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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

  
Timão lança cartão 
telefônico inédito

Página 3

Serra quase 
quebrou a Santa 
casa de Poços de 

Caldas
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$ 7,65 

Nutri PetNutri Pet
Tudo para seu animal de estimação

Qualidade e ótimos Preços

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 

Açúcar Cristal Monte Alegre 
5 kg >   R$ 5,25 

Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Não vendemos no atacado

Pesquisa DataFolha mostra Hélio 
Costa 26% à frente de Anastasia

Eleições 2010 
Poços tem 13 
candidatos a 

deputado
Há muito tempo o eleitor 
poçoscaldense não tinha tan-
tas opções locais para escolher 
numa eleição. No próximo 
dia 3 de outubro, nada mais 
do que 13 candidatos locais 
estarão disputando uma vaga 
na Câmara dos Deputados e na 
Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais. São 5 candidatos 
a deputado federal e 8 para 
estadual.

Vereador cobra 
obras ribeirão da 

Serra 
Página 6

Café Copa de 

Ouro - 500 g 
R$ 3,45

Bolachas Soft 

Crack - 50 g 
R$ 0,50

Sabão em pó REVEL - 1 

kg 
R$ 3,45

Achocolatado Social - 

400g 
R$ 1,95

O Instituto DataFolha re-
alizou mais uma rodada 
de pesquisas para avaliar 
a preferência do eleito-
rado mineiro em relação 
à escolha do futuro go-
vernador do Estado de 

Minas Gerais. Hélio Costa 
obteve 44% da intenção 
de votos, contra 28% 
para o governador An-
tônio Anastasia. Poucos 
dias depois, o Instituto 
Vox Populi soltou outra 

pesquisa, que confi rmou 
a primeira e apontou o 
ex-ministro das Comuni-
cações com idêntica van-
tagem.
A vantagem de Hélio 
Costab é ainda maior no 

interior. Em Poços de Cal-
das, ele sempre expressi-
vas votações e neste ano 
os coordenadores acredi-
tam que a história não 
será diferente.
Página 7.

Hélio Costa e o presidente Lula: parceria de sucesso O governador Antônio Anastasia condecora Paulinho Courominas

Moradores reclamam de lançamento de esgoto no ribeirão da Serra
O mau cheiro que exala da 
rede de esgoto que é lançada 
diretamente no ribeirão da 
Serra está revoltando os 
moradores da Rua Claudi-
na Brandina de Moraes, no 
abirro Augusto de Almeida. 
Com a escassez de chuvas, 

o odor fi ca ainda pior. Eles 
disseram que já se cansa-
ram de tanto reclamara no 
DMAE, que prometeu resol-
ver o problema em pouco 
tempo. Segundo eles, uma 
licitação via ser aberta em 
pouco tempo. Também deve 
ser feito um muro de arrimo 
para evitar novos desbarran-
camentos ao longo da rua.
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“É muito mais fácil reconhecer o erro do que 
encontrar a verdade. O erro está na superfície e, 

por isso, é fácil erradicá-lo. 
A verdade repousa no fundo e não é qualquer um 

que consegue chegar até ela”  
(Goethe)

MULTAS
Recursos - Anulatórias

Efeito Suspensivo
Pontuação CNH

Liberação do DUT
Especialistas de BH

Aposentadorias - Revisões  
-  Pensão Por Morte - 

Auxílio Doença - Contagem 
de Tempo de Contribuição 
- Aposentadoria Rural  - 
Invalidez - Amparo ao 
defi ciente e ao idoso

 3713-6266 <> Cel. 8842-9021

Aqui é o Mano Tenção, rei dos 
manos deste pedaço e hoje vou 
ter um trololó com o meu amigo 
ManoBrista.
- Nome?
- André dos Santos da Silva. Mano 
Brista pros bróders!
- Escolaridade?
- Terceiro grau incompleto!
- Pois bem, seu André, vamos 
começar com perguntas simples, 
sobre
conhecimentos gerais, história, 
geografi a, ciências, personalida-
des...
- Certo. Pode começar.
- Quem foi Stalin?
- Um cara que cantava estalando 
os dedos.
- E Lênin?
- Tocava nos Beatles.
- O senhor não quer dizer Lennon?
- Esse fazia dupla com a Lilian.
- Ah,... Leno!
- Não... Cantano.
- Vamos mudar de assunto. O que 
é equação?
- É a arte de montar uma égua.
- E equitação?
- É quando a gente paga todas a 
nossas dívidas.
- O que é um quelônio?
- É um tipo de mineral radioativo.
- Não seria plutônio?
- Não, não... esse é o nome com-
pleto do cachorro do Mickey.
- O que é fotossíntese?
- Denominação técnica para um 
retratinho 3 x 4.!!!
- O que é um símio?

Bate papo entre Mano 
Brista e Mano Tenção

- Um cara que nasceu na Símia.
- Na Símia... Certo. E qual é a capi-
tal da Símia?
- Nessa tu me pegou: não me lem-
bro agora...
- Quem era Pancho Villa?
- Companheiro de Dom Caixote.
- O que é um caudilho?
- É um ossinho que tem na ponta 
da coluna e que, segundo os cien-
tistas, comprova que o homem 
tinha rabo e é descendente do 
macaco.
- Onde fi ca a vesícula?
- Debaixo da clavícula.
- Onde fi cam os glúteos e para que 
servem?
- Ficam na garganta e servem para 
engolir.
- Onde fi ca o baço?
- Não é baço. É braço. São dois e 
fi cam antes das mãos.
- Para que servem as fi bras óticas?
- Para movimentar os olhos.
- Onde fi ca o Triângulo das Ber-
mudas?
- Qualquer costureira sabe: entre o 
cós e o gavião.
- Quem descobriu a Lei da Gravi-
dade?
- Um médico ginecologista francês, 
o Dr. Jeckyll.
- Putz!!! E quem foi Sócrates?
- Sócrates? U DOTÔ? Jogou na se-
leção e no Curingão ...! Tá vendo? 
Eu também conheço de futebol... 
não é por ser FRAMENGO que te-
nho que ser inguinorante. Sou um 
jênio e voto mo ManoSerra, no 
Mano Maluf. Morô???!!!

Lúcia Ordoñez 
Certa vez, um sábio que mui-
to se gloriava de suas ciên-
cias atravessava de barca um 
largo e belo rio. Enquanto 
espraiava o olhar pelo atra-
ente panorama ao seu redor, 
travava animada conversa 
com o alegre e simpático 
barqueiro, que ao seu lado 
remava com vigor e destreza.
- Então, meu jovem, você 
sabe alguma coisa? 
- Sei remar, nadar e rezar.
- Mas você não sabe fi losofi a? 
- - Nunca ouvi falar disso.
- Ah, meu amigo! Então você 
perdeu uma quarta parte da 
sua vida.
E continuou perguntando o 
sábio: - E você já estudou 
física? - -Também não - res-
pondeu rindo o humilde re-
mador.
- Perdeu, pois, duas quartas 
partes da sua vida.
Insistindo novamente, o sá-
bio fez lhe uma terceira per-
gunta: - Já aprendeu mate-
mática? 
- Não.
- E astronomia? E gramáti-
ca?...
Para todas essas perguntas 
tinha o pobre barqueiro sem-
pre a mesma resposta: - Não! 
- Então, meu caro, você já 
perdeu três quartas partes 
de sua vida.
Navegavam assim, distraídos 
pela conversa, sem perceber 
que a barca avançava com 
rapidez na direção de um 

rochedo. Houve um choque 
violento, a barca rachou-
-se e começou a afundar. A 
margem do rio estava ainda 
bem distante... O barqueiro, 
sabendo nadar, lançou-se na 
água sem qualquer hesita-
ção, lutou contra a tremenda 
correnteza e conseguiu che-
gar são e salvo ao outro lado 
do rio.
O mesmo, porém, não acon-
teceu com o sabichão. Ater-
rorizado, ele olhava ora para 
a água, ora para a margem, 
sem saber o que fazer para 
livrar-se daquela perigosa 
situação.Então gritou-lhe o 
barqueiro, exausto, mas já 
bem seguro em terra fi rme:
- Senhor fi lósofo, sabe nadar?
- Não! 
- Então reze!
- Rezar? Rezar o quê? Eu não 
sei fazer isso!
- Ah, pobre infeliz, o senhor 
perdeu a vida inteira...
O sábio, desesperado, afun-
dava juntamente com a bar-
ca enquanto ouvia ao longe 
um último conselho do hu-
milde e ignorante barqueiro:
- Está vendo? Na hora do 
aperto de nada lhe serviram 
suas astronomias e fi losofi as!
O mesmo que aconteceu com 
o pobre sábio acontecerá 
também com todos quantos 
se vangloriam da sua real 
ou pretendida ciência, mas 
vivem como se Deus não 
existisse. A ciência, a cultu-
ra, a fi losofi a são preciosos 
e necessários valores huma-
nos, desde que repousem 
sobre a verdadeira fé. Com 
razão afi rma Santo Agosti-
nho: “Desditoso o homem 
que tudo sabe, mas não Vos 
conhece, Senhor!”

(Revista Arautos do Evange-
lho, 03/2006, Nº 51, p. 48)

O barqueiro e o sábidão

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

                                            
                                  

CONFIANÇA DE JUDEU
O judeu estava ensinando o 
fi lhinho Jacob a andar: - Vem 
Jacozinho, vem com a babai! E 
Jacozinho tentava levantar-se 
com muito esforço. - Izo, fi -
lhina, levanta, a babai tá aqui! 
Vem babai. E jacozinho conse-
guiu fi car em pé sozinho. - Izo, 
fi lha! Agora anda. Vem colinho 
babai. Babai segura. E jacozi-
nho começou a dar alguns pas-
sinhos inseguros. - Aih! Anda. 
Agora Bula colinho babai. Bula, 
babai segura. Vem Jacozinho! 
O menino foi andando em di-
reção ao pai. - Agora bula co-
linho babai. Bula, Jacob, bula. 
O garoto pulou sorrindo nos 
braços do pai. Imediatamente 
o pai desviou-se do fi lho, indo 
este cair de cara no chão. Foi 
a primeira lição: - Izo, Jacozi-
nho, é pra abrender a não con-
fi ar nem na babai!

LOIRA FATAL
Uma loira está preocupada,
pois acha que seu marido está 
tendo um caso. Vai até uma 
loja de armas e compra um 
revólver. No dia seguinte, ela 
volta para casa e encontra seu 
marido na cama, com uma rui-
va espetacular. Ela aponta a 
arma para a própria cabeça. O 
marido pula da cama, implora 
e suplica para que ela não se 
mate. Aos berros, a loira res-
ponde: - Cale a boca, cretino 
..Você é o próximo!

PINGA NA CONTRAMÃO
O bêbado entrou na contramão 
e o guarda o deteve: 
-Onde é que o senhor pensa 
que vai? 
- pois é, seu guarda. . . Ic ic 
eu ia pruma festa lá na cháca-
ra do Bruno, mas parece que 
ela já acabou... Ta todo mundo 
voltando.
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DEFENDA O SEU DINHEIRO  
Pesquise os preços antes de ir ao supermercado

Pesquisa realizada em 30/07/2010. Barateiro - bairro Santa Rosália - San Michel - Campos Elíseos;  
Bretas - Vila Nova e Tavares - Jd. São Paulo.
Na última pesquisa, o menor preço foi do Arco Iris (R$ 56,55). O maior, do Super Barato Aparecida 
(R$ 68,20). 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

Rua Luiz Duarte 343 - 
Santa Rosália

3713-1556

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

Café ÔNIX 500g .. R$ 3,36

Macarrão Chiarini 500g .... R$ 0,99

Frango assado dos bons ......  

R$ 9,90
Garanta já o seu!!

SUPERMERCADO

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

Supermercado Bretas SanMichel Barateiro Tavares

Arroz tipo 1 - 5 kg 6,89 7,29 7,68 6,98

Feijão - 1 kg 2,89 2,69 3,39 2,99

Açúcar Cristal - 5 kg 4,49 5,49 5,98 5,59

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

Óleo de Soja - 900 ml 1,79 1,89 2,14 1,98

Ovo branco - dz 2,49 2,29 2,19 1,99

Farinha de trigo - 1 kg 1,35 0,99 0,99 0,99

Macarrão - 500 g 1,39 1,59 0,99 0,99

Margarina - 500 g 1,79 1,59 1,99 1,89

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

Fubá mimoso - 1 kg 0,99 1,74 0,99 1,39

Maizena - 500 g 2,25 3,99 2,15 3,95

Bolacha de trigo - 400 g 1,69 1,75 1,99 2,35

Achocolatado - 400 g 1,95 1,99 2,15 1,69

Refrigerante - PET 2l 1,79 1,77 1,19 1,49

Leite tipo C - 1 l 1,49 1,49 1,30 1,20

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

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

Pasta de dente - 90 g 1,19 1,32 0,99 0,99

Papel higiênico - pct 4 1,45 1,39 1,29 0,99

Absorvente higiênico pop 1,45 1,49 1,29 1,69

Toalha de papel - pct 2,49 1,99 1,99 2,20

Sabão em pedra - 1 kg 3,19 3,15 3,65 2,80

Sabão em pó - 1 kg 3,59 3,25 2,99 3,69

Detergente - 500 ml 0,85 0,90 0,99 0,89

Água sanitária - 1 l 1,09 1,20 1,29 1,30

Desinfetante - 500 ml 1,69 1,80 1,69 1,65

Lã de aço  - pct 1,39 1,33 0,99 0,89

Soma das Compras (R$) 58,84 61,88 58,74 59,43

O VALOR DO DDD É 40% 
MENOR EM COMPARAÇÃO 
COM QUALQUER OUTRO 

CARTÃO
O Corinthians, um dos times 
de futebol mais populares do 
Brasil, e a empresa Amigo Te-
lecom, operadora de telefonia 
licenciada pela Anatel desde 
2003 para atuação no mercado 
de voz e dados corporativos, 
lançam no mercado brasileiro 
o “Fala Timão”, um produto 
que promete fazer sucesso não 
somente entre os corintianos, 
mas também em todas as tor-
cidas que gostam de economi-
zar. O cartão telefônico do tipo 
pré-pago será comercializado a 
partir de hoje (30 de julho) 
em mais de 40 mil pontos de 
venda - entre bancas de jornal, 
farmácias, lojas de conveniên-
cia e demais estabelecimentos 
credenciados e  parceiros do 
Amigo Telecom espalhados 
pelo todo território nacional.
O “Fala Timão” é um produto 
que traz a marca Corinthians 
e terá toda estrutura e supor-
te técnico da empresa Amigo 
Telecom (96), operadora que 
oferece interconexão local e 
de longa distância com todas 
as operadoras de telefonia 
fi xa e móvel para terminação 

Fala Timão: o cartão telefônico de baixo 
custo do Corinthians

de tráfego nacional. O cartão 
pode ser usado a partir de 
qualquer aparelho telefônico, 
fi xo, móvel e até de orelhões. 
Basta que o usuário ligue para 
uma central 0800 para, a par-
tir daí, fazer sua ligação. “O 
cartão terá uma senha e o 
atendimento eletrônico fará 
automaticamente a ligação 
desejada. É uma forma simples, 
para permitir o uso por parte 
do maior número possível de 
pessoas, das classes C e D às 
classes A e B”, destaca o dire-
tor da empresa Amigo Telecom, 
Claudinei Quaresemin.
“O Fala Timão foi elaborado 
pensando na praticidade da 
torcida, já que o produto é 
adaptado a qualquer telefone. 
É para torcida do Timão con-
tinuar falando muito”, desta-
ca Breno Augusto Felício, do 

Marketing do Corinthians. O 
Fala Timão terá três faixas de 
preço- R$ 10,00, R$ 15,00 e R$ 
30,00 e todos têm validade de 
seis meses, a contar da primei-
ra ligação. O atendimento ao 
cliente será feito pelos telefo-
nes 10396 ou (11) 2222-3030, 
onde serão dadas informações 
gerais sobre o produto, tarifa, 
saldo e pontos de venda.
“O valor do DDD é bem menor 
que o de qualquer outro car-
tão. Para ser bem didático, 
quem quiser fazer uma ligação 
de São Paulo para qualquer 
estado do Nordeste do País 
falará em média três minutos 
usando o cartão convencional 
da Operadora Concessionária e 
trinta e três  minutos usando o 
cartão do Corinthians”, afi rma 
Quaresemin. “Cada cartão tem 
um código gravado no verso. É 
só raspar e fazer sua ligação”, 
completa. Para quem não é 
corintiano e quer usufruir dos 
mesmos benefícios do “Fala 
Timão”, a empresa Amigo Te-
lecom disponibiliza o “Cartão 
do Amigo”, que pode ser en-
contrado nos mesmos pontos 
de venda e tem as mesmas ca-
racterísticas e funcionalidade.
Para maiores detalhes basta 
acessar:
www.falatimao.com.br

Rua Cel. Virgílio Silva 1954

Pertinho do CSU

 9106-5889

Cortes de cabe-
lo em geral.

Asseio, higiene 
e bom gosto

SALÃO DO TININHO
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ZONA LESTE EM DESTAQUEZONA LESTE EM DESTAQUE
Wilson Ribeiro

GERALDO THADEU ABRE 
COMITÊ NO DER

O deputado Geraldo Thadeu, 
candidato à reeleição para a 
Câmara Federal, montou seu 
comitê no prédio que antes 
abrigava a Comercial Vadão, no 
trevo do DER. Para analistas, 
esta é uma boa medida, pois 
se o comitê fi casse no centro, 
toda hora ia aparecer alguém 
pedindo para pagar uma con-
ta de luz ou água. Distante 
do centro, o local fi cará mais 
concentrado no trabalho de 
distribuição dos santinhos e 
cartazes

BUENOS AIRES
A Courazzi, tradicional loja es-
pecializada em artigos de cou-
ro vai sortear uma viagem para 
Buenos Aires com tudo pago 
para duas pessoas. Para con-
correr basta fazer uma compra 
com valor superior a cem reais. 
A iniciativa é do jovem Cristian 
Lago dos Reis, pertencente a 
nova safra de comerciantes 
que anda revolucionando o 
comércio local. Seu pai, o que-
rido Fiola, já pode tirar o pé 
do acelerador que o estabeleci-
mento está em boas mãos.

O PAI DA CRIANÇA
O local para os alunos das au-
toescolas locais mostrarem o 
que aprenderam agora é os ar-
redores do Ronaldão. Para fazer 
justiça, há muitos anos que o 
vereador-radialista Antonio 
Carlos Pereira vem batendo na 
tecla de que os exames para 
Carteira de Habilitação deve-
riam ser realizados ao redor do 

estádio municipal, tendo apre-
sentado até um anteprojeto 
de lei a respeito do assunto. A 
providência foi adotada agora, 
o que agradou principalmente 
aos moradores dos bairros San-
ta Rosália e Azaléias, onde as 
provas estavam sendo realiza-
das.

DOM BOSCO NA PONTA
   Na última divulgação dos 
resultados das provas do ENEM, 
mais uma vez, a Escola Profi s-
sional Dom Bosco foi a melhor 
colocada na Zona Leste, dei-
xando muito para trás a João 
Eugênio de Almeida, que fi cou 
em segundo lugar. Parabéns 
aos professores e funcionários 
da escola, que estão mostran-
do o caminho. Quem quiser 
bons resultados precisa estu-
dar muito.
PEDRÃO AGITA OS BAIRROS

O líder comunitário Pedro 
Augusto, dos bairros Santo 
André, Santa Emília, Mon-
te Almo, Vila Menezes, Bem 
Bastos, Jd. Regina, Nova 
Aparecida e São João, está 
trabalhando barbaridade para 
unir os moradores destas lo-
calidades. Recentemente, reu-
niu vários moradores com a 
vereadora Regina Cioffi . Jun-
tos, todos deram o maior aper-
to na vereadora, exigindo que 
a Prefeitura realize suas obri-
gações e a vereadora cumpra 
suas promessas feitas durante 
as últimas eleições municipais. 
“Chega de trololó. Quem gosta 
de trololó é o Serra. Aqui nós 
gostamos é de fi rmeza no tra-
to”, despachou Pedrão.

MEMÓRIA: José Serra quase quebrou 
Santa Casa de Poços de Caldas

Wilson Ribeiro
Quando era ministro da Saúde 

do governo FHC, o atual candidato 
a presidente José Serra tomou uma 
decisão que quase quebrou a Santa 
Casa de Poços de Caldas e trouxe 
muito sofrimento para a população 
local. Naquela época, ele suspen-
deu o convênio que existia entre 
o hospital e o Ministério da Saúde 
para a realização de transplantes 
de órgãos, o que salvava muitas 
vidas e amenizava o sofrimento de 
muitos pacientes que aqui mesmo 
conseguiam resolver seus proble-
mas de transplantes. A Santa Casa 
era um exemplo e servia de refe-
rência para toda a região e recebia 
cerca de R$ 500 mil por mês por 
estes serviços de transplantes. Esse 
dinheiro era muito importante para 
a Santa Casa.

No entanto, depois de algumas 
denúncias feitas por pessoas in-
vejosas, Serra mandou suspender 
os transplantes, o que colocou a 
Santa Casa em sérias difi culdades 
fi nanceiras e provocou muito sofri-
mentos. Inclusive com o suicídio do 
então diretor Carlos Henrique Mar-
condes (o popular Carlão da Santa 
Casa). Na época, a imprensa local 
deu a seguinte notícia: “Segundo a 
diretora clínica da instituição,  Dra. 
Regina Cioffi  , ele estava passando 
por uma série de “pressões psicoló-
gicas” nos últimos dias.  O hospital 
está sendo investigado pela Polícia 
Federal por suspeita de desvio de 
verba e improbidade administrati-
va. A Santa Casa também tem uma 
dívida de mais de R$ 3 milhões e 
corre o risco de fechar suas por-
tas.   Além disso, a instituição foi 

descredenciada da rede do MG-Sul 
Transplante e quatro médicos fo-
ram indiciados pela Polícia Federal 
por retirada irregular de órgãos no 
hospital” - Jornal da Mantiqueira, 
24 de abril de 2002.

Depois desses lamentáveis fatos, 
o deputado Carlos Mosconi, que 
sempre foi um fi el defensor da San-
ta Casa, rompeu com o então minis-
tro, abriu dissidência e fazia duras 
críticas a ele. Nas eleições de 2006, 
apoiou Geraldo Alkmin e ajudou a 
derrotar Serra naquele pleito que 
foi vencido por Lula.

Desde o golpe dado por Serra, a 
“saúde” da Santa Casa nunca mais 

foi a mesma. Precisou ser socorrida 
primeiro pelo então prefeito Paulo 
Tadeu e depois por Navarro, que 
doou cerca de R$ 15 milhões atra-
vés do DME em 2006. Mesmo essa 
dinheirama toda não foi sufi ciente 
e hoje a Santa Casa tem outra dívi-
da estimada em R$ 5 milhões.

Na atual eleição, o Dr Mosconi 
superou aquelas mágoas e hoje 
está apoiando o candidato José 
Serra para presidente e Anastasia 
para governador. Mesma lembran-
do que o seu companheiros tucano 
deu um duro golpe na Santa Casa.
E, por tabela, na comunidade de 
Poços de Caldas.

Depois do ex-ministro José Serra, a saúde da Santa Casa nunca mais foi a mesma

Arco iris cada vez maior
O Ivonete está caprichando nas 
novas instalações do Super-
mercado Arco Íris, no Alto Dom 
Bosco. Comprou uma casas an-
tigas na esquina da Paissandu 
com a Rua Dom Bosco e está 
construindo uma loja ainda 
maior. A Esmerail, secretária 
do vereador Paulo Eustáquio, 
está bastante otimista com as 
novas instalações. “Se antes já 
era bom, agora vai fi car melhor 
ainda”, relatou a jovem mora-
dora da Rua Dom Bosco.
SÉRGIO DO PAMPA DEIXA A 

PREFEITURA
O empresário Sérgio Krizi-
zansky (proprietário da Chur-
rascaria Pampa, considerada a 
melhor da cidade) renunciou 
de seu cargo no comando da 
Secretaria Municipal de Defesa 
Social. Sérgio disse que depois 
de seis anos ininterruptos no 
primeiro escalão das duas úl-
timas administrações estavam 
deixando-o entediado. Além 
do mais, precisava dedicar-se 
mais aos seus diversos negó-
cios que mantém em poços de 
Caldas e também no município 
de Andrelândia.
Nos últimos dois anos, Sérgio 
efetuou uma série de mudan-
ças no trânsito da cidade, que 
melhorou bastante. Uma de 
suas últimas iniciativa foi or-
ganizar o tráfego na Av. José 
Remígio Prézia até à casa do 
Menor. O trecho também fi cou 
bem melhor. Apesar da renún-
cia, ele continua fi rme na po-
lítica, acompanhando de perto 
todos os acontecimentos..

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

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
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Assine a 
Tribuna da Zona LesteTribuna 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;

 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!

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

Galera do Som Sound & Films System changes 
address and keep working in ZL

The beginning was so simple 
in a little garage in the Cas-
telo Branco avenue, Jd. São 
Paulo. Edinho, its founder, 
took stake alone, installing 
sound systems in cars, vans, 
SUVs and trucks. This was by 
the years of 2004 or so on.
Since then, Edinho made a 
silent work and went away 
from the press and media. 
Kept easy in his mall, install-
ing cars sound systems and a 
brand new service: insolating 
fi lms in the glasses and secu-
rity alarms.
Some months ago, the entre-

preneur got some partner and 
changes the installation for 
a new and more privileged 
place: the José Remígio Pré-
zia Avenue, in Santa Rosália. 
Near CSU and  Comercial Frigel. 
A new address, new market 
share. Now, they are selling 

used cars end making the old 
occupations - putting sounds 
systems and cars accessories. 
The new place is so bigger
than the little and uncomfort-
able mall in Jd. São Paulo. Big 
and much more accessible and 
visible.

WILSON RIBEIRO

Uma das piores coisas que existe é 
o tal de período pré-eleitoral. Nele, 
somos obrigados a ver, ouvir e de-
glutir as mais bárbaras asneiras 
vindas de todas as partes e de quem 
a gente menos espera. Neste ano, o 
campeão de baixarias está sendo 
o candidato José Serra. Com uma 
inexorável tendência de queda na 
preferência dos eleitores (enquanto 
vê Dilma Rousseff  subir), é obrigado 
a apelar para todo tipo de ataque – 
um para cada local e circunstância. 
Nesta semana, enfi ou o porrete nas 
estradas mineiras, taxando-as de 

“estardas da morte”.
É muito oportuna a acusação e é 
hora de botar os pingos nos is. É 
certo que as estradas mineiras, em 
sua maior parte, não são lá aquela 
maravilha. Mas, sob a gestão de 
FHC, eram muito piores. Vamos ver 
um caso bem perto de nós: a BR 459. 
Ligando Poços de Caldas ao vale do 
Paraíba, era considerada a pior es-
trada do Brasil. Eram milhões de bu-
racos e era praticamente impossível 
trafegar por ela. Durante os 8 anos 

de Fernando Henrique Cardoso, o go-
verno não recuperou um centímetro 
do asfalto. Para ir de Poços de Caldas 
a Caldas, se gastava quase uma hora 
de viagem.
Pois bem, quando o presidente Lula 
assumiu, uma de suas primeiras 
obras no setor rodoviários foi a total 
recuperação da BR 459. Foi um ser-
viço de primeira qualidade. Passados 
seis anos da conclusão dos serviços, 
hoje o tráfego entre Poços de Caldas 
e Pouso Alegre está normal e o piso 
da rodovia é muito bom. Não é uma 
Anhanguera, mas também não se 
paga um centavo de pedágio. E o 
governo do presidente Lula ainda 
recuperou a BR 146, que liga poços 
a Andradas – terra do deputado 
Carlos Mosconi. Igualmente, duran-
te o governo passado era um buraco 
só e agora também está uma beleza 
(sem pedágio).
Triste lembrança de FHC. Não sou 
fi liado ao PT, nem candidato a nada. 
Mas não dá para fi car parado diante 
de uma provocação dessas. José Ser-
ra é oportunista e só fala uma men-
tira dessas para ganhar votos nem 

Minas Gerais. Só que ele não deve 
se esquecer de que o mineiro não 
é bobo não. Sabe reconhecer quem 
corresponde às suas expectativas e 
quem quer enganá-lo.
Muito já foi feito, mas muito ainda 
há para se fazer – sem dúvidas. Já 
que a questão das estradas foi le-
vantada, é bom discuti-la a fundo. 
Para se ter boas estradas, é preci-
so que se pague por isso. Seja por 
meio de pedágios ou de impostos. 
Em São Paulo, se paga um dos 
pedágios mais caros do mundo e 
ainda se paga os impostos diretos 
sobre transportes. Ou uma coisa ou 
outra.
Só para efeito de comparação: de 
São Paulo a Belo Horizonte, pela 
Fernão Dias, se paga cerca de R$ 
9,00 para se andar 520 quilômetros. 
De Poços de Caldas a São Paulo (ida 
e volta), paga-se mais de R$ 70,00 
para percorrer a mesma distância. 
A diferença é brutal. Com toda cer-
teza, a população não se importará 
em pagar um pedágio justo. Já o 
pedágio de Serra é muito caro até 
mesmo nos Estados Unidos.

Serra e as estradas mineiras

87.indd   587.indd   5 31/7/2010   00:02:5331/7/2010   00:02:53



6 Tribuna da Zona Leste Poços de Caldas, MG  Nº 87 - 1ª Q. Agosto de 2010 COMUNIDADE

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

DISK ENTREGA: 9807-7391

13 candidatos locais disputam as 
eleições de outubro

Wilson Ribeiro
Um recorde. Nunca Poços de 
Caldas teve tantos candidatos 
numa única eleição propor-
cional (deputados estadual e 
federal). Neste presente plei-
to, serão nada mais do que 13 
candidatos - oito para depu-
tado estadual (Carlos Mosconi, 
Paulo Tadeu, Milton Reis, Re-
nato Mantovani, José Lauro, 
Waldemar Lemes, Waldir Iná-

cio e Júlio Lima) e cinco para 
federal (Geraldo Thadeu, Ro-
vilson de Lima, Tião Cascudo, 
Dr. Marcos Eduardo e Rovilson 
Canjiquinha). 
A última vez que a cidade teve 
bastante candidatos foi em 
1990 e naquela época, nenhum 
dos candidatos conseguiu se 
eleger e a cidade fi cou quatro 
anos sem deputado algum. No 
corrente pleito, vários ana-

listas acreditam que não há 
perigo de a cidade fi car sem 
representação. Eles conside-
ram que Dr. Mosconi e Geraldo 
Thadeu já estão eleitos, pois 
ambos estão há quase 30 anos 
na política e têm bastante vo-
tos na cidade. Os outros can-
didatos também têm chances 
reais de serem eleitos, poden-
do buscar votos na comunida-
de local e em cidades vizinhas.

Candidato Cargo Partido

     Geraldo Thadeu P.  Dos Santos Deputado Federal PPS

Sebastião Nogueira (Tião Cascudo) Deputado Federal PMDB

Rovilson de Lima Deputado Federal PMN

Rovilson Pimentel (Canjiquinha) Deputado Federal PSC

Dr. Marcos Eduardo Deputado Federal PTC

Dr. Carlos Mosconi Deputado Estadual PSDB

Renato Mantovani Deputado Estadual PTC

Paulo Thadeu Deputado Estadual PT

Milton Reis Rodoviários Deputado Estadual PRB

José Lauro Vieira Deputado Estadual PHS

Waldemar lemes Filho Deputado Estadual PMDB

Waldir Inácio Deputado Estadual PSOL

Júlio Lima Deputado Estadual PSL

Álvaro Cagnani pede limpeza 
do ribeirão da Serra

   Com muitos eleitores re-
sidentes nos diversos bairros 
da zona leste, o vereador 
Álvaro Assumpção Cagnani 
(PSDB) tem recebido muitas 
reclamações sobre o estado 
de abandono em que se en-
contram as margens do ribei-
rão da Serra (que por causa 
das eleições, ironicamen-
te, alguns estão chaman-
do de “ribeirão da Dilma”). 
Segundo os moradores das 
imediações das ruas Coro-
nel Virgílio Silva e Dr. Mário 
de Paiva, as margens estão 
sempre cheias de mato, lixo 
e entulho, o que acaba fa-
vorecendo o surgimento de 
bichos peçonhentos, ratos, 
baratas e outros tipos de in-

setos - principalmente per-
nilongos. Para piorar, muitos 
desocupados usam estes lo-
cais para jogar lixo e efetuar 
o consumo de drogas ilícitas.
Diante de tais reclamações, 
Álvaro encaminhou ao pre-
feito Paulo César Silva um 
requerimento pedindo para 
que os órgãos encarregados 
da Prefeitura tome as devi-
das providências, limpando 
as margens e deixando os 
locais mais limpos e seguros. 
Segundo uma moradora do 
bairro José Carlos, a situa-
ção é preocupante, já que 
no período noturno, mui-
tas pessoas se embrenham 
por estes locais descuida-
dos, trazendo insegurança e 

medo às vizinhanças.
Rua Francisco Alves - Álva-
ro Cagnani também pediu 
a imediata pavimentação 
da Rua Francisco Alves, no 
bairro Estância São José.
“Esta rua é muito antiga e 
liga o bairro às imediações 
do 29‘ BPM, na Rua Amácio 
Mazzaropi. Só que há muito 
tempo ela está sem pavi-
mentação. Como ela é cheio 
de pedras, o tráfego de veí-
culos e pessoas fi ca compro-
metido. Por isso, estamos 
encaminhando mais uma 
vez um pedido ao prefeito 
Paulinho Courominas”, rela-
tou o vereador que também 
é vice=presidente da Câma-
ra Municipal.

Ribeirão da Serra: matagal, lixo e poluição continuam preocupando moradores da região
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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

O senador Hélio Costa 
(PMDB) lidera a disputa pelo 
governo de Minas Gerais 
com 26 pontos de vantagem 
sobre o segundo colocado. É 
o que mostra pesquisa do 
Instituto Datafolha, divul-
gada no sábado pelo jornal 
Folha de S. Paulo. De acordo 
com o levantamento, Costa 
tem 44% da preferência do 
eleitorado, enquanto Anto-
nio Anastasia (PSDB) apa-
rece com 18% das intenções 
de voto.
Na seqüência, em terceiro 
lugar, empatam com 2% os 
candidatos Professor Luis 
Carlos (PSOL) e Vanessa 
Portugal (PSTU), enquanto 
Edilson Nascimento (PTdoB), 
Fabinho (PCB), Pepê (PCO) e 
Zé Fernando Aparecido (PV) 
surgem com 1%.
A pesquisa ouviu 1.269 
eleitores em 52 municípios 
entre os dias 20 e 23 de ju-
lho. A margem de erro é de 
três pontos percentuais para 

cima ou para baixo.
Vox Populi confi rma vanta-
gem
O instituto Vox Populi divul-
gou no último domingo mais 
uma rodada de pesquisas da 
situação em Minas Gerais. O 
resultado fi cou praticamen-
te igual ao do DataFolha, 
com variações previstas nas 
margens de erro de ambas. 
Nela, Hélio Costa aparece 
com 42% e Anastasia com os 
mesmos 18%. Em ambos os 
casos, Hélio Costa liquidaria 
a fatura logo no primeiro 
turno.
Propaganda milionária de 
Anastasia não funciona
Nem mesmo os investimen-
tos milionários do gover-
nador Antônio Anastasia 
foram sufi cientes para fazer 
sua candidatura decolar. Os 
coordenadores tucanos ima-
ginavam que com o início 
da campanha, o governado 
decolaria automaticamen-
te e com muita facilidade, 

dado o grande 
apoio do ex-go-
vermador Aécio 
Neves. Mas não 
foi bem isso 
que aconteceu. 
Pelo contrário, 
depois do iní-
cio da campa-
nha, ele perdeu 
pontos. Agora, 
os coordenado-

res esperam que sua candi-
datura cresça com o início 
da propaganda na televisão. 
Só que eles se esquecem que 
Hélio Costa é especialista 
neste assunto e que ele não 
vai facilitar o trabalho do 
governador neste particular.

Datafolha: Hélio Costa lidera 
com vantagem de 26 pontos

Na última pesquisa feita pelo DataFolha em Minas Gerais, Hélio Costa aparece com 44%

Governo do Estado tem muitas 
promessas a cumprir

   Desde que assumiu o go-
verno do Estado, há cerca de 
oito anos, o governador Aécio 
Neves prometeu uma série de 
obras e benfeitorias para po-
ços de Caldas. Boa parte delas 
continua só na promessa, se-
gundo integrantes da oposi-
ção. Eles citam, só para efeito 
comparativo, a construção de 
um centro de eventos que po-
deria revolucionar o turismo 
na cidade. Citam também a 
instalação de um pronto so-
corro regional, do hospital do 
Câncer, da avenida estrutural 
(prolongamento da Avenida 
Padre Alderigi, do Country Clu-
be até a rodovia do Contorno, 
passando pela PUC, Imaculada 
e bairros adjacentes. Também 
lembram da construção do 
presídio que iria desafogar 
a superlotada cadeia da Rua 
da Saudade. Ainda cobram 
a restauração e reforma das 
Thermas Antônio Carlos.
“Eles prometeram o mundo e os 
fundos. Só que até hoje, pouca 
coisa se viu em Poços de Caldas 
feito com recursos do estado. 
E olha que nós pagamos um 
dos ICMS mais caros do Brasil. 
Só para se ter uma idéia, em 
São Paulo os consumidores de 
energia elétrica pagam 18% e 

aqui nós pagamos quase 38%. 
É um absurdo, destaca um ve-
reador oposicionista.
Palácio - Outra crítica ao go-
verno é em relação aos altos 
custos para a implantação da 
Cidade Administrativa Tancre-
do Neves. Como foi construída 
a toque de caixa com dinhei-
ro da COMIG (que não passa 
pelo orçamento do Estado), 
não se sabe ao certo quanto 
custou. Estimativas apontam 
algo em torno de R$ 1 bilhão. 
Mas na verdade, será muito 
difícil descobrir os reais va-
lores da obra que já apresen-

ta rachaduras e trincas, além 
de ter problema de trans-
porte para o funcionalismo 
e para os usuários. Parece 
ter sido algo feito sem mui-
to critérios, onde o objetivo 
maior era inaugurar a obra 
que leva o nome do avô do 
ex-governador ainda no go-
verno dele. 
Para os oposicionistas, se 
Aécio tivesse aplicado o di-
nheiro da Cidade Adminis-
trativa no interior, Poços de 
Caldas talvez tivesse visto as 
obras prometidas na campa-
nha eleitoral.
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A expectativa é que, integra-
das por meio do consórcio, as 
sete instituições poderiam fa-
zer parte do ranking das 500 
melhores universidades do 
mundo.
Reitores e representantes de 
universidades mineiras deba-
teram com o ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, essa 
semana, a proposta de cria-
ção de um consórcio de insti-
tuições federais de educação 
superior. O encontro reuniu 
reitores e representantes das 
universidades federais de Alfe-
nas - UNIFAL, Itajubá - UNIFEI, 
Juiz de Fora - UFJF, Lavras - 
UFLA, São João del-Rei - UFSJ, 
Ouro Preto – UFOP e Viçosa 
- UFV, todas localizadas na re-
gião sudeste de Minas Gerais.
Na proposta em debate, essas 
instituições manteriam sua 
autonomia, mas formulariam 
um Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) comum às 
sete IFES, conforme o PDI de 
cada uma. O possível consórcio 
entre as instituições mineiras 
permitiria a integração nos 
campos do ensino, geração de 
conhecimento, inovação, ex-
tensão e na transferência de 
tecnologias, contribuindo mais 
efetivamente para o desenvol-
vimento regional e do país. 
Esse consórcio possibilitaria, 
ainda, a criação de formas 
mais efi cientes e efi cazes para 
a utilização de recursos; parce-
rias para o desenvolvimento e 
troca de tecnologias e atuação 
em áreas estratégicas.
Parceria do ´ganha-ganha´
O reitor da UFLA, prof. Antônio 
Nazareno Guimarães Mendes, 
que preside o FORIPES – Fórum 
de Dirigentes das Instituições 
Públicas de Ensino Superior de 
Minas Gerais (12 federais e 2 

estaduais), reuniu-se, ainda, 
na ultima segunda-feira, 19, 
em Brasília, com o ministro 
Fernando Haddad, o secretário 
executivo do MEC, Henrique 
Paim, a secretária da SESu, 
Maria Paula Dallari e o presi-
dente da Capes, Jorge Guima-
rães, para discutir a proposta. 
Na ocasião, foram discutidas a 
localização geográfi ca, a qua-
lidade, a complementaridade 
de ações das universidades 
e o potencial de criação do 
consórcio ainda em 2010. O 
reitor Nazareno apresentou os 
quantitativos das sete IFES em 
recursos humanos (docentes e 
técnicos administrativos alta-
mente qualifi cados), cursos de 
graduação e de pós-graduação 
e localização dos campi para o 
ensino presencial e na modali-
dade a distância.
De acordo com o reitor, univer-
sidades em países da Europa e 
mesmo nos EUA já experimen-
tam este modelo de consórcio 
há anos, com destaque nos 
rankings internacionais. A 
expectativa é que o Consórcio 
de Universidades Mineiras pas-
se a fi gurar neste ranking, a 
médio prazo, pois  somente as 
três universidades estaduais 
paulistas – USP, UNESP e UNI-
CAMP – e outras três federais 
– UFMG, UFRJ e UFRGS - são ci-
tadas entre as 500 melhores do 
mundo. A sinergia resultante 
deste Consórcio possibilitará 
que nossas IFES tenham es-
cala, o que hoje somente é al-
cançado pelas grandes univer-
sidades como as citadas acima. 
Estamos confi antes no sucesso 
desta iniciativa´, diz ele.
´Poderemos otimizar recursos 
humanos, físicos, fi nanceiros 
e materiais em programas de 
pesquisa e de extensão, além 
de oferecer cursos, disciplinas 

e formação na pós-graduação 
em conjunto, se for o caso. As 
sete universidades têm perfi s 
distintos quanto às áreas de 
atuação em que detêm maior
competência instalada, sen-
do complementares. Além do 
que, esse projeto respeita as 
características e a autonomia 
de cada universidade, razão 
de confi armos na apreciação 
favorável pelos nossos Con-
selhos Superiores, próximo 
passo a ser dado. Todos os 
segmentos das comunidades 
universitárias serão benefi cia-
dos (estudantes de graduação 
e pós), professores e técnicos 
administrativos. É uma par-
ceria do tipo ganha-ganha,
juntos seremos mais fortes 
para dar respostas à sociedade,
pois o que pretendemos é que 
o todo seja maior que a soma 
das partes´, diz o prof. Naza-
reno.
Números das universidades
Em conjunto, essas institui-
ções possuem campus em 17
municípios e atendem pólos 
de educação à distância em 
55 cidades. Elas reúnem 3,5
mil professores, quatro mil 
técnicos administrativos, 41
mil estudantes de graduação 
e 5,3 mil de pós-graduação.
Além disso, oferecem 15,6 mil 
vagas de ingresso anual para 
260 cursos presenciais de gra-
duação e mais 111 cursos de 
mestrado e 59 de doutorado.
As universidades são ainda re-
conhecidas pela qualidade dos 
cursos de graduação e pós. Na 
graduação, todas contam com 
índice geral de cursos (IGC)
entre quatro e cinco. A UFLA
é a primeira deste ranking. Na 
pós-graduação, 15 programas 
têm nível cinco; cinco têm 
nível seis e dois nível sete, o 
mais alto.

Federais mineiras debatem formação do 
primeiro consórcio de universidades

AUTO ELÉTRICA 

CLEUBI
Eletricidade de Autos

Serviços e peças para automóveis, ônibus, tratores e 
caminhões

R. Maringá 210  *  Vila Nova
Poços de Caldas    3712-9188

Quinta-feira, dia 29 de julho, 
na sede da DME Energética, 
Rua Amazonas, 60, o Grupo 
DME lançou ofi cialmente para 
a imprensa sua nova logomar-
ca. Juntamente com a nova 
logo será lançada uma ampla 
campanha de mídia, abrangen-
do TV, rádio, jornais, outdoor, 
site, informativo e as novas 
contas de energia elétrica. 
Toda a campanha foi produ-
zida pela Agência Cervantes, 
que responde pela comuni-
cação institucional da DMED, 
com coordenação da Assesso-
ria de Comunicação da DME 
Distribuição S/A.
Já no dia 16 de junho foi o 
dia lançamento ofi cial da nova 
marca do Grupo DME, em pri-
meira mão, para os funcioná-
rios da empresa, na sede da 
DME Distribuição S/A, como 
agora passa a ser chamado o 
DME-PC. Um café da manhã 
reuniu os funcionários na che-
gada ao trabalho. Os funcioná-
rios também receberam um kit 
com camiseta da DMED, boné 
e um quebra-cabeça alusivo à 
nova marca.
O objetivo da mudança, que 
mantém o nome do grupo, mas 
altera de maneira signifi cativa 
a identidade visual e a arqui-
tetura de marca da empresa é 
reforçar sua presença e trans-
mitir de forma mais evidente, 
seus valores e diferenciais. 
Pensando nisso, a campanha 
de lançamento da nova marca 
do Grupo DME foi formulada a 
partir das características que 
norteiam o universo infan-
til, como brincadeiras, cores, 
alegria, agitação. “Com isso 
a campanha ganhou uma ca-
racterística animada, colorida 
e espontânea. Um dos pontos 
fortes da criação: as crianças 
foram selecionadas porque são 
sinônimo de vitalidade, ener-

gia, motivação, futuro e ale-
gria. Esse é  o espírito o Grupo 
DME quer transmitir através 
do lançamento da sua nova 
marca”, explica a Assessora 
de Comunicação da DME Dis-
tribuição, Michele Mucciarone.
Um bom logo comunica as 
qualidades mais importantes 
de uma empresa e estabelece 
imediatamente o reconheci-
mento da mesma pelo público. 
Adinan Nogueira, diretor da 
Agencia Cervantes, diz que “em 
um mercado concorrido, a pre-
sença de uma logomarca bem 
feita faz a empresa se destacar, 
transmitindo profi ssionalismo e 
confi abilidade.”
Para o Grupo DME a mudança 
serve também como uma iden-
tidade do seu negócio, pois é 
através dela que seus clientes 
terão lembranças, de acordo 

com a sua segmentação de mer-
cado. Na criação dessa nova lo-
gomarca, foi levado em conta as 
cores, o design, o público alvo, 
entre outros fatores que envol-
vem a empresa e seus clientes, 
fazendo com que a concessio-
nária seja também reconhecida, 
não só apenas por seus produ-
tos e serviços, mais sim pelo 
lado visual. 
Michele Mucciarone, assessora 
de comunicação do DMED, fi -
naliza, “o Grupo DME acredita 
que transformações assim não 
devem ser vistas como uma 
novidade ou um problema, mas 
como uma oportunidade para o 
aperfeiçoamento contínuo, atu-
alização e melhor atendimento.”  
Juntamente com o lançamen-
to da sua nova marca, tomam 
posse as diretorias e conse-
lheiros do GRUPO DME.

GRUPO DME lança sua nova logomarca  

O prefeito Paulinho Courominas e a presidente do DME, Dra. 
Salma Nader

COMUNIDADE
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VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250  3722-4398

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 !
Chico Xavier  / Barão Vermelho / Um Sonho 

Possível

Desde a época em que foi feita 
a reforma na Igreja de Santos 
Reis, na zona leste da cidade, 
a vereadora Regina Cioffi  (PPS) 
vem pedindo ao Demutran 
(Departamento Municipal 
de Trânsito) algumas 
intervenções para melhorar 
o trânsito naquele local e 
possibilitar maior segurança 
aos pedestres. Apesar da 
prefeitura já ter implantado 
sinalização horizontal 
e vertical na rotatória 
existente, o trecho continua 
perigoso, principalmente 
depois da instalação da 
Estação Alexandre de Araújo 
Bastos, que compõe o Sistema 
Integrado de Transporte 
Coletivo de Passageiros.
Nesta semana, Regina esteve 
no local com o diretor do 
Demutran, Lúcio Caminha. 
Para ela, é preciso que a 
administração implante uma 
sinalização mais efi ciente. 
“Venho solicitando ao Demutran 
que tome providências quanto 
ao trânsito naquela região 
do Supermercado Bretas e da 
Igreja de Santos Reis. Estive 
no local com o diretor do 

Departamento e ele afi rmou 
que a melhor opção é a 
implantação de traffi c calming 
naquele trecho”, relatou.
A parlamentar ressaltou 
que existe um fl uxo muito 
grande de veículos de passeio 
e carga, além de ser aquele 
trecho um entroncamento 
de seis vias e um ponto 
importante de atividades 
comerciais. Recentemente, ela 
foi procurada por moradores, 
que relataram as difi culdades 
encontradas com relação ao 
trânsito. 
Regina destacou a boa vontade 
do Demutran em ouvir as 
reclamações 
da população 
e   afi rmou 
que toda 
a q u e l a 
comunidade 
e s t á 
preocupada, 
já que é 
c o n s t a n t e 
a presença 
de idosos 
e crianças 
diariamente 
nas ruas. “Já 

foram feitas duas ou três 
indicações para a solução 
desse problema e espero que 
agora tudo seja resolvido 
para maior segurança dos 
moradores.
Parque das Nações
A vereadora esteve também, 
nesta semana, no trevo que 
dá acesso ao bairro Parque 
das Nações. A reclamação dos 
moradores é a mesma, ou seja, 
melhorias na sinalização. O 
diretor do Demutran afi rmou 
que será feito um estudo 
do fl uxo de pedestres para 
analisar a viabilidade de 
implantação de traffi c calming 

naquele local.

 

Vereadora quer melhorias no trânsito de pedestres
A situação é caótica nos diversos pontos de travessia  no trevo

O candidato a governador pela 
coligação `Todos Juntos por 
Minas` Hélio Costa, visitou, na 
tarde de sexta-feira, 23, Patos 
de Minas, cidade pólo da me-
sorregião do Triângulo Mineiro 
e Alto Paranaíba. Acompanha-
do do presidente do PMDB de 
Minas e deputado federal An-
tônio Andrade, do deputado 
estadual Chico Ueja (PPS) e de 
lideranças locais, Helio desem-
barcou no aeroporto municipal 
e concedeu entrevista coletiva 
à imprensa. Em seguida uma 
longa carreata se formou e de-
zenas de carros e motociclistas 
acompanharam o candidato 
ao som do jingle da campa-
nha até o centro comercial 
de Patos. Dezenas de jovens 
empunhavam as bandeiras da 
coligação junto com militantes, 
lideranças de diversas cidades 
e cidadãos que acompanharam 
o cortejo saudando Hélio Costa 
e o deputado majoritário na re-
gião Antônio Andrade. Com os 
candidatos da coligação, Hélio 
caminhou pelo centro comer-
cial e tomou cafezinho na lan-

chonete Café Expresso, onde 
foi recebido com festa pelos 
funcionários: “Foi excelente 
ele ter vindo, sempre acom-
panhei o trabalho dele agora 
estou tendo a oportunidade 
de recebê-lo no meu trabalho”, 
afi rmou Fuça Wilmar, funcio-
nário do estabelecimento. 
Após a caminhada o candida-
to se reuniu com lideranças 
locais e representantes de 
entidades para discutirem as 
demandas locais e as propos-
tas da coligação “Todos Juntos 
por Minas”. Em seu pronun-
ciamento, Hélio falou sobre o 
‘orçamento participativo re-
gional’, previsto no programa 
de governo: “Os investimentos 
regionais serão discutidos com 
os próprios cidadãos. Discuti-
remos juntos os caminhos do 
dinheiro público”. O candidato 
destacou que a coligação tem 
como meta dar continuidade 
aos projetos sociais e desen-
volvimentistas que o presiden-
te Lula implantou no Brasil. 
Ele aproveitou para enumerar 
os investimentos federais em 

Patos de Minas: “O Ministério 
do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, até então 
encabeçado por Patrus, trou-
xe, através do Bolsa Família, 
R$3 milhões, e no programa 
de apoio a idosos carentes fo-
ram R$9 milhões  investidos”. 
Hélio destacou o trabalho dos 
deputados federais que, após 
oito anos de espera, consegui-
ram direcionar as verbas para 
fi nalizar as obras no trevo da 
Pipoca, reivindicação antiga 
dos moradores e que não foi 
atendida pelo governo esta-
dual. Durante a reunião Hélio 
recebeu a notícia de que sua 
mãe será homenageada dando 
nome ao prédio da Delegacia 
Regional do Ministério da 
Agricultura recém-construído 
em Barbacena. Emocionado, 
ele agradeceu a homenagem 
e falou sobre dona Renata: 
“Minha mãe era uma italiana 
linda, que sempre batalhou 
muito para nos criar com seu 
salário mínimo de funcionária 
pública na delegacia regional 
do Ministério”. 

Hélio fala sobre o orçamento 
participativo regional

O prefeito de Muzambinho, Sérgio Esquilo, e demais lideranças da cidade, reunidos nesta quarta-
-feira (28) pela manhã, declararam apoio à candidatura do deputado estadual, Carlos Mosconi. O
grupo defi niu também que trabalhará para eleger o candidato nas próximas eleições.
Convidado ao encontro, Mosconi agradeceu ao prefeito e as lideranças presentes e reafi rmou a 
continuidade do trabalho em prol da cidade. Segundo o deputado, é uma honra ser apoiado por
um grupo tão expressivo, de um município considerado destaque regional economicamente e de 
importância política incontestável. Vamos juntos eleger também Anastasia ao governo de Minas e 
Serra à presidência”, convocou.
Esquilo lembrou do compromisso histórico de Mosconi com Muzambinho e ressaltou os benefícios 
destinados pelo deputado nos últimos anos ao município. O prefeito citou como exemplo a recente 
liberação de recursos fi nanceiros pelo governador, Anastasia, para a reforma do hospital da cidade 
e para a aquisição de aparelhos de raío-X e de ultransonografi a. “Temos ainda a ampliação e re-
forma do Posto de Saúde, que estamos preparando projeto para depois encaminhar ao deputado”,
lembrou.

Prefeito e lideranças de Muzambinho 
declaram apoio a Mosconi

POLÍTICA
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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 * Balanceamento * 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 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

SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

Venha conhecer 

a mais nova, 

moderna e 

bem equipada 

ofi cina 

mecânica da 

região!

VALDEMIRO COSTA 
(PORTUGAL CAR)

Para dar continuidade com nos-
sa coluna de dicas sobre Mecâ-
nica de automóveis, desta vez 
vamos falar sobre o carburador 
do seu carro. Como todo moto-
rista deve saber, o carburador é 
um importante sistema para a 
manter o motor em ordem. Para 
tanto, precisa de manuten-
ções constantes e periódicas 
para ajustes e regulagens dos 
diversos componentes - coisa 
que poucos motoristas fazem, a 
bem da verdade.
Quem tem carro que ainda usa 

carburadores deve prestar mui-
ta atenção daqui para a frente, 
pois já não é nada fácil encon-
trar peças de reposição dos me-
canismos. Por isso, todo cuida-
do é pouco. Os cuidados devem 
ser redobrados e devem ser fei-
tos por profi ssionais capacita-
dos que realmente entenda do 
assunto. Caso contrário, poderá 
ser preciso trocar a peça inteira 
que normalmente não sai por 
menos de R$ 300,00 e muitas 
vezes ultrapassam a casa dos 
R$ 500,00. Essa troca pode ser 
evitada com cuidados básicos e 
simples: limpeza, ajustes e uma 

Carburadores: 
é melhor prevenir do que remediar

Pit Stop inaugura sua nova ofi cina
A Pit Stop está cada vez mais 
completa. Depois de mon-
tar o mais completo centro 
automotivo da região, com to-
dos os serviços e acessórios para 
todos os tipos de veículos, além 
de pneus e baterias, a empresa 
agora inaugurou o seu centro 

de manutenção no bairro 
Augusto de Almeida (perto da 
Artec). Segundo o jovem pro-
prietário Lucas, o objetivo é 
oferecer tudo o que um carro 
esteja necessitando - desde o 
alinhamento de um pneu até 
os mais complicados reparos 

no motor, câmbio ou sistema 
de injeção eletrônica. Por isso, 
a ofi cina é a melhor equipada, 
possuindo todos os profi ssio-
nais, feramental e as insta-
lações necessárias. A ofi cina 
entrou em operação no início 
deste mês de julho.

O alinhamento contribui 
para o equilíbrio do veículo. 
Quando ocorre alteração nas 
suas especifi cações por im-
pacto, trepidação, compres-
são lateral e desgaste dos 
componentes da suspensão 
poderá haver problemas 
como o desgaste irregular e 
prematuro da banda de ro-
dagem.
   Por isso, é de suma impor-
tância fazer o alinhamento 
a cada 5 mil quilômetros 
ou a cada troca, quando os 
pneus apresentarem desgas-
tes excessivos na área do 
ombro e da banda de roda-
gem, trepidação das rodas 
dianteiras, volante duro, 
direção tendendo para os 
lados quando o motorista 
larga o volante ou quando 
o carro desvia para o lado. 
Portanto é essencial verifi -
car qualquer alteração no 
carro e sanar os eventuais 
problemas, para um fl uxo 
perfeito do veículo.

Por que 
alinhar um 

carro?

boa regulagem dos componen-
tes.  Um serviço deste tipo 
numa ofi cina especializada sai 
por volta de R$ 50,00 para car-
buradores simples e R$ 100,00 
para duplos. Por isso, é melhor 
fazer uma manutenção do que 
ter que trocar o conjunto intei-
ro (ainda correndo o risco de 
não encontrar algum modelo 
raro). Além do mais, se um car-
burador não tiver uma boa ma-
nutenção, não vai ser possível 
fazer o seu recondicionamento 
e ele poderá ser descartado. 
Conservar, como diz o antigo 
dito, é melhor que remediar.

AUTO-DICAS
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CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS

Coloque aqui o seu anúncio classifi cado. É gratuito (máximo: 3 linhas)
Por telefone: 4141-2514 (fi xo)   ***   E-mail: class.tzl@gmail.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)

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

---------------------------------------------
MASSAS & QUITUTES

Aceitamos encomendas para festas, 
casamentos, formaturas, etc. Tratar com 

Mônica ou Samuel - 3714-3065
----------------------------

COMPUTADOR AMD ATLON II

R$ 150,00

500 MHz, HD 20GB, monitor  15”, 
gravador CD leitor de DVD, ótimo estado   

3713-2642
-------------------

ESTÁ ESPERANDO O QUÊ?

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

------------------------------------
CAMA DE CASAL NOVINHA

Nunca foi usada. Super conservada. 
Tratar com Eriane , 3721-5067

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

LIMPA-SE
Terreno em geral. Tr. 9198-6774 c/ Paulo 

Leiteiro.
-----------------------------------

VENDE-SE OU TROCA

Palio EDX 97 1;0 MPi

V.  Ótimo estado. Pneus novos -R$12.500. 
Tratar: 8833-8277

-----------------------------------
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  150 2005

V.2005, Preta, inteiraça R$ 3.800. 
 8833-8277

----------------------
CORSA 95 1.0 V. preto, 2 pts., 

R$10mil, partic. 

9931-7002/3721-7451

----------------------------
FUSCA 86

V. branco, raridade. Tr. 8424-4410 / 

3713-6427

---------------------
MONZA SLE 84

V. 1.8 metálico 2p. R$ 4.500. Tr. 

9977-4570/3721-0276

-------------------------------
MONZA SLE 88

V. Metálico d.h. 2p. R$6.500. Tr. 

9977-4570/3721-0276

------------------------
PARATI 91 - R$ 6.000,00

Gasolina -  3713-1876
----------------------

Uno Mille Fire 2003 - Gasolina

Inteirão. R$ 13.900,00 
3713-1876

-------------------------------
CAMINHONETE NISSAN

Cabine dupla. Super nova. 95. Completa 
R$ 27.000,00

Tratar: 3713-1876
----------------------

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

-----------------------------
ALUGO CASA 3 Q

Campos Elíseos, R$550,00. Tr. 3714-4129

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

Wilson Ribeiro
No início deste mês de julho, 
fomos surpreendidos com o 
inusitado anúncio de que a 
AMARP (Associação dos Muni-
cípios do Alto Rio Pardo) es-
taria liderando esforços para 
construir um aterro sanitário 
nas instalações da INB – In-
dústrias Nucleares do Brasil, 
no Campo do Cercado, muni-
cípio de Caldas. Logo de prin-
cípio dá para ver que é uma 
idéia estabanada e que seus 
autores não pararam para 
pensar com mais profundida-
de e seriedade sobre o assun-
to. Não analisou e ponderou 
os aspectos ambientais, his-
tóricos, econômicos, antro-
pológicos e vários outros que 
devem ser levados em consi-
deração quando se pretende 
fazer algo que tem um impac-
to tão importante como esse. 
Pra começo de conversa, o 
Campo do Cercado não é a 
casa da mãe Joana. Tem uma 
profunda importância na his-
tória da região do Planalto de 
Poços de Caldas e do Brasil. 
Importância esta relacionada 
ao nascimento da indústria 
nuclear no país, nos idos dos 
anos 50, quando aquele era 
nossa maior jazida de urânio 
e de onde saíram as primeiras 
cargas para os nossos primei-
ros reatores atômicos. Pio-
neirismo que deu o impulso 
inicial para este importante 
campo de nossa soberania 
que até hoje estamos a procu-
rar com muito esforço e supe-
rando muitas difi culdades.
Foram das minas do campo do 
Cercado que saíram as primei-
ras cargas que alimentaram o 
reator da usina de Agra dos 
Reis. E também de Angra II, 
construída muitos anos de-
pois. Como pode se observar, 

aquele lugar foi de extrema 
importância para o desenvol-
vimento e para a autossufi ci-
ência energética do país. Tan-
to é que o governo federal, à 
época dirigido pelos generais 
Ernesto Geisel e João Batista 
Figueiredo, investiram mui-
tos milhões de dólares para 
a viabilização das ativida-
des desenvolvidas no Campo 
do Cercado. Primeiro, com a 
Nuclebrás. Depois, Urânio do 
Brasil e agora Indústrias Nu-
cleares do Brasil. 
Este esforço permitiu que o 
país fosse um dos seis únicos 
no mundo a dominar comple-
tamente o ciclo do combustí-
vel nuclear – da mineração à 
geração de energia. Algo in-
dispensável para quem deseja 
autonomia e independência 
energética e soberania sobre 
seu território. O Campo do 
Cercado, Caldas e poços de 
Caldas se orgulham de ter 
feito parte nesta história que 
agora é ameaçada com esta 
idéia de transformar o local 
nu enorme lixão (aterro sani-
tário, para amenizar as apa-
rências).
Com a descoberta de novas 
jazidas em Caetité, na Bahia, 
fez com que as minas fossem 
consideradas economicamen-
te inviáveis para a atual con-
juntura. Por isso, elas foram 
desativadas. Mas no local 
continuaram as instalações 
industriais e vários laborató-
rios que hoje estão bastante 
ociosos. E esta ociosidade fez 
nascer na cabeça de alguns 
políticos as mais variadas 
conjecturações e devaneios. 
Transformá-lo num lixão é 
apenas mais uma.
Transformar o campo do Cer-
cado num lixão não é uma 
boa idéia sob nenhuma cir-

cunstância. Ainda mais quan-
do a iniciativa é feita sob o 
comando da AMARP, uma ins-
tituição cercada de denúncias 
de improbidade administrati-
va, mal uso do dinheiro públi-
co, nepotismo e muitas outras 
irregularidades. Tanto é que 
no fi nal da década de 90, a 
Câmara Municipal de Poços de 
Caldas obrigou o afastamento 
da prefeitura de seu quadro 
de associados. A entidade 
então se mudou para Caldas, 
mas o estilo controverso con-
tinuou o mesmo e o seu secre-
tário Mauro Lima continuou 
agindo com um poder ainda 
maior, já que estava livre da 
fi scalização exercida pelos ve-
readores e pela imprensa de 
Poços de Caldas.  Deu no que 
está dando.
A instalação de um aterro 
sanitário mais moderno e 
sustentável é necessária para 
a região. Mas não nas depen-
dências da INB. Existem mui-
tos outros locais mais ade-
quados e que causam menos 
impactos. E ainda há de se 
levar em consideração que  é 
lá que nasce alguns dos prin-
cipais rios da região: rio das 
Antas (muito importante para 
Poços), rio Verde (importante 
para Caldas) e o Jaguari Mirim 
(importante para Andradas, Es-
pírito Santo do Pinhal e São 
João da Boa Vista). 
Devemos procurar a solução 
para o lixo das cidades da re-
gião, mas jamais devemos de 
levar em consideração a nossa 
História, o nosso meio ambien-
te e as nossas aspirações fu-
turas. Queremos um progresso 
sustentável e integrado, com 
geração de empregos e qualida-
de de vida – e não uma gigan-
tesca lata de lixo, como é que 
nos apresenta esta infeliz idéia

Lixão na INB: querem jogar o futuro no lixo
COMUNIDADE
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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
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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

Você 
merece 

este 
prazer!

 Delegado regional diz que Polícia 
conseguiu controlar criminalidade

O delegado regional de Po-
ços de Caldas, Dr. Carlos 
Camargo, diosse que graças 
ao empenho de toda sua 
equipe de delegados, dete-
tives, investigadores, peri-
tos e demais colaboradores, 
houve uma grande redução 
na criminalidade e na vio-
lência na cidade. Segundo 
ele, é um trabalho em que 
envolve muito as ações e 
atividades de inteligência, 
investigação e prevenção. 
Sempre em conjunto com 
as demais instituições de 
segurança, justiça e promo-
toria.
Segundo o delegado, o 
maior desafi o é o tráfi co de 
drogas e substâncias entor-
pecentes. “A esmagadora 
maioria de nossas ações en-

volve a questão do tráfi co 
de drogas. A nossa cadeia, 
que já está superlotada, 
está abarrotada de presos 
envolvidos com este pro-
blema. Além disso, nossas 
delegacias, nossos cartó-
rios e nossas equipes estão 
empenhadas no combate a 
este crime. Obtivemos mui-
tos sucessos nos últimos 
meses. Principalmente em 
alguns bairros da Zona Les-
te, onde vários trafi cantes 
foram capturados”, relatou 
o delegado.
O Dr, Carlos Camargo desta-
cou que graças ao empenho 
da equipe, a criminalidade 
está sob controle na cidade. 
“Efetuamos dioturnamen-
te ações de inteligência e 
atuação preventiva. Prin-

cipalmente pelo fato de 
estarmos muito próximos 
a São Paulo, com grande 
facilidade de locomoção e 
transporte. Sempre prende-
mos algum elemento ligado 
ao PCC tentando se infi ltrar 
na região.
Pedofi lia - Dr. Carlos disse 
que uma nova modalida-
de de delito que cresce na 
cidade é a pedofi lia. Mas 
está sendo combatida com 
fi rmeza.

Dr. Carlos Camargo
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