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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

  
Mineração 
Curimbaba 

contamina represa 
Saturnino de Brito

Página 6

Governo de Minas 
destina R$ 10 

milhões para Poços
Página 12

LEIA 
NESTA EDIÇÃO

PEG PAG BAHIAPEG PAG BAHIA
O endereço de sua economia

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

Cesta Básica das boas: R$ 44,50

Arroz Chaminé 
Tipo 1-5 kg - 
R$ 7,75 

Nutri PetNutri Pet
Tudo para seu animal de estimação

Disk Ração  
3713-2678

Rua Cel. Virgílio Silva 1.538 - Vila Nova - Poços de CaldasRua Cel. Virgílio Silva 1.538 - Vila Nova - Poços de Caldas

Bolacha Recheada 
Glub Glub   R$ 0,50 

Café ÔNIX 
0,5 kg - 

R$ 3,25 

Molho de 

tomate 

QualyNutry - 

340 g 
R$ 0,85 Açúcar Cristal Monte Alegre 

5 kg >   R$ 5,25 

Bolacha Mabel Sabores 
400 g >   R$ 2,45 

Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Não vendemos no atacado

Bolacha 2 recheios Cartonn >
 R$ 0,95

UPA será construída na Praça do Povo
Depois de fi car praticamente 
abandonada por anos a fi o, a 
Praça do Povo, no bairro José 
Carlos, fi nalmente vai ter uma 
utilidade que vai lhe dar nova 
vida. A Prefeitura escolheu o 
local para instalar a UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento). 
O equipamento do setor de 
saúde é destinado aos aten-
dimentos emergenciais não só 
para a população de Poços de 
Caldas, mas também para os 
moradores de cidades vizinhas. 
Vai trabalhar juntamente com 
as equipes do SAMU.
Inicialmente, se chegou a co-
gitar na implantação da UPA 
na Zona Oeste, mas diante das 
difi culdades de trânsito e lo-

gística, os dirigentes munici-
pais perceberam que a melhor 
localização seria naturalmente 
a Zona Leste, já que é mais 
próxima dos municípios vizi-
nhos e o trânsito na região é 
muito mais rápido, sem pro-
blemas de congestionamento.
O vereador Álvaro Cagnani foi 
um dos que mais lutou para 
trazer a UPA para a região, 
mostrando as vantagens da 
iniciativa. Chegou a procurar 
outros locais, porém o mais 
adequado foi a Praça do Povo 
que até hoje ainda não teve 
uma utilização digna. Atual-
mente vinha sendo usada pela 
Polícia Civil para a vistoria 
de veículos, já que o ginásio 

poliesportivo Francisco Luz 
era raramente utilizado pela 
população. Segundo o verea-
dor, o ginásio vai ser transferi-
do para a área do Centro Social 
urbano, com instalações mais 
amplas, modernas e confortá-
veis. “Vamos unir o último ao 
agradável. Vamos resolver o 
problema da Unidade de Pron-
to Atendimento, da praça do 
Povo e do Centro Social urba-
no”, realatou Cagnani. 
As Unidades de Pronto Atendi-
mento são feitas com dinheiro 
do Ministério da Saúde, atra-
vés das Secretarias de Estado 
da Saúde. Os recursos já estão 
garantidos e as obras devem 
começar em breve.

Fim do abandono: com a construção da Unidade de Pronto Atendimento, a praça será do povo

Eleições 2010: campanha 
começa para valer

   Com a realização das con-
venções e confi rmação dos no-
mes dos candidatos, foi dada a 
largada ofi cial das campanhas 
para eleição para todos os car-

gos eletivos - presidente da 
República, governadores, se-
nadores, deputados federais e 
estaduais. 
Poços terá vários candidatos 
a deputados estaduais e fe-
derais. Geraldo Thadeu (PPS) 
e Mosconi (PSDB) tentam re-
eleição. O ex-prefeito Paulo 
Tadeu (PT) vai ser candidato 
a deputado estadual, fazendo 
dobradinha com Odair Cunha. 
O vereador Waldemar Lemes 
(PMDB) Filho vai tentar a 
chegar à Asembléia Legisla-
tiva; Tião cacudo, à Cãmara 
dos deputados. Mantovani e 
Dr. Marcos Eduardo disputam 
pelo PTC.

Laércio Martins é o coordenador  das Campanhas de Dilma 
Rousseff e Hélio Costa no Sul de Minas
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“A verdadeira medida de um homem não é como 
ele se comporta em momentos de conforto e con-
veniência, mas como ele se mantém em tempos 

de controvérsia e desafi o”
 (Martin Luther King)

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

* Ricardo Castilho
O Brasil se gaba de muitas coisas. De 
algumas, sem razão alguma, como é o 
fato de ter uma das maiores cidades do 
mundo. Longe de ser vantagem, é quase 
calamidade. Uma aglomeração como São 
Paulo vai na contramão da qualidade de 
vida, com a impermeabilização das ruas, 
a ocupação das encostas, a degradação 
ambiental causada pela concentração 
de gases tóxicos etc. Entulhar 70% da 
população do estado em áreas urbanas 
traz mais mal do que bem. Mas o Brasil 
se gaba de outras coisas, e em várias 
têm razão de orgulho. Por exemplo, dos 
nossos tesouros subterrâneos. Entre eles, 
a água. Sim, a água, doce, pura e cris-
talina, guardada embaixo de nós, a nos 
unir com Argentina, Paraguai e Uruguai, 
muito mais do que o quase falido Merco-
sul: o aqüífero Guarani. E, a se confi rmar 
as prospecções, podemos ser donos da 
maior reserva de água doce do planeta, a 
Reserva Alter do Chão, na Amazônia, com 
cerca de 86 mil km³ de água potável, su-
fi ciente para abastecer cem vezes toda a 
população mundial.
Mas não basta ter água. Precisamos 
cuidar dela. Uma das metas do milênio, 
acordo assinado em 2000 por 191 países, 
é garantir a sustentabilidade ambiental, 
com o argumento que deveria falar por si: 
mais de um bilhão de pessoas ainda não 
têm acesso a água potável. A qualidade 

Os grandes sábios da antigui-
dade, quando queriam propa-
gar altas virtudes, colocavam 
seus Estados em ordem.
Antes de colocarem seus Es-
tados em ordem, punham em 
ordem suas famílias.
Antes de colocar em ordem 
suas famílias, punham em or-
dem a si próprios.
E antes de porem em ordem 
a si próprios, aperfeiçoavam 
suas almas, procurando ser 
sinceros consigo mesmos
e ampliavam ao máximo seus 
conhecimentos.
A ampliação dos conhecimen-
tos decorre do conhecimento 
das coisas como elas são (e 
não como queremos que elas 
sejam).
Com o aperfeiçoamento da 
alma e o conhecimento das 
coisas, o homem se torna com-
pleto.
E quando o homem se torna 
completo, ele fi ca em ordem.
E quando o homem está em or-
dem, sua família também está 
em ordem.
E quando todos os Estados fi -
cam em ordem, o mundo intei-
ro goza de paz e prosperidade.

CONFÚCIO

da água infl uencia na saúde, por causa 
do saneamento básico, da preservação 
das espécies, da qualidade do ar e outros 
benefícios.
A água que afl ora à superfície, boa de 
beber com as mãos em concha, já não se 
vê mais. E até os lagos, mercê de nosso 
descuido e nosso desprezo, vai se perden-
do em areia e lodo, virando brejos. O lago 
do Ibirapuera, por exemplo, cartão postal 
de nossa metrópole, pode ser o cartão de 
epitáfi o do nosso meio ambiente. Da pro-
fundidade original de 2,5m, hoje não tem 
mais que uma lâmina de 30cm (película 
quase um décimo da original). Pensou-se 
em muita coisa para prevenir a degrada-
ção do lago. Lembram-se de um prefeito 
que colocou cisnes para, com seu nado, 
oxigenar a água? Lembram-se, que pela 
mesma razão, foi instalado equipamento 
para promover as águas dançantes? Pois 
é. Esqueceram-se de que, além disso, era 
necessário impedir o assoreamento do 
leito dos lagos; denúncia recente dá con-
ta de que, no – não tão - fundo do lago do 
Ibirapuera, acumulam-se mais de 80 mil 
metros cúbicos de detritos, lodo e areia. 
Esqueceram-se, também, de educar o 
povo para não jogar lixo naquelas águas 
(ou em sua proximidade, porque podem 
ser levados pelo vento e pela chuva). A 
mesma chuva que, transformada em 
tempestade, inundou o lago do Parque 
da Aclimação e praticamente acabou com 
ele, revelou que o local estava infectado 
de esgoto doméstico. Pois é. Faltou edu-
cação.
O próprio governo precisa estar ambien-
talmente mais educado. Lei para isso 
existe. A Política Nacional do Meio Am-
biente é defi nida pela lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981. Cumprir a lei signifi ca 
promover coleta seletiva de lixo, fazer 
campanhas de esclarecimentos, trazer as 
crianças para ajudar a disseminar a ideia 
de que, para desassorear rios e lagos, é 
preciso desassorear as mentes de obstru-
ções provocadas pela preguiça, pelo des-
preparo e às vezes pela incompetência.

 *Ricardo Castilho -  Advogado e escritor

Atitude Assoreada

ROJÕES DE SÃO JOÃO
Mané diz ao Tião: -Compre 50 
caixas de batata doce e 10 de 
gingibre para a festa de São 
João. Tião pergunta: -Porque 
você esta comprando tanta 
batata doce?? Mané: -é porque 
vamos economizar na compra 
de rojões!!

OS JUDEUS E O DINHEIRO
Um padre, um pastor e um ra-
bino reuniram-se para saber 
como que cada um divida o di-
nheiro entre o que fi cava com 
Deus, isto é, com a Igreja ou 
Sinagoga conforme o caso, e 
cada um deles. Disse o Padre, 
na minha Igreja Católica, eu
pego toda a coleta do perío-
do, faço um circulo no chão 
e atiro todo o dinheiro para o 
alto, aquilo que cair dentro do 
circulo pertence à Deus, o que 
cair fora é meu.
Disse o Pastor eu também faço 

a mesma coisa na minha Igreja 
Protestante, só que o que cair
dentro é meu e o que cair fora 
é Dele. O Rabino falou: Pois 
eu jogo tudo para cima. O quê 
Ele pegar é dele, o que cair no 
chão é meu!!!

A LOIRA E O RIM
A loira passeava pelo shopping 
quando, de repente, encontra 
uma velha conhecida:
- Nossa, maravilhosa! Como 
você emagreceu!
- Pois é... Perdi quinze quilos!
Eu tive de extrair um rim!
- Credo! Eu não sabia que um 
rim pesava tanto...

A SOGRA E A JANELA
- Alô, a minha sogra quer se 
atirar da janela. Eu moro no 
décimo andar!
- Enganou-se no número, meu 
amigo. Aqui é da carpintaria.
- Eu sei, mas é que a janela não 
abre...

Faça uma lista de grandes ami-
gos. Quem você mais via há 
dez anos atrás ? Quantos você 
ainda vê todo dia ? Quantos 
você já não encontra mais ?
Faça uma lista dos sonhos que 
tinha. Quantos você desistiu 
de sonhar? Quantos amores 
jurados pra sempre? Quantos 
você conseguiu preservar
Onde você ainda se reconhece
Na foto passada ou no espelho 
de agora? Hoje é do jeito que 
achou que seria? Quantos ami-
gos você jogou fora? Quantos 
mistérios que você sondava?
Quantos você conseguiu en-
tender? Quantos defeitos sa-
nados com o tempo? Eram o 
melhor que havia em você. 
Quantas mentiras você conde-
nava? Quantas você teve que 
cometer? Quantas canções que 
você não cantava? Hoje asso-
bia pra sobreviver? Quantos 
segredos que você guardava
Hoje são bobos ninguém quer 
saber? Quantas pessoas que 
você amava? Hoje acredita que 
amam você? O tempo passa e 
caminhamos todos juntos, sem 
parar. Nossas marcas pelo ca-
minho vão fi car. 

OSWALDO MONTENEGRO

A ordem das 
coisas

A LISTA
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DEFENDA O SEU DINHEIRO  
Pesquise os preços antes de ir ao supermercado

Pesquisa realizada em 02/07/2010. Arco Iris - bairro Alto Dom Bosco - San Michel - Campos 
Elíseos;  Bretas - Vila Nova e Super barato Aparecida - Jd. São Paulo.
Na última pesquisa, o menor preço foi do Coronel (R$ 61,65). O maior, do Tavares (R$ 65,72). O  
açúcar continua em queda, bem como o feijão e o arroz. 

 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

Vanessa de Figueiredo Vilela 
Araújo, empresária de Três 
Pontas, no Sul de Minas está 
entre as 10 mulheres indica-
das de vários países ao Em-
pretec Women in Business 
Award 2010 e representou o 
Brasil na segunda edição do 
prêmio, conferido pela Orga-
nização das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento do 
Comércio (Unctad). A sele-
ção começou com trinta e 
sete candidatas de dezoito 
países, e três empresárias 
brasileiras chegaram a con-
correr, mas só Vanessa che-
gou a fi nal.
Farmacêutica e bioquímica, 
Vanessa, que quando crian-
ça brincava em fazendas de 
café, aliou as nostálgicas 
plantações da terra natal 
ao fascínio pela cosmética 
criando a Kapeh - empresa 
que produz produtos de bele-
za a partir de extrato de café. 
Menos de três anos depois de 
iniciar sua trajetória nessa 
concorrida indústria, a mi-
neira, de apenas 32 anos, já 
disputou um prêmio interna-
cional de empreendedorismo 
feminino, pela criatividade 
e inovação que conseguiu 
imprimir à sua marca em 
tão pouco tempo. “Foi uma 
surpresa enorme e uma con-
quista e tanto ter vencido a 
etapa brasileira. Para mim, já 
signifi ca, sobretudo, o reco-
nhecimento do trabalho e a 
certeza de que estamos no 
caminho certo”, comemora a 
empresária.
Com menos de três anos no 
mercado, a empresa possui 

mais de 180 pontos de ven-
das em 15 Estados no Brasil, 
exporta para países como 
Portugal e Holanda. Agora 
se prepara para expandir os 
negócios para outros países 
da Comunidade Européia, 
África, Oriente Médio e Amé-
rica Latina. Até o fi m do ano, 
a empresária quer levar sua 
marca para todos os Estados 
do Brasil. Vanessa optou pela 
terceirização da produção e 
contratação de consultores 
em áreas estratégicas, como 
marketing e comércio exte-
rior, o que resultou em uma 

estrutura de oito empregos 
diretos e 50 indiretos.

Sobre a Kapeh
De uma das regiões mais aco-
lhedoras do sudeste brasileiro, 
mais especifi camente o sul de 
Minas Gerais, nasceu Kapeh, 
uma marca de cosméticos 
inovadora que traz em sua 
essência toda a força e vitali-
dade do café. A Kapeh, nome 
inspirado no dialeto Maia que 
signifi ca café, comercializa 
atualmente uma linha de 
33 itens entre hidratantes, 
sabonetes, óleo de banho, 
shampoos, condicionadores, 
shower gel, colônia e spray 
para ambientes, resultado 
de pesquisa e inovação cons-
tantes. Com uma linha de 
produtos diferenciada, feita 
à base do Extrato de Café e 
com o aroma de sua fl or, a 
Kapeh tem como princípio a 
responsabilidade social, uti-
lizando café certifi cado em 
todas as suas formulações, 
obtido através de produção 
rastreada e sustentável, com 
proteção ao meio ambiente e 
respeito ao ser humano.

Empresária da região é uma das 10 melhores 
empreendedoras do mundo pela ONU

Vanessa é sobrinha do 
ex-prefeito José Aurélio Vilela, 
que era natural de Três Pontas

Rua Luiz Duarte 343 - 
Santa Rosália

3712-1556

SUPER OFERTAS BARATEIRO !

Guaraná PET PLUS PET 2 lit  .... R$ 1,19

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

Farinha de trigo Nonita 1 kg ....  R$ 0,99

Mortadela Rezende 100g .... R$ 0,75

Apresuntado Lanche Rezende 100g .. R$ 0.79

Linguiça Toscana - Kg .... R$ 4,99

Frango assado dos bons ......  

R$ 9,90
Garanta já o seu!!

SUPERMERCADO

Supermercado SanMichel Bretas SBApda. ArcoIris

Arroz tipo 1 - 5 kg 6,99 6,79 8,45 6,79

Feijão - 1 kg 2,99 2,95 3,59 2,69

Açúcar Cristal - 5 kg 5,45 3,99 5,95 5,90

Sal refi nado - 1 kg 0,86 0,99 1,25 0,99

Óleo de Soja - 900 ml 1,93 1,75 2,15 1,95

Ovo branco - dz 2,90 2,39 1,99 1,99

Farinha de trigo - 1 kg 1,25 1,39 1,45 1,25

Macarrão - 500 g 1,39 1,39 1,45 1,19

Margarina - 500 g 1,59 1,49 2,85 1,45

Extrato de Tomate - 350 g 1,09 1,69 1,25 0,99

Fubá mimoso - 1 kg 0,89 0,89 1,65 0,89

Maizena - 500 g 3,49 3,69 3,05 3,49

Bolacha de trigo - 400 g 1,86 1,69 2,59 1,49

Achocolatado - 400 g 1,88 1,95 2,25 1,99

Refrigerante - PET 2l 1,77 1,79 1,75 1,20

Leite tipo C - 1 l 1,49 1,49 1,40 1,40

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

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

Pasta de dente - 90 g 1,19 1,09 1,45 0,99

Papel higiênico - pct 4 1,19 2,59 1,15 1,19

Absorvente higiênico pop 0,89 1,59 1,75 0,95

Toalha de papel - pct 1,79 2,29 1,99 1,79

Sabão em pedra - 1 kg 2,39 2,95 3,69 3,49

Sabão em pó - 1 kg 3,35 3,59 4,35 2,99

Detergente - 500 ml 0,90 0,79 0,99 0,79

Água sanitária - 1 l 1,09 1,19 1,30 1,15

Desinfetante - 500 ml 1,43 1,99 1,49 1,49

Lã de aço  - pct 1,33 1,29 1,29 1,49

Soma das Compras (R$) 59,04 60,56 68,20 56,55
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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

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

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

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

   Um dos locais mais aconchegantes da 

região é a renomada pousada Sítio do 

Capitão, em Andradas. Situada numa 

bela região de montanhas e bosques, 

bem no coração da serra da Caracol, 

os visitantes têm à sua disposição 

acomodações agradáveis e muito con-

* REDUTORES NADA
 REDUZIDOS

Depois da bronca que o líder 
comunitário e comerciante 
Wellington de Freitas (o po-
pular Tom) deu na turma da 
Prefeitura, eles tomaram te-
nência e colocaram um baita 
redutor na frente da Escola 
Estadual Edmundo Cardilo. E 
aproveitaram para consertar 
os outros ao longa da Coronel 
Virgílio Silva. Alguns fi caram 
bastante exagerado e fi ca di-
fícil até mesmo passá-los com 
segurança.

* REDUTOR DO URUTU
Se nos outros redutores, o 
pessoal da Prefeitura capri-
chou no recheio, o que fi ca em 
frente ao Bar do Urutu fi cou 
inalterado. E o Urutu disse que 
a turma está correndo mais do 
que o Barrichelo, passando em 
alta velocidade pelo local. Ele 
pediu para a Prefeitura reche-
ar aquele redutor também para 
impor mais respeito.

* BAR DU URUTU EM 
RITMO DE FESTA

E por falar em Urutu, ele ca-
prichou no serviço de seus 
fregueses. Aproveitando o 
clima de copa do mundo, ele 
comprou um projeto e um te-
lão (feito pelo Bilo da Toldos & 
Cia) e está passando todos os 
jogos da Copa da África do Sul. 
E as transmissões vão continu-
ar mesmo depois do torneio, já 
que os equipamentos vieram 
para fi car.

                                            
                                  

ZONA LESTE EM DESTAQUEZONA LESTE EM DESTAQUE
Wilson Ribeiro

* CAIRBAR TEM FÉ 
NO CORINGÃO

O empresário Cairbar (Peg Pag 
Bahia) é um dos maiores co-
rintianos de Poços de Caldas. 
Recentemente ele rebateu um 
artigo  esculhambando o Co-
rínthians encaminhado  pelo 
sãopaulino Dener (Barateiro) e 
tirou o maior sarro dos “bam-
bis”. Agora que o Campeonato 
Brasileiro teve uma folga por 
causa da Copa, Cairbar garan-
te que o Coringão vai faturar 
o título com as mãos amar-
radas nas costas. O Santas já 
está sendo desmanchado com 
a venda de Nilmar, Ganso e 
André. “Vai ser sopa no mel”, 
garantiu.

IGREJA DO SR. GERALDO 
QUASE PRONTA

A Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo, que está sendo 
construída no Parque Prima-
vera graças ao empenho do Sr. 
Geraldo Damaceno, está quase 
pronta. Já são quase 10 anos 
de luta, realizações de muitas 
festas e bingos. Mas, devagar e 
sempre, a comunidade católica 
do bairro está ganhando sua 
igreja.

*A MINA QUE NÃO SECA
Em frente ao Bar e Mercearia 
Pacotão (em frente ao parqui-
nho do Dom Bosco), há vários 
anos corre a água de uma mina 
que surge na casa vizinha. 
Todo dia, a água se acumula 
em frente ao bar, trazendo 
sérios transtornos aos clientes 

e principalmente ao  proprie-
tário, Sr. Paulo, que no fi nal 
das contas fi ca lá o dia inteiro. 
Ele está cansado de reclamar, 
mas ninguém na Prefeitura 
atende o pedido de fazer uma 
pequena canalização, ligando 
a mina diretamente na galeria 
de água pluvial. O vereador Ál-
varo Cagnani já foi informado, 
mas mesmo assim nada acon-
teceu. O pior é que ele não 
pode fazer esta obra, privativa 
do órgão público.

PEDINTES NO BRETAS 
PERTURBAM MAIS QUE 

VUVUZELAS
O número de pedintes que está 
“fazendo ponto” no Bretas 
Zona Leste é impressionante. 
É só você entrar no supermer-
cado que aparece uma fi gura 
manjada pedindo uma “jitó-
ria” e contando as histórias 
mais dramáticas. E alguns são 
chatos e não aceitam qualquer 
donativo. A gerência da loja 
deveria tomar medidas para 
impedir este tipo de assédio, 
pois é algo extremamente de-
sagradável. Na maior parte das 
vezes, são pessoas oportunis-
tas e má intencionadas que 
se valem do local para ganhar 
mercadorias. Se suas histórias 
fossem verdadeiras, era só pro-
curar a Secretaria de Assistên-
cia Social que ganhariam uma 
Bolsa Família e cestas básicas. 
No entanto, eles preferem o 
jeito mais fácil, já que não 
querem ser fi scalizados.

fortáveis. Além de uma das melhores 

e inigualáveis culinárias típica de Mi-

nas Gerais. Com um cardápio variado 

e feito por quem entende do assunto. 

Depois, ainda as também inigualáveis 

cachaças artesanais, produzidas no 

próprio sítio num alambique de pri-

meira linha. E ainda passeios pela pro-

priedade, repleta de lagos, cachoeiras,

plantações e criações de diversos ani-

mais. Vale a pena conferir!

   A sugestão da visita é de nosso amigo 

Fiola, da Corazzi Couros. Maiores infor-

mações: (35)9199-1921 

SÍTIO DO CAPITÃO: 
o melhor lugar para você descansar em Andradas
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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!

Assine a 
Tribuna da Zona LesteTribuna da Zona Leste

Poços de Caldas tem candidata ao Miss Minas Gerais
Selecionada pela coordenadora muni-
cipal do Miss Minas Gerais, Elizabeth 
Magda Hering Fernandes, a candidata 
Thaís Krauss Renda representará Poços 
de Caldas na 54ª edição do Miss Minas 
Gerais. Ela foi recebida pelo prefeito 
Paulo César Silva no gabinete.
“Como coordenadora eu tenho a liber-
dade de indicar uma candidata a al-
tura do município” destaca Elizabeth. 
Segundo a coordenadora, a primeira 
etapa será realizada em julho, nos 
dias 24 e 25, em Divinópolis. Já a 
segunda etapa acontecerá durante o 
mês de setembro.
Elizabeth Hering é também a coorde-
nadora ofi cial do Mini Miss, Miss Maturidade e organiza o Miss Poços de Caldas há 14 anos.

O prefeito Paulo César Silva 
visitou recentemente uma das 
escolas municipais da Zona 
Leste - a recém inaugurada  E. 
M. José Raphael Santos Netto, 
no Jardim Filadélfi a. Depois 
ele doi para o Santa Maria.
Segundo ele, serão visitadas 
duas a três escolas por sema-
na. “Pretendemos ver as cor-
reções que devem ser feitas 
na estrutura física das escolas, 
para um melhor funcionamen-
to”, destaca.   Na Escola Muni-
cipal Júlio Bonazzi será feita 
uma reconstrução do prédio, 
nos moldes do que já ocor-
reu na E. M. Dr. Pedro Affon-
so Junqueira. Segundo Paulo 
César Silva, o projeto já exis-
te e foi analisado juntamente 
com o engenheiro da Secreta-
ria Municipal de Projetos de 
Obras Públicas, Antônio Carlos 
Della Testa. “A equipe de enge-
nharia da Prefeitura vai visitar 
a escola para realizar um estu-
do para podermos dar início à 
reforma”, completa.
Quanto à Escola Municipal 
José Raphael Santos Netto, o 
prefeito fi cou satisfeito com o 
que viu. “É uma escola nova e 

Prefeito visita escola no Jardim Filadélfi a

já está equipada com todos os 
móveis, com uniforme criado 
pelos próprios alunos. Fico fe-

liz em ver o trabalho da equi-
pe, da direção e também de 
toda a comunidade”, ressalta. 

o prefeito Paulinho Courominas fi cou satisfeito com o que viu 
Escola Municipal José Raphael Santos Netto

Rua Cel. Virgílio Silva, 1568 * Vila Nova 9969-6309  * Poços de Caldas, MG

Bar & Lanchonete

BORGES
Lanches * Drinks & bebidas em geral

Salgadinhos e muita diversão no ambiente mais limpo 

e aconchegante da Zona Leste

E fi que por dentro das melhores notícias da melhor região da cidade

R$ 20,00 por ano

3713-2642
PEÇA JÁ A SUA ASSINATURA!PEÇA JÁ A SUA ASSINATURA!

Para melhor servir à região, a Tribuna da Zona Leste agora é quinzenal. 
E também está criando um novo programa editorial para tornar ainda 

mais abrangente a cobertura jornalística e publicitária. Muito mais 
informação e serviço aos nossos leitores e anunciantes.

Por apenas R$ 20,00 por ano, você também pode fazer parte desta 
comunidade*.

* Assinatura anual - 24 exemplares. Sempre no primeiro e terceiro sábado de cada mês. Também é possível fazer assinatura semestral (12 
exemplares) por R$ 10,00;

Av. José Remígio Prézia 747 (próximo à Escola Dom Bosco) 3713-2552
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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 !

Blusas masculinas e femi-

ninas em oferta: 10% de 

desconto em 3 vezes

DISK ENTREGA: 9807-7391

Mineração Curimbaba contamina 
represa Saturnino de Brito com fl úor
Há várias semanas, a coloração 
verde da represa Saturnino de 
Brito vinha chamando a aten-
ção dos moradores da Zona 
Leste. Depois de muita curio-
sidade e denúncias, o Depar-
tamento Municipal de Água e 
Esgoto (DMAE) efetuou aná-
lises e constatou que o nível 
de fl úor estava muito acima 
dos níveis seguros para con-
sumo humano. Fato que fi cou 
constatado pela mortandade 
de peixes ao longo da represa. 
Antes, pensava-se que a cor 
verde era produzida por algas 
tóxicas.
Técnicos de DMAE começaram 
a investigar a origem da con-
taminação e subiram ao longo 
do ribeirão Ponte Alta (que 
nasce nas imediações do Par-
que Pinheiros). Descobriu que 
o problema foi provocado pela 

Mineração Curimbaba, que 
despejava num córrego algum 
produto contaminado com 
fl úor. Notifi cada, a empresa 
imediatamente suspendeu o 
despejo e os níveis do elemen-
to caíram bastante. Mesmo as-
sim, o DMAE teve que esvaziar 
a represa para se livrar do pro-
duto tóxico. A operação pro-
vocou o racionamento de água 
nos bairros da Zona Leste, mas 
gradativamente foi soluciona-
da e hoje o abastecimento está 
normal.
O ex-prefeito Paulo Tadeu fez 
diversas e sérias denúncias, 
aproveitando-se do problema 
para responsabilizar o atual 
prefeito, Paulinho Couro Minas, 
e os deputados Geraldo Thadeu 
e Carlos Mosconi pelo ocorrido. 
Segundo notas publicadas no 
blog dele, os deputados foram 

omissos durante a crise e po-
deria  ter melhor contribuído 
para uma efetiva solução dos 
problemas, “mas fi caram total-
mente ausentes e omissos”.
Diretores do DMAE, no entan-
to, aconselham a população a 
economizar água, usando-a de 
forma mais racional.

Águas verdes: 
as águas da represa Saturnino de Brito fi caram tão verdes como as dos mares do Ceará

Recentemente, o vereador Joaquim 
Sebastião Alves (PMDB) esteve em 
diversos bairros da zona leste para 
verifi car o atendimento das indicações 
feitas no primeiro ano de mandato. 
Muitas das revindicações, segundo o 
parlamentar, ainda não foram atendi-
das. Foram visitados os bairros Jardim 
Philadélphia, Residencial Santa Clara, 
Estância São José e Jardim Ipê.
Durante a visita, o vereador constatou 
que muito ainda precisa ser feito pelos 
bairros. Este fato o levou a elaborar 
aproximadamente 15 indicações, que 
foram encaminhadas ao Poder Execu-
tivo. “Muitas ruas dos bairros visitados 
são de bloquetes e necessitam com 
urgência de reparos, já que em muitos 
pontos estão soltos ou apresentam 
deformidades de nivelamento. Vários 
buracos e borrachudos também foram 
encontrados nas vias asfaltadas e ne-
cessitam de operação tapa-buraco an-

tes que as chuvas recomecem. Várias 
solicitações de redutor de velocidade 
também foram feitas pelos morado-
res”, relatou Joaquim.
No Jardim Ipê, os moradores pediram 
que o Executivo dê mais atenção ao 
Bosque, que é a única opção de  lazer.  
No local, o legislador se deparou com 
uma área completamente abando-
nada, com mato alto por toda parte, 
quadra de bocha destruída, banheiro 
depredado e lixo espalhado por todo o 
local. Ainda no bairro, na rua José Pa-
vesi, existem duas minas que jogam 
água diretamente na rua. “Através de 
indicação solicitei que sejam feitos 
exames nas águas para constatar se 
são ou não potáveis. Caso sejam pro-
pícias ao consumo, que as mesmas 
sejam canalizadas e criadas fontes 
para que a população possa usufruir 
da mesma. Não podemos deixar es-
sas águas se tornarem um criadouro 

de Aedes Aegypti. A dengue se com-
bate eliminando estes focos”, alegou.
Nos outros bairros foram encontra-
dos bueiros entupidos e alguns sem 
manutenção, apresentando falta de 
tampa ou grade. Para o vereador, o 
pior foi visto nas áreas verdes de 
propriedade do município, que estão 
completamente cheias de entulho e 
lixo, aumentando a proliferação de 
animais peçonhentos e doenças que,
muitas vezes, poderiam ser evitadas 
com medidas simples e efi cazes. “To-
dos nós devemos estar atentos aos 
problemas relacionados ao meio 
ambiente. Há algum tempo fi z in-
dicação ao senhor prefeito para que 
fossem colocadas caçambas nas áre-
as verdes para diminuir o impacto de 
descartes que a população, algumas 
vezes até empresas, fazem na área 
verde. Espero que esta iniciativa seja 
implantada”, concluiu.

Joaquim da Farmácia visita bairros da Zona Leste
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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

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

Álvaro Cagnani reitera pedido de obras
O dinâmico e atuante vereador 
Álvaro Cagnani disse que nesta 
semana, reapresentou uma sé-
rie de reivindicações de obras 
em bairros da Zona Leste de 
Poços de Caldas. Principalmen-
te no sistema viário, educação 
e saúde. Dentre as principais 
reivindicações, ele destaca a 
construção de rotatórias nas 
entradas dos bairros Parque 
Primavera (trevo do DER e en-
troncamento da Av. Presiden-
te Wenceslau Braz com a Rua 
Lusitânia), Campos Elíseos e 
AABB. “A cada dia que passa, 
o trânsito está mais pesado 
nesta região. E mais perigoso 
também. A Prefeitura precisa 
construir urgentemente es-
tas rotatórias para dar mais 
segurança aos usuários e aos 
moradores destes bairros. Não 
são obras caras não, mas mes-
mo assim, já tomamos o cui-
dado de reservar dinheiro do 
orçamento quando realizamos 
a LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias). Então, não resta 
desculpa de falta de dinheiro. 
Agora, vamos fi car de marca-
ção cerrada para que a Prefei-
tura realmente construa estas 
obras viária e dê mais segu-

rança à população”, destacou 
o vereador.
Quebra-Molas; Álvaro desta-
cou também que solicitou ao 
secretário Sérgio do Pampa 
que fossem consertados os 
redutores de velocidade nas 
principais vias da região. E 
que Sérgio prontamente aten-
deu ao pedido, determinando 
que os equipamentos fossem 
recuperados - principalmente 
na Rua Coronel Virgílio Silva. 
“Como estava velhos e rebaixa-
dos, muitos motoristas irres-

ponsáveis estavam correndo 
demais, colocando a vida da 
população em risco. Agora, 
não. Nos os enquadramos e o 
trânsito melhorou bastante. O 
ideal seria não ter redutores, 
mas como existem muitos mo-
toristas irresponsáveis e peri-
gosos, é a melhor alternativa”, 
enfatizou Álvaro.
Estrada da Cachoeirinha: Ál-
varo disse também que está 
acompanhando de perto a 
questão do asfaltamento da 
estrada da Cachoeirinha.

Trânsito perigoso:  Zona Leste precisa de obras para dar segu-
rança aos motoristas e moradores

Correios recebe donativos para vítimas de enchentes no NE
A exemplo do que vem acontecendo para 
o Estado de Alagoas,  os Correios estão 
recebendo donativos também para os 
desabrigados pelas enchentes no Estado 
de Pernambuco. Poderão ser doados ali-
mentos não perecíveis, vestuário, roupas 
de cama, mesa e banho, calçados, tendas 
e barracas.
Os produtos deverão ser embalados pelo 
doador, em pacotes que não excedam 30 
quilos, e entregues nas agências dos Cor-
reios. A postagem dos donativos será gra-
tuita. Devem-se evitar embalagens frágeis, 

que possam se romper durante o manuseio 
e transporte.
Doações de remédios só poderão ser feitas 
por fabricantes ou redes farmacêuticas que 
se responsabilizem pelo cumprimento das 
normas legais e sanitárias aplicáveis a esses 
produtos (como prazo de validade, por exem-
plo). Os Correios não aceitarão doações em 
dinheiro. No ato da postagem, a encomenda 
deve ser endereçada ao Corpo de Bombeiros, 
Av. João de Barros, 399 – Boa Vista, Recife/PE 

– CEP: 50050-902, não sendo permitido o en-
vio a pessoas físicas, órgãos ou entidades.  As 

encomendas-donativos que não atenderem 
às condições preestabelecidas não poderão 
ser recebidas pelos Correios.
As ações de ajuda a desabrigados são de-
sencadeadas pelos Correios sempre que 
solicitadas pelos governos estaduais, em 
casos de calamidade pública. A capacidade 
de mobilização da sociedade pelos Correios 
se comprova pelos resultados parciais da ar-
recadação de donativos para as vítimas em 
Alagoas – em apenas três dias úteis, até o 
dia 30/6, foram arrecadados no país aproxi-
madamente 29 toneladas de donativos.
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Para conquistar novos consu-
midores, a indústria do tabaco 
aposta em diferentes fórmulas 
de produtos e publicidade
Festas, baladas, música ele-
trônica e DJs renomados – o 
universo jovem é marcado por 
animação e agito. O estilo das 
roupas, dos cabelos, a lingua-
gem – cada detalhe busca um 
conceito e infl uencia o modo 
de ser, pensar e agir dos jovens.
A indústria do cigarro sabe 
que esse público é promissor 
e que podem ser seus clientes 
regulares amanhã.  “Pesquisas 
apontam que os tabagistas 
iniciam o consumo em média 
aos 15 anos”, explica Stella 
Martins, coordenadora do Pro-
grama de Atenção ao Tabagis-
ta do Centro de Referência em 
Álcool, Tabaco e Outras Drogas 
(Cratod), órgão da Secretaria 
de Saúde do Estado de São 
Paulo.
Com a restrição da propaganda 
direta do cigarro, a publici-
dade para o jovem fi cou mais 
sofi sticada, com o aprimora-
mento do uso dos pontos de 
venda. A aposta passou a ser 
os chamados pontos de venda 
“ambulantes”. Não só essa, mas 
muitas outras articulações 
da empresas de cigarro serão 
abordadas por Stella Martins 
no seminário Álcool, Tabaco e 
a Publicidade, promovido pela 
Associação Brasileira de Estu-
dos do Álcool e outras Drogas 
(Abead), dia 26 de maio, na 
Unifesp, em São Paulo.
Nessa nova modalidade de 
propaganda, as empresas pro-
movem festas e divulgam am-
plamente sua marca como pa-
trocinadora do evento através 
do estímulo visual dos logos, 
modelos e promoters, contra-
tadas pelas empresas, segun-

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

 Enrolados em guardanapos, 
jogados em bandejas de lan-
chonetes, no fundo de bolsas, 
mochilas, pochetes, gavetas, 
pastas executivas, lá estão 
eles, ou, pelo menos estavam: 
os aparelhos ortodônticos re-
movíveis... “Há pacientes que 
já nem se lembram mais quan-
tos aparelhos já perderam ou 
quebraram, devido a falta de 
cuidado”, conta André Felipe 
Abrão, ortodontista da Clínica 
Genesis, Mestre em Ortodontia 
pela FOUSP.
Enrolar o aparelho no guarda-
napo em lanchonetes e restau-
rantes é uma das causas mais 
comuns de perda. As pessoas 
embrulham o aparelho para 
comer e deixam na bandeja ou 
jogam no lixo. “A gente brinca 
que as redes de fast food são o 
maior centro de aparelhos per-
didos do mundo”, diz André 
Abrão.
Segundo o ortodontista da 
Clínica Genesis, os aparelhos 
removíveis costumam ser os 
mais indicados para crianças 
que ainda têm dentes de lei-
te, enquanto os fi xos são mais 
usados para tratar a dentição 
permanente. “Geralmente, os 
removíveis são usados numa 
primeira fase e ajudam a criar 
condições favoráveis para o 
desenvolvimento da dentição 
permanente. O aparelho fi xo, 
então, faz um acabamento, 
com movimentos que o re-
movível não é capaz de fazer, 
como, por exemplo, corrigir a 
rotação de um dente “, explica 
André Abrão.
     Os dentes de leite têm uma 
anatomia diferente e suas 
raízes não suportam a força 
que o aparelho fi xo propor-
ciona. Depois do tratamento, 
o aparelho removível também 
pode ser utilizado para manter 
o resultado. De acordo com 
André Abrão, existem alguns 
aparelhos de contenção fi xos 
que não precisam ser retira-
dos para a alimentação. “Mas, 
quando é utilizado um apare-
lho removível, é preciso retirar 
o aparelho para comer. O ideal 
é guardá-lo em uma caixinha 
específi ca. Para evitar esque-
cimentos, recomendo, sempre 
que os pacientes tenham mais 
de um caixa. Estudantes, por 
exemplo, podem deixar uma 
caixinha em casa e outra na 
mochila”, recomenda o orto-
dontista da Clínica Genesis, 
André Abrão.
No bolso também não pode...
“Guardar o aparelho no bolso

Por que é tão fácil perder o aparelho móvel?

é outro problema recorrente 
que pode tanto quebrar, como 
deformar a placa ou os fi os. 
Descuidos à parte, problemas 
como bruxismo também po-
dem forçar o aparelho e levar 
à quebra do fi o”, afi rma André 
Abrão. Independentemente 
da origem do problema, “se o 
aparelho deformar, o pacien-
te não deve tentar ajeitá-lo 
por conta própria, nem usar o 
aparelho com problema, pois 
assim pode acabar agravando 
o problema inicial”, alerta o 
dentista.
Diante de qualquer inciden-
te, como fi os amassados ou 
desadaptados e quebra de al-
gum componente do aparelho 
removível, a recomendação é 
sempre procurar o ortodontis-
ta o quanto antes, “uma vez 
que, quando o paciente fi ca 
sem o aparelho, na posição 
apropriada, toda a seqüência 
de estímulos que era feita so-
bre os dentes, é interrompida. 
Não que a recidiva seja total, 
mas ela ocorre”, avisa o pro-
fessor do CETAO.

APARELHO NO LIXO
Se por um descuido,  o apa-
relho foi parar no lixo,  mas 
“foi resgatado a tempo”, a 
dica é higienizá-lo com um 
produto anti-séptico, como a 
solução de Milton ou o líquido 
de Dakin. “Essas substâncias 
estão à venda em farmácias e 
se parecem com a água sani-
tária, embora sejam mais su-
aves. O líquido de Dakin, por 
exemplo, é utilizado para lim-
peza no tratamento de canal, 
afi rma. Basta diluir a solução 
em água, deixar o aparelho de 
molho durante pelo menos 30 
minutos e, depois, escová-lo”, 
explica André Abrão.
Como a solução não tem um 
gosto agradável, Abrão tam-
bém sugere lavar o aparelho 
com anti-séptico bucal antes 
de voltar a usá-lo. “E nem 
pensar em ferver o aparelho, 

pois como ele é feito de resina,
pode deformar em altas tem-
peraturas”, alerta o dentista.
Aparelho em adultos
Em geral, quem procura um 
ortodontista, após os 21 anos,
é motivado pelo desejo de me-
lhorar a aparência. Mas, se o 
tratamento exigir o uso do 
aparelho ortodôntico, é preci-
so estar preparado para passar
por uma fase de adaptação.
Os pacientes têm um traba-
lho extra importante a fazer
depois das refeições: “Não 
basta escovar os dentes. É pre-
ciso escovar o aparelho. Uma 
higienização defi ciente deixa 
sujeira em volta dos bráquetes,
o que compromete o esmalte 
dos dentes e pode levar à for-
mação de cáries, manchas ou à 
gengivite”, explica o  profes-
sor do CETAO.
Para evitar esses inconvenien-
tes, além de utilizar a escova 
dental, é recomendável o uso 
do passa-fi o - uma espécie de 
agulha de plástico que auxilia 
na limpeza com o fi o-dental 
- e a escova interdental, que 
limpa entre os dentes. Estes 
acessórios são encontrados 
nas farmácias e grandes super-
mercados.
Segundo André Abrão, é falsa 
a idéia de que o tratamento 
ortodôntico em adultos sem-
pre leva mais tempo do que o 
dos adolescentes. “Muitas ve-
zes, o indivíduo quer apenas 
uma leve mudança no sorriso.
Os parâmetros do tratamento 
ortodôntico em adultos, hoje,
são outros”, diz o professor
do Curso Diagnóstico e Pla-
nejamento do Tratamento Or-
todôntico para Iniciantes do 
CETAO.
CONTATO:
Clínica Genesis - Integra o 
Grupo  S& E- Saúde e Educação
www.clinicagenesis.com.br 
www.cetao.com.br

do relata a especialista Stella 
Martins. Na oportunidade, os 
jovens preenchem cadastros 
que oferecem canais de comu-
nicação, principalmente via 
e-mail, para a divulgação de 
novos eventos e brindes pro-
mocionais.
“Em todas essas ações as em-
presas criam uma imagem po-
sitiva junto ao jovem, que aca-
bam por associar o cigarro com 
diversão e prazer. Também 
vale ressaltar que a indústria 
do tabaco realizou uma série 
de estudos para traçar um 
perfi l detalhado desse público. 
Descobriu, por exemplo, que 
o adolescente não gosta do 
sabor do cigarro quando faz a 
experimentação, por causa do 
gosto amargo. Para conquistá-
-los, então, lançou no merca-
do uma série de cigarros com 
aromas diversos, que não por 
acaso possuem teor mais ele-
vado de nicotina, substância 
responsável pela dependên-
cia”, conta Stella Martins.

Esses e mais dados foram ob-
tidos a partir de documentos 
secretos, divulgados após uma 
série de ações judiciais con-
tra as empresas de tabaco nos 
Estados Unidos. Os relatórios 
revelam estudos minuciosos e 
reuniões onde se discutia aber-
tamente táticas para conquis-
tar consumidores. “Até mesmo 
os aromas e sabores dos cigar-
ros para o público jovem eram 
estratégicos. O de tutti frute, 
por exemplo, remetia ao sabor 
de balas e chicletes, para lem-
brar a infância”, relata.
Para Stella, evitar essas arti-
culações implica na restrição 
total da publicidade do taba-
co. “Na maioria das províncias 
do Canadá, mesmo nos pontos 
de venda os cigarros não fi cam 
expostos ao público, ou seja, 
o fumante não visualiza nem 
o cigarro nem a marca. A au-
sência de estímulo visual tem 
efeito protetor tanto para o 
adolescente quanto para quem 
está parando de fumar, afi rma.

Os perigos do cigarro e tabagismo: 
Os jovens são o alvo
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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

O Senac traz para São João 
da Boa Vista o curso livre Wi-
reless – implantação de redes 
WLAN, que ensina o aluno a 
montar e confi gurar redes de 
computadores sem fi o. Essa 
tecnologia ajuda a reduzir 
custos, uma vez que não são 
necessários vários metros de 
cabeamento, além de manter 
os ambientes mais organiza-
dos, sem cabos e canaletas de 
fi os espalhados por todo lado.

 “Com a grande tendência de 
dispositivos móveis e a revo-
lução na forma de nos comu-
nicar, as redes sem fi o acabam 
facilitando o acesso à Internet, 
sem dependência de grande 
infraestrutura”, explica Thia-
go Maltempe, coordenador de 
informática do Senac São João 
da Boa Vista. “Locais públicos 
como aeroportos, shoppings 
centers, escolas, hotéis, etc. 
estão aderindo à tecnologia 
WLAN, também conhecida 
como Wi-Fi”, acrescenta.

O programa é voltado para 
profi ssionais que atuam na 
área de informática, permi-
tindo a montagem e a confi -
guração de redes sem fi o em 
qualquer ambiente. Pessoas 
interessadas em ingressar nes-

A recuperação da principal 
trilha existente no Parque 
Municipal da Serra de São 
Domingos (PMSSD), que liga 
a Fonte dos Amores ao Monu-
mento ao Cristo Redentor, já 
foi iniciada. Previsto no Plano 
de Manejo concluído em feve-
reiro de 2010, o projeto está 
sendo implementado sem cus-
tos para o município, por uma 
empresa local, como medida 
de compensação ambiental 
por intervenção em Área de 
Preservação Permanente, com 
investimentos de R$ 100 mil. 
A execução da obra foi devida-
mente autorizada pelos órgãos 
ambientais competentes e tem 
por objetivo a preservação 
das características originais 
daquele espaço, garantindo 
a segurança dos usuários. O 
projeto foi iniciado em 2003, 
pelos técnicos do então De-
partamento de Preservação 
Ambiental (atual Departamen-
to de Meio Ambiente) e por 
técnicos de algumas institui-
ções e empresas voluntárias. 
A iniciativa visa criar condi-
ções ambientalmente favorá-
veis de proteção à trilha ex-
tremamente utilizada, e, por 
isso mesmo, submetida a es-
tresses ambientais que provo-
cam processos erosivos, piso-
teio de vegetação, pichações, 
compactação do solo, acúmulo 
de lixo, etc.
“Assim, foi proposto um traba-
lho de recuperação de modo a 
garantir suas características 
ambientais naturais e mitigar 
os danos existentes, buscando 
a adoção de técnicas reco-
nhecidamente utilizadas para 
intervenção em Unidades de 
Conservação que privilegiem 
o mínimo impacto à paisa-
gem, bem como a utilização 
de materiais ambientalmente 
corretos”, explica a secretária 

Curso de Wireless é oferecido pela primeira vez 
no Senac São João da Boa Vista

sas áreas também podem fazer 
o curso, desde que tenham 
bons conhecimentos dos siste-
mas operacionais Windows®ou 
Linux® e noções básicas de 
redes de computadores. Desde 
as primeiras aulas, os alunos 
recebem conteúdo teórico e, 
simultaneamente, utilizam 
todo o aprendizado em exercí-
cios práticos no laboratório de 
informática.

 Nas aulas, o aluno apren-
derá a instalar, confi gurar e 
dar suporte às redes sem fi o. 
Estará apto a acessar e confi -
gurar equipamentos de sina-
lização como Access Points, 
roteadores e placas de redes. 
Dessa forma, poderá otimizar 

a comunicação entre os dispo-
sitivos, sejam eles cabeados ou 
sem fi o.

“Com a grande tendência e 
utilização cada vez maior da 
WLAN, a demanda por pro-
fi ssionais aptos a instalar e 
confi gurar tais redes cresceu”, 
afi rma Thiago.

O curso tem carga horária 
de 32 horas. As aulas serão aos 
sábados, das 8h30 às 12h30, 
com início previsto para 3 
de julho e término em 28 de 
agosto. Para se inscrever é pre-
ciso ter, no mínimo, 16 anos 
e ensino fundamental comple-
to. São necessários, também, 
bons conhecimentos dos sis-
temas operacionais Windows® 
ou Linux® e noções básicas 
de redes de computadores. O 
investimento no curso é de 
R$ 413,00, que pode ser par-
celado em até quatro vezes de 
R$ 103,25, no boleto bancário, 
e em até oito parcelas de R$ 
51,62, no cheque ou cartão 
de crédito. Mais informações 
pelo telefone (19) 3366-1100 
ou pelo e-mail sjboavista@
sp.senac.br.

Conheça nossa política de 
bolsas de estudo

Esses cursos estão contem-
plados pela Política Senac de 
Concessão de Bolsas de Estu-
do, que visa atender pessoas 
com renda familiar de até um 
salário mínimo e meio per ca-
pita (R$ 765,00), entre outros 
requisitos. Mais informações 
podem ser obtidas em uma 
unidade Senac ou no endereço:

www.sp.senac.br/bolsasde-
estudo.
SERVIÇO
Curso: Wireless – implantação 
de redes WLAN
Horário: aos sábados, das 8h30 
às 12h30
Local: Senac São João da Boa 
Vista - Rua São João, 204 – 
Centro. Tel.: (19) 3366-1100
E-mail:sjboavista@sp.senac.br

Redes sem 
fio ajudam 
a reduzir 
custos e 
deixam o 
ambiente 

organizado

de Planejamento, Desenvolvi-
mento Urbano e Meio Ambien-
te, Cibele Melo Benjamim. 
Consideradas as característi-
cas peculiares do PMSSD, que 
possui implicações legais es-
pecífi cas, o projeto foi aprova-
do pelo Conselho Municipal de 
Conservação e Defesa do Meio 

Ambiente (CODEMA), Institu-
to Estadual de Florestas (IEF),
Conselho Municipal de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Ar-
tístico, Cultural e Turístico de 
Poços de Caldas (CONDEPHACT)
e Instituto Estadual de Patri-
mônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais (IEPHA). 

Começa a recuperação da trilha do Cristo

A trilha liga a Fonte dos Amores ao Monumento ao Cristo Reden-
tor, na Serra de São Domingos
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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

+ 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

TRAGA ESTE 
ANÚNCIO E 
GANHE UM 
CHECK-UP 

GRÁTIS!!

PEÇAS E MECÂNICA MULTIMARCAS

INJEÇÃO ELETRÔNICA - CÂMBIO AUTOMÁTICO - MOTOR - FREIOS

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

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

total

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

Em meio à busca de combus-
tíveis alternativos no setor 
automobilístico, o grupo Fiat 
investe no desenvolvimento 
de um motor para máquinas 
agrícolas movido a óleo vege-
tal puro, que poderá ser pro-
duzido nas próprias unidades 
rurais. A substituição do diesel 
convencional no motor desen-
volvido com o Instituto Nacio-
nal de Metrologia e Qualidade 
Industrial (Inmetro) pode re-
presentar 30% de economia e
chegar ao mercado no fi nal do 
ano que vem.
O novo motor está em testes 
no câmpus do Inmetro, em 
Duque de Caxias (RJ), com a 
participação do grupo de en-
genharia automotiva da FPT 
Powertrain Technologies, a 
unidade que produz motores 
para o grupo Fiat no Brasil. A 
multinacional quer aumentar 
sua participação no mercado 
de máquinas agrícolas, espe-
cialmente as voltadas para pe-
quenos agricultores.
O protótipo pode gerar um tra-
tor que dispensa a compra de 
combustível. O insumo pode-
rá ser preparado pelo próprio 
agricultor com sementes olea-
ginosas, como soja e girassol. 
Segundo Romeu Daroda, coor-

denador do projeto no Inme-
tro, a produção caseira, livre 
de impostos,pode chegar a um 
custo fi nal de R$ 0,70 por litro, 
cerca de 30%abaixo do biodie-
sel industrializado.
“Até hoje, tínhamos de estudar 
formas de converter o óleo 
vegetal em algo que se asse-
melhasse à aparência química 
dos combustíveis tradicionais 
e, assim, usar nos motores dis-
poníveis na indústria. O que 
estamos fazendo é adaptar o 
motor ao combustível”, explica 
Daroda. Desempenho. Segun-
do o pesquisador, a estimativa 
de ganho econômico de uso do 
óleo vegetal puro não conta-
biliza ainda a performance do 
motor. Mas ele acredita que o 
óleo caseiro tem maior efi ciên-
cia por litro do que o diesel ou 

o biodiesel industrializado, já
que será usado o extrato puro
sem passar por processo quí
mico. Juntamente com o motor
os técnicos envolvidos no pro
jeto aperfeiçoam uma máquina
elétrica que extrai óleo de 60
quilos de sementes por hora, o
que resulta em oito litros.
Daroda explica que a ideia nas
ceu de uma preocupação social:
criar uma fonte de energia para
comunidades agrícolas isoladas
Além de produzir o combustí
vel dos tratores, os agricultores
também poderão usar as má
quinas como geradores de ener
gia elétrica para residências
Mas a tecnologia pode, ainda
alavancar a produtividade de
grandes empreendimentos do
agronegócio, como a produção
de soja.

SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

Venha conhecer 

a mais nova, 

moderna e 

bem equipada 

ofi cina 

mecênica da 

região!

      A notícia de que o Estádio 
Municipal Dr. Antônio Megale, no 
bairro Santa Rosália, está livre 
dos vândalos e desocupados, que 
durante anos permaneceram no 
local, deixou o vereador Antônio 
Carlos Pereira (DEM) satisfeito. 
Na última semana, ele esteve no 
estádio e pôde conferir que a Se-

Vereador parabeniza a prefeitura e sugere novas 
melhorias no Estádio Dr. Antônio Megale

cretaria Municipal de Esportes 
colocou um servidor para cui-
dar, exclusivamente, daquele 
patrimônio público.
 Durante a visita, 
Pereira tomou conhecimen-
to de algumas melhorias que 
ainda precisam ser realizadas 
no estádio, como por exemplo 

a reforma dos vestiários e sa-
nitários. “Primeiro quero cum-
primentar a administração que, 
através da Secretaria de Espor-
tes, colocou um servidor perma-
nente para tomar conta do local. 
Os desocupados que estavam 
sempre causando problemas já 
não aparecem mais por lá. En-
tretanto, gostaria de sugerir 
algumas melhorias para que o 
espaço fi que cada vez melhor. 
Como por exemplo, posso citar 
a necessidade de reforma dos 
banheiros, que hoje encontram-
-se em situação muito precária”, 
ressaltou.
 Em ofício encami-
nhado ao Executivo, o vereador 
relatou também a necessidade 
de outras intervenções, dentre 
elas: reparos no sistema de ilu-
minação, que apresenta cons-
tante defi ciência, provocando 
o não funcionamento do mes-
mo; ampla reforma da quadra 
descoberta, que fi ca ao lado do 
estádio, pois a situação atual 
do alambrado pode facilitar a 
volta dos vândalos; construção 
de quadra de bocha, que foi 
desativada na implantação do 
Ginásio  Vereador José Isaías de 
Araújo – Quinha.
Em atendimento a diversas so-
licitações, Pereira pediu ainda 
estudos que possibilitem a im-
plementação de uma programa-
ção especial de férias, no mês 
de julho, para crianças do Santa 
Rosália e de bairros vizinhos. 
Finalizando, no documento en-
caminhado à prefeitura, Pereira 
elogiou novamente a medida 
adotada e destacou a alegria e 
satisfação ao ver o estádio sem 
os problemas que atormenta-
vam a comunidade no passado.

Fiat Iveco lança motor a óleo vegetal

O vereador Antônio Carlos vistoria as instalações do estádio no bairro Santa Rosália
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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)

Luiz  * 3713-1850

Rua Cel. Virgílio Silva, 3240 * Dom Bosco

37701-103 * Poços de Caldas, MG

Panificadora TrigoPanPanificadora TrigoPan
PÃO QUENTINHO A TODA HORA. 

Confeitaria em geral. Doces. Lanches. Frios
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

--------------------------------------
LELÉ CARIMBOS

R. Br. Campo Místico, 186 esq. Trav. S. 
Cruz. 3714-7864

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

ESTÁ ESPERANDO O QUÊ?

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

-----------------------------------
APTO NOVO

V. Pq. Primavera, 2 qtos., gar., ac. fi nanc. 
Tr. 9151-4308

----------------------------------------
SUPERMERCADO

V. Excel. local. Freguesia formada. Tr. 
9197-5009

----------------------------------------
VENDO SALÃO

De beleza, R$10mil, completo. Tr.atar 
pelo telefone  9140-6627

Rua Cel. Virgílio Silva 1954

Pertinho do CSU

 9106-5889

Cortes de cabe-
lo em geral.

Asseio, higiene 
e bom gosto

SALÃO DO TININHO

CUIDADO em BARES, RESTAU-
RANTES, IGREJAS  e outros 
locais de encontros coletivos.
Bandidos estão dando de 10 x 
0 em criatividade  em nós e na 
Polícia, portanto, vamos aca-
bar com isso...   Vejam: Você 
e seus amigos ou familiares 
estão num bar ou restaurante, 
batendo papo e se divertindo. 
De repente chega um indiví-
duo e pergunta de quem é o 
carro tal, com placa tal, esta-
cionado na rua tal, solicitando 
que o proprietário dê um pu-
linho  lá fora para manobrar o 
carro, que está difi cultando a 
saída de outro carro.
Você, bastante solícito vai, 
e ao chegar até o seu carro, 
anunciam o assalto e levam 
seu carro e seus pertences, e 
ainda terá sorte se não levar 
um tiro...
Numa mesma noite, o resgate 
da Polícia Militar atendeu a 
três pessoas baleadas, todas 
envolvidas no mesmo tipo de 
história.
O jeito, em caso semelhante 
é ir acompanhado! Chame al-

guns amigos para ir junto, e 
de longe verifi que se é verda-
de. Isto também pode aconte-
cer, quando se está na igreja, 
supermercado... ou em outros 
locais de encontros coletivos.
  NOVA MODALIDADE DE AS-
SALTOS A VEÍCULOS       
Imagine que você vai para o 
seu carro que deixou estacio-
nado bonitinho, abre a porta, 
entra, tranca as portas para 
fi car em segurança e liga o 
motor.     

Você não faz sempre assim?  
Entretanto, olhando pelo espe-
lho interno, você vê uma folha 
de papel no vidro traseiro, que 
te bloqueia a visão.  
Então, naturalmente, xingan-
do quem colocou um maldito 
anúncio no seu vidro trasei-
ro, você põe o carro em ponto 
morto, puxa o freio de mão, 
abre a porta e sai do carro para 
tirar o maldito papel, ou o que 
seja que esteja bloqueando a 
sua visão. 
Quando chega na parte de trás, 
aparece o ladrão, vindo do 
nada, te rende, entra e leva o 
seu automóvel c/ a chave na 
ignição, o motor que estava 
ligado (se tiver bloqueador já 
vai estar liberado), c/ a sua 
carteira, documentos e o que 
mais houver lá.  
Assim, se houver alguma coisa 
bloqueando a sua visão, não 
desça do carro.  
Arranque o seu veículo usando 
os espelhos retrovisores exter-
nos, espere e desça em outro 
local, mais à frente, c/ total 
segurança.    

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

HOTEL VALE DAS ROSAS

Hotel Vale das Rosas
Avenida Pres. Venceslau Braz 4500
Tel: (35) 3722-4148 / 3713-3125 / (35) 8858-5844

Alugamos salão de festas 
para aniversários, casamentos, 

batizados e formaturas.
A melhor estrutura. Preços 

promocionais.
Tratar com Luiz Gonçalves

LG IMÓVEIS
Rua Santa Catarina 183 - 

Centro
Tel. 3721-3125

Agora em Poços as me-
lhores telhas de Tambaú

Ligue e fale com o Luiz

Policiais advertem para nova 
modalidade de crimes na região
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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) 9822-6575CCel VVirgíííllliio SSiiilllva 11558877 (anexo ao BBrettas ZZona LLestte)) 8 665799882222 66557

Premiére LanchonetePremiére Lanchonete

Diversos 

recheios. 

Venha 

experimentar

PASTÉIS DIFERENCIADOS

1 - AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 683- POÇOS DE CALDAS, MG
RES ERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 FAX: 3712-9064 2 - MINASSUL SHOPPINGPOÇOS DE CALDAS, MG

2-6379 FAX: 3712-9064

Na a última quinta-feira 
(01/07), o prefeito Paulo César 
Silva anunciou em seu gabine-
te a liberação de R$ 10.670.000 
para o município, vindos do go-
verno estadual. O anúncio teve 
presença dos deputados Geraldo 
Thadeu e Carlos Mosconi, que 
tiveram papel importante na li-
beração dos recursos.

Parte desse valor já está sen-
do utilizada. A verba contempla 
obras nas áreas de saúde, educa-
ção, assistência social, esportes 
e urbanismo. Metade do valor 
será usada na pavimentação de 
drenagem da estrada da Cacho-
eirinha. Estão previstas a cons-
trução de duas unidades básicas 
de saúde, de uma Unidade de 
Pronto de Atendimento (UPA), 
de um centro de atendimento 
sócio-infantil e um barracão de 
economia popular.

Os recursos serão aplicados 
também na reforma do parque 
municipal, do parque Darcy 
Vargas, dos Cras Oeste e Cen-

tro, na cobertura da quadra da 
Escola Municipal Washington 
Luis e na aquisição de veículos 
e equipamentos para a Saúde e 
Promoção Social.

“Isso tudo é fruto de um traba-
lho conjunto com os deputados 
e pela nossa relação junto ao 

Governo de Minas Gerais libera 10 
milhões para Poços de Caldas

governo do Estado, com apoio do 
secretário Sebastião Navarro, que 
abre portas para a gente”, desta-
cou o prefeito. “Quando se unem 
pessoas de bem com o objetivo 
de trazer benefícios à população, 
acontece isso, que é bater recor-
de de recursos”, completou.

Você 
merece 
estes 

prazeres!

O prefeito Paulo César Silva: R$ 10 milhões
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