento Local: Meio 
ambiente - uma Visão de Futuro
Data: 8 de junho – quarta-feira
Local: EMEIF Jose Inácio Diniz, Bairro Ale-
gre, São João da Boa Vista.
Horário: das 07h30 às 12h00
 Fórum de Desenvolvimento Local: Meio 
ambiente - uma Visão de Futuro
Data: 9 de junho – quarta-feira
Local: Escola  Estadual Monsenhor Davi, 
Bairro Santo Antônio, São João da Boa 

Vista.
Horário: das 07h30 às 12h00
 Fórum de Desenvolvimento Local: Meio 
ambiente - uma Visão de Futuro
Data: 13 de junho – domingo
Local: Praça Nossa Senhora Aparecida, 
Águas da Prata.
Horário: das 10h00 às 17h00
 Palestra: Contaminação e Resíduos Hos-
pitalares
Data: 9 de junho – quarta-feira
Local: Senac São João da Boa Vista
Horário: às 20h00
 Feira Verde
Data: 13 de junho
Local: Praça Nossa Senhora Aparecida, 
Águas da Prata.
Horário: das 10h00 às 17h00
 SERVIÇO

Semana do Meio Ambiente
Datas: 7 a 12 de junho
Gratuita
Local: Senac São João da Boa Vista
Endereço: Rua São João, 204 – Centro
Informações: pelo telefone (19) 3366-
1100 ou e-mail sjboavista@sp.senac.br
Siga o Senac também no Twitter: www.
twitter.com/senacsaopaulo

Senac São João da Boa Vista terá programação 
especial para comemorar a Semana do 

Meio Ambiente

Dia 5 de Junho - Dia Mundial do Meio Ambiente

Nós, do Sindicato, lutamos e trabalhamos todo dia por um mundo melhor 

para todos. Faça você também a sua parte!

MILTON REIS  /  PRESIDENTE

Filiado à Nova Central Sindical 
dos Trabalhadores

5 DE JUNHO
Dia Mundial 

do Meio 
Ambiente
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 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!

                                            
                                  

Estão abertas as inscrições para o Prê-
mio Alcoa de Inovação em Alumínio 
2010. Podem participar estudantes 
de qualquer curso superior, alunos 
de pós-graduação lato sensu e pro-
fi ssionais que atuam com projetos de 
novos produtos e planejamento de 
gestão para reciclagem de alumínio, 
com formação superior ou experiência 
profi ssional mínima de três anos, sem 
distinção quanto à categoria funcional.
As inscrições devem ser feitas pelo site 
da Alcoa (www.alcoa.com.br) para 
as categorias Produtos & Aplicações 
(tema livre) e Gestão da Reciclagem 
(com foco na reciclagem de alumínio, 
resíduos pós-consumo ou gerados na 
produção de bens de consumo). Os 
trabalhos serão julgados e premiados 
separadamente por categoria e mo-
dalidade de participação (profi ssional 
e estudante).
O objetivo do Prêmio é estimular a 
criatividade e difundir as idéias dos 
estudantes e profi ssionais brasileiros 
no setor, além de mostrar as diferentes 
formas de uso do alumínio e contribuir 
para o desenvolvimento sustentável. 
As inscrições serão encerradas em 10 
de Setembro e a entrega dos trabalhos 
inscritos deverá ser feita até 8 de Ou-
tubro. Os premiados serão conhecidos 
até 25 de Novembro por meio do site 
da Companhia.
Na modalidade Estudante, podem 
concorrer universitários de todo o 
País que estejam matriculados em 
cursos de tecnologia/graduação e pós-

-graduação (lato sensu) no ano letivo 
de 2010. As equipes participantes po-
dem ser multidisciplinares, compostas 
por alunos de cursos diferentes, desde 

Na última semana, representantes 
da Prefeitura de João Monlevade, a 
120 km de Belo Horizonte, visitaram 
o Centro de Processamento de Dados 
(CPD) da Prefeitura de Poços de Cal-
das e também os locais onde estão 
instalados os pontos de acesso do 
projeto “Cidade Digital”, que oferece 
internet gratuita wi-fi  para morado-
res e turistas, na zona sul e no centro.
A visita partiu do interesse na im-
plantação de um sistema de internet 
pública em João Monlevade, nos 
moldes do que existe em Poços. 
Segundo o chefe da Divisão de 
Informática da cidade visitante, Dar-
lan Valdemir de Souza, a tecnologia 
do sistema poços-caldense de 
internet pública é excelente. “Pude 
ter acesso aos testes e vi a internet 
pública realmente funcionando, 
com estrutura dos pontos de acesso, 
suporte técnico, segurança da rede 
e equipamento de informática com 
uma tecnologia muito boa”, destaca.
O Assessor de Comunicação de João 
Monlevade, Marcos Martino, afi rma 
que ideia da visita partiu de uma 
pesquisa junto à empresa Telealfa, 

parceria da Damovo, que instalou 
os equipamentos do “Cidade Digital” 
em Poços. “A empresa informou que 
Poços é uma cidade modelo, que 
tem a internet funcionando com to-
tal apoio da Prefeitura. Para nós, é a 
cidade ideal”, ressalta Martino.
Além de João Monlevade, diversos 
municípios já estiveram em Poços 
de Caldas para conhecer o projeto 
de internet pública wi-fi  implantado 
pela Prefeitura no dia 15 de novem-
bro de 2009, na Praça das Mães, no 
Conjunto Habitacional, na zona sul, 
durante as comemorações de 137 
anos da cidade.

O PROJETO

A internet wi-fi  ou wireless gratuita 
integra um amplo projeto de infor-
matização das redes da Prefeitura, 
que contempla, por exemplo, as áre-
as de Educação e Saúde.
É possível acessar a web sem custo 
nenhum nas praças e pontos turís-
ticos. Foram instalados nove access 
points, que emitem um sinal que 
permite que quem possua um no-
tebook com conexão wireless possa 
utilizar a internet pública. No centro, 

dois aparelhos foram instalados na 
praça Pedro Sanches e no parque 
José Aff onso Junqueira. Cada apa-
relho tem capacidade para cobrir 
uma área de 500 m2, em 360º, com 
conexão de 16 Mega.

“É um plano piloto da administra-
ção, com o objetivo de atender a 
população com internet gratuita”, 
informa o diretor do Departamen-
to de Manutenção, Comunicação e 
Informática da Prefeitura, Marcelo 
Benedito Pardini. “É bom ressal-
tar que os acessos têm controle 
de conteúdo, para que não sejam 
acessados sites inadequados, já que 
o objetivo é promover a cultura e a 
educação. Vale ressaltar também 
que a iniciativa da Prefeitura não 
oferece concorrência a empresas 
privadas”, afi rma.
Quem possui equipamento já pre-
parado para este tipo de tecnologia 
tem acesso livre. Em alguns casos, é 
necessário adquirir uma pequena 
antena que deve ser apontada para 
o equipamento da Prefeitura. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone 3697-2007.

Projeto de internet pública de Poços de Caldas é 
modelo para outros municípios

Inscrições abertas para a nona edição 
do Prêmio Alcoa de Inovação em Alumínio

que da mesma instituição. É possível 
também a inscrição em mais de uma 
categoria. A modalidade Profi ssional 
também está aberta em duas catego-
rias: Produtos & Aplicações  e Gestão 
da Reciclagem. É necessária formação 
superior ou experiência profi ssional 
mínima de três anos.
O estudante ou a equipe que, segundo 
a comissão julgadora, obtiver o primei-
ro lugar em cada categoria receberá R$ 
9 mil e um troféu como prêmio e o res-
pectivo professor-orientador, R$ 5 mil, 
troféu e diploma. Para a instituição de 
ensino a que pertencer o premiado, se-
rão doados R$ 5 mil em equipamentos 
didáticos. O segundo colocado em cada 
categoria receberá R$ 3 mil, um tro-
féu e diploma. Os orientadores desses 
trabalhos ganharão um smart phone, 
diploma e troféu.
Já os profi ssionais classifi cados em pri-
meiro lugar terão direito a um prêmio 
no valor de R$11 mil, troféu e diploma 
em ambas as categorias. O segundo 
lugar em cada categoria  receberá R$ 4 
mil, troféu e diploma.
Os inscritos enviarão os trabalhos obri-
gatoriamente pelos Correios, para o 
endereço divulgado no regulamento 
do Prêmio. O julgamento será realizado 
na primeira quinzena de Novembro por 
duas comissões, uma para cada catego-
ria. Esclarecimentos sobre o Concurso 
podem ser solicitados por meio do en-
dereço eletrônico premioalcoa@alcoa.
com.br. Mais informações sobre o Prê-
mio Alcoa de Inovação em Alumínio no 
site www.alcoa.com.br ou pelo twitter: 
www.twitter.com/premioalcoa  
Para Franklin L. Feder, presidente da 
Alcoa América Latina e Caribe, o Con-

curso reafi rma a importância cultural 
e educacional desta iniciativa junto às 
universidades e seus alunos, futuros 
profi ssionais que já demonstram toda 
sua vocação e aptidão para inovar, de-
senvolvendo um olhar atento para as 
novas demandas que se apresentam 
diariamente. “O Prêmio Alcoa de Ino-
vação em Alumínio é uma iniciativa já 
consolidada, de estímulo à criatividade 
de profi ssionais e estudantes. É grati-
fi cante vermos a cada nova edição as 
inovações em alumínio, condizendo 
com nossa constante preocupação pela 
sustentabilidade”, afi rma.  

CATEGORIAS

Estudantes e profi ssionais poderão ins-
crever seus trabalhos em duas catego-
rias: Produtos & Aplicações - tema livre, 
podem concorrer apresentações de no-
vos produtos e aplicações em alumínio 

- e Gestão da Reciclagem, cujo foco são 
projetos para a reciclagem do alumínio 
(resíduos pós-consumo e/ou gerados na 
produção de bens de consumo).
Apoio
Como em anos anteriores, o 9º Prêmio 
Alcoa de Inovação em Alumínio conta 
com o apoio institucional das princi-
pais entidades do setor, como o IAB-

-Instituto de Arquitetos do Brasil-SP, 
Instituto de Engenharia, Instituto Ethos 
de Empresas e Responsabilidade Social, 
AEnD-BR-Associação de Ensino/Pes-
quisa de Nível Superior em Design no 
Brasil, ADP-Associação dos Designers 
de Produto, ABM-Associação Brasileira 
de Metalurgia, Materiais e Mineração 
e ABEDESIGN-Associação Brasileira das 
Empresas de Design  O Prêmio Alcoa 
conta também com o apoio técnico da  
ABAL-Associação Brasileira do Alumínio. 
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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 20 anos cuidando do seu sorriso
Clínica Geral - Canal - Obturações - Ortodontia

Atendimento de adultos e crianças
Convênios: IASM, AMIL, DMAE, DME, Climepe, InterOdonto e OdontoEmpresa

COMUNIDADE

Rua Luiz Duarte 343 - 
Santa Rosália

3712-1556

TÁ BARATO DEMAIS !

Guaraná Cibel PET 2 lit  .... R$ 1,55

Macarrão inst. Dona Benta .... R$ 0,55

Farinha de trigo Nonita 1 kg ....  R$ 1,15

Cerveja Bavária 600 ml .... R$ 1,29

Frango assado dos bons ......  

R$ 9,90
Garanta já o seu!!

SUPERMERCADO

Wilson Ribeiro
O senador Hélio Costa visitou 
Poços de Caldas no último 
dia 22 de maio para partici-
par de um encontro do PMDB 
e da inauguração da rádio 
comunitária do conjunto 
habitacional. Na ocasião, ele 
recebeu o apoio de centenas 
de lideranças políticas locais 
e de municípios vizinhos. 
Veio gente até de Itanhandu, 
São Loureço e Caxambu para 
demonstrar o grande apreço 
ao senador, que deverá ser 
o candidato do presidente 
Lula ao governo de Minas 
Gerais, enfrentando Augusto 
Anastasia (PSDB).
Hélio Costa veio acompa-
nhado de algumas das mais 
expressivas lideranças do 
PMDB e do PT, que vão cami-
nhar unidos nestas eleições. 
Destaque para o senador 
Wellington Salgado (PMDB), 

os deputados Odair Cunha 
(PT), Marcos Lima (PMDB), 
Antônio Andrade (PMDB), 
Virgílio Guimarães (PT), Sá-
vio Souza Cruz (PMDB) e 
Anderson Adauto (prefeito 
de Uberaba, PMDB). No en-
contro realizado no Cenacon 
(em frente ao Walter World), 
Hélio Costa fez questão de 
reafi rmar sua grande amiza-
de e gratidão ao empresário 
Laércio Martins (PMDB), que 
foi um dos coordenadores 
do evento. E deverá ser um 
dos coordenadores de sua 
campanha no sul de Minas.
Ao longo de vários discursos, 
todos mostraram as grandes 
transformações que o presi-
dente Lula vem trazendo ao 
Brasil que vem ganhando 
cada vez mais espaço, res-
peito e admiração no mundo. 
Tanto por suas conquis-
tas econômicas, tanto com 

as sociais. Hélio 
Costa fez questão 
de lembrar que a 
ex-ministra Dilma 
esteve à frente des-
te processo e foi a 
mais importante 
das auxiliares do 
presidente na con-
dução deste pro-
cesso.
O ex-vereador Ro-
vilson de Lima, 
presidente local 
do PMN, também 
compareceu ao en-
contro e declarou 
apoio do partido à 

candidatura de Hélio Costa 
ao governo de Minas e Dil-

ma Rouseff à presidência da 
república. Rovilson lembrou 
que por causa da atitude 
oposicionista da atual e da 
última administração, Po-
ços de Caldas fi cou de fora 
deste grande crescimento. 
“Estamos perdendo o bonde 
da história. Enquanto outras 
cidades estão crescendo 
para caramba, aqui a gen-
te vê o prefeito Paulinho 
Courominas resmungando 
por causa da queda de re-
ceitas. E o povo reclamando 
do desemprego na cidade, já 
que se quiserem bons empre-
gos, eles precisam ir procurar 
em outras cidades. Muitas 
vezes deixando suas famílias. 
Isso é uma vergonha”, con-
denou o ex-vereador.
O deputado Geraldo Thadeu 
(PPS) também foi ao even-
to – apesar de seu partido 
fazer oposição ao PMDB 
e ao PT. Ele disse que foi 
cumprimentar seus amigos 
que estavam lá. E fez ques-
tão de dizer que apesar de 
ser oposicionista, nunca foi 
discriminado ou perseguido 
pelo presidente Lula e por 
isso conseguiu trazer um 
campus da Universidade Fe-
deral de Alfenas e outro do 
Instituto Federal de Ciências 
e Tecnologia (IFET) para a 
cidade.Bem como vários ou-
tros benefícios para a região, 
como a total recuperação das 
rodovias BR 459 e 146. Junto 
com ele, também estavam 
os oposicionistas Pualinho 
Molinari, Dirceu Ferreira, 
dentre outros. 

Hélio Costa visita Poços e reafi rma 
liderança de Laércio Martins

Deputado Geraldo Thadeu: 
presidente Lula não me 

perseguiu

O senador Hélio Costa e o empresário Laércio Martins por ocasião da inauguração ofi cial da Rádio 
Comunitária do Conjunto Habitacional: um novo tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais

Rovilson de Lima (em primeiro plano), participou do evento e destacou que os oito anos de go-
verno tucano em Minas Gerais foram desastrosos e que só foram bons na propaganda ofi cial: hoje 

existe duas Minas Gerais - a dos delírios tucanos e a da dura realidade
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Sempre em sintonia com a natureza!Sempre em sintonia com a natureza!

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 !

O vereador Álvaro Cagnani está 
oreocupado com a qualidade 
da água servida á população de 
Poços de Caldas. Principalmen-
te depois que as água da repre-
sa Saturnido de Brito fi caram 
verdes. Por isso, a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear 
(Cnen) se disponibilizou a fa-
zer análise da água de Poços 
para avaliar se existe alguma 
contaminação proveniente de 
materiais radioativos.
A questão da radioatividade 
tem sido alvo de vários ques-
tionamentos na Câmara, tanto 
que recentemente um diretor 
das Indústrias Nucleares do 
Brasil (INB) fez uso da tribuna 
da Casa para dar algumas ex-
plicações sobre o material ra-
dioativo estocado na empresa. 
A preocupação dos vereadores 
diz respeito à segurança desse 

estoque e se isso pode gerar 
algum dano ambiental e a con-
taminação de mananciais que 
abastecem Poços.
Cagnani lembrou que já tinha 
sugerido à prefeitura que fi -
zesse essa análise, entretanto, 
a administração teria respon-
dido que para isso teria que 
contratar uma empresa espe-
cializada. Diante da burocra-
cia e dos custos, o vereador 
disse que foi até a Cnen, onde 
prontamente foi atendido 
pelo presidente que se pron-
tifi cou a fazer essa análise.
“A direção da Cnen disse que 
além de fazer análise da água 
tem um funcionário espe-
cializado em avaliar os resí-
duos dos rios. Ele disse que 
vai entrar em contato com o 
Departamento Municipal de 
Água e Esgoto para ver quais 

Qualidade das águas locais preocupa 
vereador Álvaro Cagnani

os pontos dos rios e ribeirões 
que eles querem que se faça a 
análise”, explica.
O vereador disse ainda que a 
Cnen se prontifi cou a fazer 
essas avaliações constante-
mente para dar segurança à 
população no que diz respei-
to à contaminação por mate-
riais radioativos.

SÓ ALEGRIA 1,99SÓ ALEGRIA 1,99
ECONOMIA TODOS OS DIAS !                                                  

SEMPRE COM NOVIDADES !
☺ Presentes ☺ Ferramentas ☺ Brinquedos 
☺ Bijouterias ☺ Doces ☺ Artesanato  

☺ Utilidades domésticas ☺ Material Escolar 
☺ Pilhas e baterias ☺ Etc 

R .  Ass i s  F igueiredo 1403 (Ao lado da Matr iz)   3722-9297

DIA DOS NAMORADOS: 
O PRESENTE DE SEU 

AMOR ESTÁ NO 
SÓ ALEGRIA

Diretoria da Coca Cola visita 
Supermercado Hortênsias

No início deste mês de junho, 
a diretoria da Refrescos Ipi-
ranga (engarrafadora da Coca 
Cola sediada em Ribeirão Pre-
to, responsável pela distribui-
ção do produto no norte de 
São Paulo e Sul de Minas Ge-
rais) visitou o Supermercado 
Hortênsias, um dos mais re-

quintados estabelecimentos de 
comércio da  zona leste. A vi-
sita faz parte do plano de ma-
rketing da empresa, destinado 
a privilegiar os estabelecimen-
tos que se destacam no setor 
em diversas cidades da região. 
Segundo o proprietário do su-
permercado, José Colombo, a 

visita o pegou de surpresa, já 
que não esperava a presença 
de pessoas tão especiais. “É o 
reconhecimento pelo trabalho 
que estamos desenvolvendo 
há anos, desde que montamos 
o supermercado nesta região.
É muito gratifi cante”, enfati-
zou Zé Pimentão.

Vereador Álvaro Cagnani: Poços de Caldas, a cidade das águas, precisa cuidar melhor delas

Blusas masculinas e femi-

ninas em oferta: 10% de 

desconto em 3 vezes
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DISK ENTREGA: 9807-7391
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

WILSON RIBEIRO
No mês de junho, come-
moramos o “Dia Mundial 
do Meio Ambiente”. Trata-
-se de uma ocasião para 
que todos refl itam sobre 
a situação do planeta 
diante da ação do ho-
mem. Notadamente, da 
ação agressiva do homem 
na natureza. Poluição, 
desmatamento e inter-
ferências indevidas são 
apenas alguns exemplos 
destas consequências que 
na maior parte das vezes 
é desastrosa.
Para quem vive em poços 
de Caldas, é fácil observar 
alguns destas consequ-
ências. Por ser uma re-
gião rica em minérios, o 
desmatamento, a erosão 
e o assoreamento dos 
rios são os exemplos mais 

visíveis da ação humana 
na natureza. Por muitos 
anos, não houve nenhum 
tipo de controle. O mine-
rador chegava na jazida, 
cavucava com tratores, 
ganhava dinheiro e ia em-
bora. Deixava um rastro 
de destruição e um gran-
de problema ambiental 
para quem fi cava por lá. 
Felizmente, hoje as coisas 
são diferentes. Há um 
controle ambiental muito 
maior, com a efetiva fi sca-
lização de órgãos como o 
IBAMA e a FEAM. Não se 
pode degradar à vontade. 
Tudo tem que ser estuda-
do, analisado e relatado. 
Caso haja alguma ameaça, 
a atividade é proibida. E 
tudo o que for feito, tem 
que respeitar normas 
que protejam a natureza. 

A poluição tem que ser 
controlada ou totalmente 
minimizada. As violações 
são consideradas crimes 
ambientais e dá cadeia – 
além de multas pesadas 
que desanima qualquer 
aventureiro.
No que se refere à Zona 
Leste de poços de Cal-
das, o maior problema 
ambiental é o ribeirão da 
Serra. Nasce no Cinturão 
Verde e acompanha a re-
gião até a Vila Nova. Ao 
longo deste trajeto, sofre 
diversos tipos de agres-
são: despejo de esgoto 
clandestino, lixo ou en-
tulho de construção civil. 
Infelizmente, algumas 
pessoas ainda pensam 
que rio é depósito de lixo 
e jogam tudo lá dentro. 
Só que isso vai prejudicar 
a todos – inclusive quem 
jogou, já que ele pode ser 
atingido por uma enchen-
te  ou desmoronamento.
Há alguns anos, o ribeirão 
da Serra foi quase que 
completamente sanado 
com a construção de uma 
rede coletora de esgoto 
construída às suas mar-
gens. Porém, com a elei-
ção de Navarro, esta rede 
foi abandonada e hoje 
a poluição é visível. O 
atual presidente do DMAE, 
Armando Bertoni, não se 
interessou em recuperá-
-la e a poluição aumenta 
a cada dia, já que novos 
pontos de lançamento 
vão aparecendo continu-

amente. Para piorar, no 
ano passado o emissário 
de esgotos da Av. José 
Remígio Prézia foi des-
truído e o DMAE voltou 
a jogar toda a carga no 
ribeirão. Dá para imaginar 
o odor que fi cou para os 
moradores dos bairros 
José Carlos e Vila Nova.
Esta atitude foi um re-
trocesso. A iniciativa to-
mada por Paulo Tadeu 
de recuperar o ribeirão 
da Serra foi muito boa e 
deveria ter continuidade 
com Navarro e Paulinho 
Courominas. No entanto, 
como eles são adversários, 
não quiseram dar o braço 
a torcer e quem perdeu 
com isso foi a natureza 

e os moradores da re-
gião. Já imaginou Navarro 
colocando azeitona na 
“empadinha” de Paulo Ta-
deu? Estas birras políticas 
precisam acabar porque 

não benefi ciam ninguém.
É um gol contra. Com 
retrocessos, ninguém ga-
nha. Alguém precisa dizer
isso ao diretor do DMAE,
com urgência. 

Meio ambiente: retrocesso na Zona leste

Esgoto clandestino é lançado em diversos pontos do ribeirão

Interceptor lançou diretamente no ribeirão milhares de toneladas de esgoto após deslizamento 
atrás da 25ª DRPC em 2008

No bairro Augusto de Almeida, a rede que coletava o esgoto 
clandestino foi destruída e assim continua
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SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

A novela envolvendo o 
Centro Social urbano (CSU) 
parece nunca acabar. Já 
faz mais de dois anos que a 
Prefeitura anunciou a trans-
formação das ruínas locais 
na sede de uma escola téc-
nica federal (antes, CEFET e 
agora IFET). Há cerca de um 
ano, começaram as obras de 
restauração, com a demo-
lição de alguns prédios e 
adaptação de alguns outros. 
No entanto, por falta de re-
cursos orçamentários, estas 
obras estão sendo tocadas a 
“passos de tartaruga”, numa 
comovente lentidão.
   O prefeito Paulinho 
Courominas assinou um 
convênio com o Institu-
to Federal de Ciências e 
Tecnologia do Sul de Minas, 

que fi cará encarregado de 
gerenciar e ministrar os 
cursos profi ssionalizantes. 
O governo do Estado cedeu 
a área do CSU à Prefeitura 
que também está se encar-
regando da reforma e adap-
tação dos prédios. Como 
este tipo de obras não pode 
ser lançado nas despesas de 
educação, está sendo difícil 
a locação de verbas, o que 
está causando os atrasos 
prolongados. Enquanto isso, 
as aulas estão sendo reali-
zadas no edifício que fi ca 
bem em frente á Prefeitura, 
na Rua Minas Gerais, em 
instalações improvisadas.
   Quando entrar em fun-
cionamento, o IFET (o 
novo nome do lugar) vai 
oferecer diversos cursos 

profi ssionalizantes. Inicial-
mente serão os dois que já 
estão sendo oferecidos. Os 
cursos de Eletrotécnica/
Automação Industrial e 
Meio Ambiente, que são
oferecidos pelo CT Poços,
passam agora a ser de res-
ponsabilidade do IFET, já a 
partir do primeiro semestre 
de 2010. A expectativa 
é que novos cursos se-
jam implantados, inclusive 
de educação superior, de 
acordo com a demanda do
município. O convênio com
o IF faz parte do processo
de federalização do Cen-
tro Tecnológico de Poços 
de Caldas, implantado em
2008, em parceria com o
Centro Federal de Educação
Tecnológica (Cefet-MG).
“Isso signifi ca transformar
o CT em um instituto fede-
ral, vinculado diretamente 
ao Ministério da Educação,
financiado pelo Governo
Federal e, sobretudo, com
a intenção de que, com a 
federalização, nós possa-
mos expandi-lo de modo a 
manter os cursos que temos 
e abrir novos, vislumbrando
também a educação tecno-
lógica de nível superior, que 
hoje é uma tendência no
país”, explica o secretário
adjunto de Educação, Gér-
son Pereira Filho.

CSU: Obras do IFET seguem a passos de tartaruga

ÁLVARO CAGNANI

Scott agora é Will Motos
  A Scott Motos, que foi 

inaugurada em grande es-
tilo há cerca de dois anos, 
agora é Will Motos. Situada 
nas confl uências das ruas 
Ibirapuera com Coronel 

Virgílio Silva, a loja foi a 
mais moderna da zona les-
te. Ela foi comprada pelo 
empresário Willian Gomes, 
que já atua no mercado há 
mais de 5 anos. Com a com-

pra, a equipe de mecânicos 
montada por Bruno Galhar-
do será mantida, mudando 
apenas o sistema adminis-
trativo. A matriz da Will 
Motos fi ca na Avenida João 

Mudanças no visual: a Scott Motos agora recebe as cores da Will Motos

Preservar a natureza é preservar nossa Preservar a natureza é preservar nossa 
própria vida.própria vida.

5 de Junho -  Dia Internacional do Meio Ambiente5 de Junho -  Dia Internacional do Meio Ambiente

Vereador

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

Devagar, quase parando: sem recursos, as obras  no CSUseguem em ritmo lento
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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

VIDEO LOCADORA

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

EM BREVE!!!

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

Wilson Ribeiro
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Poços de Caldas, 
Marcus Togni, criticou os 
sucessivos atrasos na cons-
trução do paço municipal de 
Poços de Caldas, nas confl u-
ências das zonas sul e leste 
na cidade. O projeto de tal 
iniciativa foi iniciado há cer-
ca de quatro anos, ainda na 
administração do ex-prefeito 
Sebastião Navarro. Na época, 
ele nomeou uma comissão 
tripartite para escolher a me-
lhor localização da área des-
tinada a centralizar as sedes 
das principais instituições 
dos três poderes que existem 
na cidade (prefeitura, câma-
ra e fórum). Além de diversos 
outros órgãos de atendimen-
to à população. “A tendência 
mundial é a centralização do 
atendimento público onde 
o cidadão, numa única vez, 
consegue resolver todos 
seus problemas, sem ficar 
andando de repartição em 
repartição. Perdendo tempo 
e dinheiro. Por sua vez, o 
funcionalismo público traba-
lha melhor, pois estão todos 
próximos e as dependências 
entre eles são rapidamente 
resolvidas. Há aumento da 
efi ciência e diminuição do 
desperdício”, defendeu o 
presidente. E cita como bom 
exemplo mais próximo o 
Centro Administrativo de 
Minas Gerais, recentemente 
inaugurado em Belo Hori-
zonte. E, como a sede da 
Câmara, foi projetado por 
Oscar Niemeyer - o grande 
ícone da arquitetura mundial 
e orgulho dos brasileiros.
Para Marcus Togni, a explora-
ção política está prejudican-
do o andamento do projeto. 

Além da Câmara, que já tem 
todo projeto programado, ele 
disse que vários órgãos da 
Justiça também já possuem 
recursos previstos para a 
construção de suas unidades 
no paço municipal. “Antes 
de ser designada, aquela 
área era uma enorme plan-
tação de batatas e milho. 
Depois virou um pasto. Foi 
só anunciar que lá seriam 
construídos os órgãos pú-
blico que imediatamente se 
transformou num santuário 
ecológico, área de recar-
ga de mananciais e coisas 
parecidas. Eu devo lembrar 
que o impacto ambiental no 
local será mínimo e todos os 
requisitos de licenciamento 
serão cumpridos à risca. O 
resto é fantasia e manobra 
surrealista. Do jeito que 
falam, dá a impressão que 
será construída uma usina 
de Itaipu naquele lugar”, 
explica. E realça que existem 
outras obras bem piores, mas 
que por evidentes interesses 
políticos, não são ques-
tionadas e tão exploradas 
como o tema paço munici-
pal. Lembrou que o tema foi 
exaustivamente debatido 
em audiências públicas e 
reuniões realizadas com a 
população e por isso mesmo 
estranha estas acusações. 
“Porque não se manifestaram 
nestas ocasiões? Porque não 
argumentaram nos momen-
tos oportunos”, questionou.
O presidente da Câmara 
adverte que a cidade já está 
atrasada no quesito efi ciên-
cia administrativa justamen-
te em função da dispersão 
dos diversos órgãos da ad-
ministração pública. Além 
de gastar muito dinheiro 

com aluguel, ainda perde 
efi ciência com deslocamento 
de funcionários, ligações 
telefônicas e correspondên-
cia entre os escritórios que 
fi cam bem longe um do ou-
tro. “Com o paço municipal, 
tudo isso vai acabar. Todas 
secretarias e órgãos estarão 
juntos e todos os trâmites 
burocráticos serão resolvidos 
rapidamente. Sem perda de 
tempo, stress no trânsito, 
gasto com combustíveis e 
coisas parecidas. Com esta 
demora, os nossos cidadãos 
e contribuintes estão sendo 
prejudicados”, relatou. Ele 
lembra que a área total 
destinada á Câmara é de 12 
mil metros quadrados, sendo 
que a área a ser construída 
é de aproximadamente 5 
mil metros quadrados, com 
menos de 3 mil coberta. Os 
recursos fi nanceiros já estão 
assegurados e os custos 
são compatíveis com a im-
portância do projeto, não 
sendo algo suntuoso, como 
insinuaram alguns oposicio-
nistas. Segundo Marcus, será 
um projeto arrojado, mas 
simples somo todos aqueles 
assinados por Niemeyer
Desenvolvimento – Marcus 
Togni contestou que o paço 
municipal vá ficar longe. 
Para ele, o objetivo é des-
centralizar o movimento 
gerado pela prestação dos 
serviços públicos, deixando 
a área central destinada 
principalmente às ativida-
des comerciais, culturais, 
artísticas e gastronômicas. 
“Nem é preciso lembrar que 
Poços de Caldas é uma cidade 
turística. E quanto o acesso 
à população, haverá um efi -
ciente sistema de transporte 

coletivo, facilitando a vida 
de todos os cidadãos. E vai 
trazer mais desenvolvimento 
para os bairros da região”, 
enfatizou o presidente da 
Câmara.
Decepções – Ao longo deste 
processo, Marcus disse ter 
se decepcionado com algu-
mas pessoas que tiveram 
comportamento típico de 
“quinta coluna”. Ele disse que 
de adversários, já sabe o que 
esperar, mas lamentou o que 
chamou de “fogo amigo” vin-
do de pessoas de seu próprio 
grupo político que fi zeram 
críticas descabidas ou se 
juntaram aos opositores do 
projeto. Para fi nalizar, ele 
disse que o paço munici-

pal é uma contribuição ao 
futuro da cidade e que por 
isso mesmo recompensa as 

decepções e os enfrenta-
mentos já realizados e que,
certamente, estão por vir. 

Presidente da Câmara critica atraso na construção do paço municipal

O presidente da Câmara de Poços de Caldas, Marcus Eliseu Togni, ao lado do prefeito Paulinho 
Courominas e do governador Antônio Anastasia: à procura de sineregia entre os poderes
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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 
ofi cina mecânica da região!

Av. José Ferreira Salles 74 - Augusto de Almeida

Durante acidente na Remígio Prézia, um bêbado que passava pela área resolveu “escorar” o poste 
para que ele não caísse. Risos do público e bronca dos policiais (foto: Rogério - Frigel)

Acidente 
mostra 

necessidade 
de mudanças 
na Av. José 

Remígio Prézia
   Um dos pontos mais perigosos do 
trânsito na Zona Leste é a inter-
seção da Av. José Remígio Prézia 
com a Rua Sebastião Tomás de Oli-
veira, no bairro Santa Rosália. A 
pista da remígio é estreita e o mo-
vimento intenso -  principalmen-
te nos horários de pico. Por isso, 
acidentes são comuns neste local. 
Felizmente, ainda não foi registra-
do nenhum de grande gravidade, 
com vítimas fatais. No entanto, 
isso não é difícil de ocorrer, já que 
não há separação física efi ciente 
entre as duas pistas, separadas 
por um minúsculo canteiro de 40 
centímetros. Na semana passada, 
um caminhão do DMAE, repleto 
de operários, dirigia-se para a 
sede do órgão quando foi envol-
vido numa colisão com um Corda, 
que se chocou frontalmente com 
um poste. Toda rede elétrica foi 
danifi cada e a região fi cou sem 
energia elétrica por várias horas. 
Isso mostra a necessidade das mu-
danças anunciadas para o local.
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LAVA JATO DO MARCÃO

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS

Coloque aqui o seu anúncio classifi cado. 
É gratuito (máximo: 3 linhas)

Por telefone: 3713-2642
E-mail: tribuna@globo.com

VENDE-SE UM BAR NA RUA 

CORONEL VIRGÍLIO SILVA 

(PERTO DA IGREJINHA DO 

CHARQUE)
Bem estocado, boa freguesia.
Tratar no próprio local: 
Rua Cel. Virgílio Silva 2110 -  Charque
Falar com Dona Lourdes (Portuguesa)

ESTACIONAMENTO PRIMOS

Av. José Remígio Prézia 1185 - Tel. 3714-1103
Em frente à Casa do menor

Rua Cel. Virgílio Silva 2591 - Tel. 9818-6742
Dom Bosco (esq. Rua do Engenho)

Luiz  * 3713-1850

Rua Cel. Virgílio Silva, 3240 * Dom Bosco

37701-103 * Poços de Caldas, MG

BAR DO MARQUES
3712-4626

Rua Cel. Virgílio Silva, 1780 * Vila Nova

37701-103 * Poços de Caldas, MG

Lavamos o seu carro no maior capricho!
Lavagem simples e completa. Ótimos preços.  Agora também 

com som, insulfi lm e alarmes para seu veículo
 (HOT Tuning)

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbééééééééééééééééééééééémmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
loo

Veículos de procedência -  Todas as marcas
Várias opções de fi nanciamento

VISITE-NOS E FAÇA UM ÓTIMO NEGÓCIO!

Panificadora TrigoPanPanificadora TrigoPan
PÃO QUENTINHO A TODA HORA. 

Confeitaria em geral. Doces. Lanches. Frios

O ponto de 
encontros dos 
bons amigos

Dr.  Anísio 
Pereira Jr.

Cirurgião DentistaCirurgião Dentista

R. Cel. Virgílio Silva 2915
Dom Bosco

 3713-6499

Convênio com 
Uniodonto, 

IASM, SinPro

CHAVEIRO NETO CHAVES

Serviços de chaves em geral, r. Cel. Virgílio 
Silva, 1488 3715-9630 / 9117-0035

--------------------------------------
COMPUTADOR

Celebron 2.26 GHZ, completo, R$450.
9977-5184

----------------------------

PENTIUM II

V. 994MHZ, 540MB, 40GB, monitor LCD 
15”, gravador CD leitor de DVD, ótimo est., 

R$300. 00  **   9936-2901
-------------------

LIGUE AGORA

Garota carinhosa, prazer, fantasia total. 
8427-7747 - Tratar com Dani

------------------------------------
MARIDO DE ALUGUEL

Ligue, serv. hidrau., eletri., casas/lojas,
etc... Tr. 8825-1869 c/ Edson

----------------------------------
MAIS BARATO, IMPOSSÍVEL: VENDO

Lavatório para salão;
Cadeira hidráulica para salão;

Forno a gás para pizzas
8833-6277 ** 9981-8447

---------------------------------------
CADEIRINHA PARA AUTO 

de 0 a 13 kilos - Piccolina da Galzerano 
em ótimo estado - R$130,00. 

Tratar:  Cibele: 3713 3565 / 9108 4567
-------------------------------------------

VOYAGE 85

V.  Ótimo estado. Pneus novos -R$5.600. 
Tratar:

8865-0109

-----------------------------------
OFERTÕES PRIMO’S

Pálio 2003 Fire Lindão: R$ 16.000,00
Corsa Sedan 00 - da hora: R$ 15.000,00

Celta 01 imperdível: R$ 15.000,00
Vectra GLS 98:R$ 16.000,00

 3714-1103
---------------------------------

LAVA JATO

Aline, r. Cel. V. Silva, 4296. Estância
 Tel. 3713- 6300 visite-nos

-------------------------------------
CG TITAN 150

V. 09 Mix, 2.400km, R$ 6.800. 
 9947-9357

----------------------
FIORINO 89

V. Furgão 1.3, álc., ót. est., R$6.500. 
8879-6085

----------------------------
GOL CL 1.6 94

Azul, motor AP, al.t.e., R$8mil. 
3713-1262/ 9171-0511

---------------------
PARATI 96/97

V. 1.6, prata, R$12.500. 
 3721-3682/9823-3481

-------------------------------
TIPO 1.6 95

V. preto, 4pts., completo, revisado, 
R$5.900. 9915-7979

------------------------
UNO 1.3 85

V. álc., R$ 5.300, verde claro. 9952-3948
----------------------

UNO 97 4 PTS.

V. trio elétr., R$9.500. Tr. 9951-9587
/ 9100-9310

--------------------------------------
LIMPA-SE TERRENOS

Terreno e chácaras em geral. 
Tr. 9198-6774 com  Paulo Leiteiro.

-----------------------
TERRENO NO DOM BOSCO

Plano c/ projeto ok, 160m², R$30mil.
9132-6760

------------------------------------------
TERRENO 177M² 

V. Laranjeiras, R$
10mil, doc. ok. Tr. 9144-6805

----------------------------------------
TERRENO - PRIMAVERA 275M²

Pq. Primavera, plano.
Tr. 3722-7732 / 9151-4308

Rua Cel. Virgílio Silva 1954

Pertinho do CSU

 9106-5889

Cortes de cabe-
lo em geral.

Asseio, higiene 
e bom gosto

SALÃO DO TININHO

Bar do Tomate
Onde os amigos se encontram

R .  C e l .  V i r g í l i o  S i l v a  -  1 9 8 9
3 7 1 3 - 3 4 0 9

Aos Domingos 
Frango-Assado

Todos os dias, muita alegria, 
bebidas e  refrigerantes

o

   No fi nal de 2009, o 
vereador Flávio Faria (PT) 
apresentou um Projeto de 
Lei propondo alterações na 
legislação que dispõe sobre 
o Programa Municipal de 
Habitação Popular. Após 
análise das Assessorias 
Técnica Legislativa e 
Jurídica da Câmara e de 
todos os vereadores, a 
matéria foi transformada 
em Anteprojeto de Lei e 
encaminhada ao Executivo 
recentemente.

Flávio explicou 
que todos os projetos 
apresentados na Câmara 
devem passar pelas 
Comissões antes de serem 
colocados em votação. Ele 
ressaltou que a proposta 
para alteração do Plano 
Municipal de Habitação 
foi avaliada por todos 
os vereadores, que 
consideraram correto a sua 
conversão em Anteprojeto, 
já que seria competência 
do Executivo legislar 
sobre esse tipo de matéria. 
“Houve um compromisso 
assumido pelos vereadores 
de transformar o Projeto em 
Anteprojeto e encaminhar 
ao Executivo, além de se 
realizar uma reunião com 
o senhor prefeito para 
esclarecimentos sobre 
projeto e a sensibilidade 
para uma solução rápida. 
No dia 18 de maio, foi 
apresentado e encaminhado 
o Anteprojeto contendo 
a assinatura da grande 
maioria dos vereadores”, 
afi rmou o parlamentar.

 A ideia de 
apresentar um Projeto 
de Lei para alterar o PMH 
surgiu depois de inúmeras 
visitas do vereador 
Flávio a moradores da 
zona sul, na maioria 
aposentados, pensionistas 
e incapacitados para 
o trabalho que eram 
contemplados pelo 
Programa. Esses cidadãos 
demonstraram vontade 
em liquidar suas parcelas 
atrasadas, mas a maioria 
recebe salário mínimo e, 
como muitos deles não 
efetuam o pagamento há 
vários anos, os valores 
tiveram um aumento 
considerável.
 O vereador 
destacou que o objetivo 
da proposta apresentada é 
contemplar os moradores 
inadimplentes com 
o Plano Municipal de 
Habitação, reduzindo 
juros e multas. “Minha 
intenção era  buscar uma 
solução rápida e efi ciente 
para esses moradores 
Durante todo esse processo, 

recebi, juntamente com 
os vereadores Paulo 
Eustáquio, Maria Cecília, 
Waldemar e Joaquim, 
diversas manifestações da 
população pedindo uma 
ampliação da proposta para 
todos os inadimplentes com 
o Plano Habitacional. Desta 
forma, o Anteprojeto vai 
também contemplar esta 
reivindicação”, esclareceu.
 Ciente da 
importância e da 
responsabilidade social 
dessa matéria encaminhada 
ao prefeito, o legislador 
está participando de 
reuniões com a comunidade 
para discutir o assunto. 
“Lembrando que quando 
aprovado o Poços em Dia, 
muitas pessoas que tinham 
elevadas dívidas para com a 
prefeitura tiveram a chance 
de saldar com a redução de 
juros e multas. Pautados 
neste principio, esperamos 
que o Executivo tenha a 
sensibilidade e envie para 
o Legislativo a matéria 
para atender a população”, 
concluiu.

Anteprojeto que altera Habitação Popular é 
encaminhado ao Executivo
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 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) 9822-6575CCCel VVVirgíííllliio SSSiiilllva 11558877 (anexo ao BBrettas ZZona LLestte)) 8 665799882222 66557

Premiére LanchonetePremiére Lanchonete

Diversos re-

cheios. Venha 

experimentar

COMUNIDADE

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

PASTÉIS DIFERENCIADOS

A Unidade da Alcoa em Poços de Caldas 
sediou a reunião mensal do GT - Grupo 
Temático Desenvolvimento Local Inclusivo 
do GRES – Grupo Referencial de Empresas 
em Sustentabilidade. Participaram da 
reunião representantes do Instituto Ethos, 
da Alcoa e das empresas Fiat, Copel, AES/
Eletropaulo, Samarco, Fibria,Grupo André 
Maggi, Anglo American, e seus stakehol-
ders (partes interessadas), além de con-
sultores da Reos Partner, organização 
especializada em apoio e capacitação para 
a ação coletiva inovadora em sistemas 
sociais complexos.  A Alcoa possui cinco 
representantes no GRES, sendo três fun-
cionários da empresa (Thais Magalhães, 
Consultora de Sustentabilidade da Divisão 
de Produtos Primários; João Borges de 
Carvalho e Heitor Parenti, da Equipe Líder 
de Sustentabilidade da Unidade de Poços) 
e dois stakeholders – Maria José Scassiotti, 
da PUC Minas – campus de Poços de Cal-
das, e João Neves de Toledo, da Associação 
Poços Sustentável.
Durante os dois dias, os participantes de-
ram continuidade ao trabalho que vem 
sendo desenvolvido desde 2009, visitaram 
a Unidade da Alcoa e assistiram apre-

Alcoa sedia reunião do Grupo Referencial de Sustentabilidade

sentações da Banda Marcial do Colégio 
Municipal Dr. José Vargas de Souza, e da 
Orquestra Jazz Sinfônica da Escola Muni-
cipal Maria Ovídia Junqueira. 
Segundo Solange Rúbio, do Instituto Ethos, 
o objetivo do trabalho do GT de Desenvol-
vimento Local Inclusivo é possibilitar às 
empresas desenvolverem projetos de for-
ma colaborativa. “Já estamos na segunda 
fase do trabalho, que é a elaboração, por 
parte de cada uma das empresas, do seu 
projeto, que será implantado na terceira 
fase, prevista para ser iniciada no segundo 
semestre. É um trabalho inovador, pois 
todas as empresas contribuirão com os 
projetos das demais participantes”. 

O QUE É O GRES

O GRES é um programa de cooperação 

entre empresas, coordenado pelo Insti-
tuto Ethos, com o objetivo de promover 
o compartilhamento de conhecimentos 
e aprendizagem relativos à administra-
ção de metas e processos de gestão sus-
tentável e de seus respectivos impactos 
econômicos, sociais e ambientais rela-
cionados às principais variáveis críticas 
para o desenvolvimento sustentável, 
com ênfase em setores econômicos de 
maior impacto (direto ou indireto).
O GRES é formado por empresas refe-
rência em sustentabilidade e é formado 
por dois Grupos Temáticos:  de Desen-
volvimento Local Inclusivo, e outro, 
que se reúne em São Paulo, sobre De-
senvolvimento de Produtos e Serviços 
Sustentáveis.
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