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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

LEIA 
NESTA EDIÇÃO

DROGARIA DOM BOSCODROGARIA DOM BOSCO        DO MAGU

RUA CEL. VÍRGILIO SILVA 2966 *** FONE: 3715-4588

MEDICAMENTOS * PERFUMARIAS * FRALDAS
ÓTIMOS PREÇOS

O esplendor da 
verdade e verdades 

inconvenientes
Página 2

Vereador Antônio 
Carlos vai ao Jd. 

São Bento
Página 4

Economia de Poços 
perde liderança no 

Sul de Minas
Página 7
 

Álvaro Cagnani 
pede semáforo na 

Vila Nova
Página 12

R. Cel. Virgílio Silva 1587 (anexo ao Bretas Zona Leste)
Av. Francisco Salles 910 (em frente ao San Michel)

MINI MODEM GRÁTISMINI MODEM GRÁTIS
Venha conferir a promoçãoVenha conferir a promoção

PREÇOS ARRASADORES!!PREÇOS ARRASADORES!!
 GPS de máxima precisão ..... R$ 390,00

  Netbook -  a partir de R$ 690,00

  MP12 com software atualizado .... R$ 250,00

  DVD retrátil touchscreen com TV, USB, bluetooth, . R$ 990,00

Hélio Costa teve uma calorosa recepção durante sua última 
visita a Poços de Caldas. Veja mais na pág. 7

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

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

Arroz Tatiana Tp. 1 -  5 Kg  ................. R$ 8,79

Arroz Fantástico Tp. 1 - 5 kg ............... R$ 8,99

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

Suco Del Valle 1 lt ................. R$ 3,49 

Cerveja Bavária lata - 12 unids. ......... R$ 10,70

Cervaja Kaise lata 12 unids. ........ R$ 11,90

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

OFERTAS QUENTES!!!OFERTAS QUENTES!!!

O TEMPO TÁ ESQUENTANDO E AS OFERTAS O TEMPO TÁ ESQUENTANDO E AS OFERTAS 
DO NOVA VIDA ESTÃO CONGELADASDO NOVA VIDA ESTÃO CONGELADAS
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Nova Vida:
Um drible nos preços 

altos!

UPA vai revitalizar 
bairro José Carlos

   O prefeito Paulinho 
Courominas confi rmou que 
a Unidade de Pronto Aten-
dimento 24 horas vai mesmo 
ser construído na Praça do 
Povo, no bairro José Carlos. 
Os recursos já estão assegu-
rados e os projetos sendo ela-
borados. Com a UPA, aquela 

região vai ser revitalizada, já 
que hoje está meio abando-
nada. O ginásio de esportes 
vai ser transferido para o 
CSU. Quando inaugurada, a 
UPA vai aliviar o atendimen-
to na policlínica, permitindo 
melhorias no atendimento à 
população em geral.

Ginásio poliesportivo vai ser transferido para o CSU

Hélio Costa denuncia armação 
com pesquisas eleitorais

   O candidato do PMDB ao governo do 
Estado, Hélio Costa, denunciou a “ar-
mação” com pesquisas eleitorais para 
confundir os eleitores e tumultuar o 
processo sucessório em Minas Gerais. 
Ele afi rmou que o Ibope - o mesmo 
que há dois meses jurava que o presi-
dente Lula não iria vencer as eleições 
presidenciais e que José Serra seria o 
próximo presidente da República - di-
vulgou resultados incoerentes e que 
foram amplamente divulgados pelo 
governador candidato. As pesquisas 
do Datafolha, EM Data e da Sensus 
mostram ampla vantagem de Hélio 
Costa, ao passo que o Ibope mostra 
um resultado totalmente discrepante 
onde o adversário vence por pequena 
margem. “Num passe de mágica, da 
noite para o dia, cerca de 3 milhões 
de eleitores mudaram de opinião re-
pentinamente. Tem algo de estranho 
aí”, advertiu o candidato. Analistas 
políticos dizem que o governo minei-
ro está jogando todas sua fi chas para 
emplacar o candidato e por isso usa 
todo o poder da máquina adminis-
trativa. Além disso, obriga prefeitos 
a aderir à campanha. O ex-prefeito 
Sebastião Navarro foi despachado de 
volta para Poços para ajudar na cam-
panha do governador que tem uma 
série de promessas há muito tempo  

não cumpridas na cidade e na região. 
   O presidente Lula enfatizou que a vi-
tória de Hélio Costa em Minas é ponto 
de honra para Dilma Rousseff  e por 

isso vai fortalecer a campanha no Es-
tado. Vai participar pessoalmente das 
atividades e mostrar a sintonia que 
tem com seu ex-ministro e amigo.
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“Nunca se ache demais, pois tudo o que é de-
mais sobra, tudo o que sobra é resto e tudo o que 

é resto vai para o lixo.” 

(Eike Batista)

WILSON RIBEIRO
“... Procurai a verdade e a 

verdade vos libertará”  
João 8:32

O que o evangelista João 
disse nos primórdios do cris-
tianismo valeu para sua épo-
ca, vale hoje e valerá para 
sempre em todas as épocas 
e em todos os lugares, sob 
todas as culturas, credos e 
costumes. A verdade, assim 
como a inteligência, é um 
dos pilares do progresso 
humano.
Apesar de parecer tão ób-

vio, não são todos que gos-
tam da verdade. Muitas ve-
zes ela dói e geralmente ela 
contraria interesses – quase 
sempre muitos poderosos. 
Na história recente de Poços 
de Caldas, algumas verdades 
precisam ser resgatadas e 
analisadas com imparciali-
dade e seriedade. Particular-
mente aquelas referentes à 
condução da administração 
pública do município e do 
Estado nos últimos 12 anos.
É verdade que nestes úl-

timos anos, os prefeitos 
foram Geraldo Thadeu, Paulo 
Tadeu, Sebastião Navarro e 
Paulinho Courominas.
É verdade que neste pe-

ríodo os nossos deputados 
foram Sebastião Navarro, 
Carlos Mosconi e Geraldo 
Thadeu (sempre alternando 
entre os níveis federal e 
estadual).
É verdade que neste perío-

do os governadores mineiros 
foram Eduardo Azeredo, Ita-
mar Franco e Aécio Neves / 
Anastasia.
É verdade que no mesmo 

O esplendor da verdade e verdades inconvenientes
período, Poços de Caldas 
perdeu a liderança econô-
mica para Varginha e, se 
nada for feito para corrigir 
a situação, vai ser superada 
também por Pouso Alegre.
É verdade que em 1998 foi 

inaugurado a Estação Adu-
aneira Interior (Porto Seco) 
de Varginha.
É verdade que na mesa épo-

ca, Poços de Caldas perdeu 
a instalação de uma Estação 
Aduaneira Interior que seria 
instalada no Bortolan.
É verdade que depois da 

instalação do Porto Seco de 
Varginha, várias empresas 
se instalaram naquele mu-
nicípio e o PIB que era de 
menos de R$ 1 bilhão passou 
para cerca de R$ 3 bilhões 
em 2008 (último número 
disponível). Só para citar 
algumas: Philips, Walitta, 
Cooper Standard, Clone 
Electronics, Dresser Motors, 
DHL Logistcs, Unecom e 
muitas outras.
É verdade que nos últimos 

anos, várias empresas deixa-
ram de se instalar em Poços 
de Caldas por defi ciências na 
infraestrutura do município 
– inclusive falta de mão-de-
-obra especializada.

É verdade que a última 
empresa de porte apreciá-
vel a se instalar em Poços 
de Caldas foi a fábrica de 
chocolates Ferrero.
É verdade que a massa 

salarial de Poços de Caldas 
teve uma sensível queda nas 
últimas décadas. Se antes 
os funcionários da Alcoa, 
Celanese, Nuclebrás, e LPC 
foram os responsáveis pelo 

surgimento e fl orescimento 
de bairros como Quisisana, 
Santa Ângela e Parque Novo 
Mundo, os atuais funcioná-
rios das empresas locais mal 
conseguem se manter em 
bairros como São Sebastião, 
Esperança e Maria Imacu-
lada. O piso salarial de um 
metalúrgico em São João 
da Boa Vista é de aproxima-
damente R$ 1.200,00 e em 
Poços é de R$ 650,00.
É verdade que se estes 

políticos tivessem se empe-
nhado mais, demonstrado 
mais vontade política, a 
situação poderia ser diferen-
te – e muito melhor para a 
cidade e seus moradores. O 
último prefeito que teve tal 
envergadura foi Luiz Antô-
nio Batista.
E tem muitas outras verda-

des que certamente não são 
convenientes para Carlos 
Mosconi, Geraldo Thadeu e 
Sebastião Navarro. De nada 
adiantou eles serem ami-
gos de Fernando Henrique 
Cardoso, Eduardo Azeredo, 
Itamar Franco e Aécio Neves 
/ Anastasia. A cidade não 
cresceu. Pelo contrário – 
empobreceu.
Também é verdade que 

não devemos debitar estes 
fracassos totalmente a eles, 
pois certamente a situação 
também tem outros respon-
sáveis. No entanto, eles é 
que tinham os seus respec-
tivos mandatos conferidos 
pela população. E não con-
seguiram nos representar 
com a eficácia esperada. 
Poços de Caldas fracassou e 
empobreceu. É só consultar 

os números do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística, a instituição res-
ponsável pela coleta, guarda 
e divulgação dos números 
nacionais.
Por isso, encerro este ar-

tigo com mais uma citação 
bíblicas – desta vez, ex-
traída do livro Doutrina & 
Convênios de a Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias. “Há uma 
lei irrevogavelmente de-
cretada no céu antes da 
fundação deste mundo, na 
qual todas as bênçãos se 
baseiam. E quando recebe-
mos uma benção de Deus, 
é por obediência à lei à 
qual ela se baseia” (D&C, 
seção 130:20-21). Ou seja, 
enquanto continuar este 
estado de coisa, as bênçãos 
do desenvolvimento e da 
prosperidade vão co ntinuar 
longe destas paragens.
* PS. - Esta é uma crítica à 
atuação parlamentar e ad-
ministrativa dos deputados 
e prefeitos acima citados, 
responsáveis pela condução 
dos rumos do município 
nos últimos 10 anos. Os 
resultados e os números 
estão aí. Nada foi inventado 
ou criado ao acaso ou para 
“perseguir” o Dr. Mosconi, 
Geraldo Thadeu ou Navarro. 
A análise e a interpretação 
dos números devem ficar 
a critério de cada um, de 
acordo com suas convicções 
e preferências individuais. 
Neste mundo, somos li-

vres para fazer nossas 
escolhas - mas não para 
escolher as consequências.

A RIFA DA MULA
Um mineirinho com sérios 

problemas fi nanceiros vendeu 
uma mula para outro fazen-
deiro também mineiro por R$ 
100,00, que concordou em re-
ceber a mula e no dia seguinte. 
Entretanto, no dia seguinte ele 
chegou e disse:- Cumpadi, cê 
me discurpa mais a mula mor-
reu.- Morreu?- Morreu.- Intão 
me devorve o dinheiro.- Ih... 
já gastei.- Tudo?- Tudin.- In-
tão me traiz a mula.- Morta?- 
É, uai, ela num morreu?- Mor-
reu. Mais qui cê vai fazê com 
uma mula morta?- Vou rifá?- 
Rifá?- É, uai!
- A mula morta? Quem vai 

querê?
- É só num falá qui ela mor-

reu.
- Intão tá intão.
Um mês depois os dois se 

encontram e o fazendeiro que 

vendeu a mula
pergunta:
- Ô Cumpadi, e a mula morta?
- Rifei. Vendi 500 biete a 2

real cada. Faturei 998 real.
- Eita! I ninguém recramô?
- Só o homi qui ganhô.
- E o que o cê feiz?
- Devorvi os R$ 2,00 real pra 

ele.

MÉDICO BOM DE BICO
No hospital, o médico está 

assinando a alta do paciente.
Vai assinando e falando:
-A partir de hoje, nada de 

mulheres, nada de uísque nem 
de vinhos importados. Nada 
de restaurantes caros, nada de 
carro novo, nada de viagens de 
férias...
-Até eu fi car totalmente cura-

do, doutor?
-Não, não. É só até você ter-

minar de pagar o que me deve.

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

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

Criando 
lindos 

Sorrisos

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

Pesquisa realizada em 27/08/2010. Barateiro: Santa Rosália - San Michel - Campos Elíseos;  Bre-
tas - Vila Nova e Bandeirante - Conjunto Habitacional.
Na última pesquisa, o menor preço foi do Bandeirante (R$ 61,69). O maior, do Matos Jd. Ipê (R$ 
66,29). O  açúcar continua subindo. Óleo de soja e arroz, tendência de alta.

Rua Luiz Duarte 343 - 
Santa Rosália

3713-1556

SUPER OFERTAS BARATEIRO !

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

Farinha de trigo Nonita 1 kg ....  R$ 0,95

Batata inglesa  lavada - kg .... R$ 1,19

Costela de Boi - Kg .... R$ 5,98

Macarrão Chiarini 500g .... R$ 0,99

Frango assado dos bons ......  

R$ 9,90
Garanta já o seu!!

SUPERMERCADO

Supermercado Bretas Bandeirante Smichel Barateiro

Arroz tipo 1 - 5 kg 7,99 6,99 7,59 7,59
Feijão - 1 kg 2,39 3,38 2,58 2,99
Açúcar Cristal - 5 kg 5,49 6,69 6,49 6,59
Sal refi nado - 1 kg 0,99 0,95 0,89 0,89
Óleo de Soja - 900 ml 2,09 2,15 2,29 2,49
Ovo branco - dz 1,79 1,99 2,69 2,19
Farinha de trigo - 1 kg 1,59 1,29 1,08 0,95
Macarrão - 500 g 1,39 1,55 1,79 0,99
Margarina - 500 g 2,79 1,79 2,79 1,99
Extrato de Tomate - 350 g 1,69 1,99 1,19 1,20
Fubá mimoso - 1 kg 0,89 1,70 1,15 0,99
Maizena - 500 g 2,60 3,99 3,97 2,38
Bolacha de trigo - 400 g 1,69 2,99 1,90 1,99
Achocolatado - 400 g 1,95 1,49 1,99 2,39
Refrigerante - PET 2l 1,89 1,99 1,75 1,19
Leite tipo C - 1 l 1,59 1,29 1,49 1,35
Pãozinho francês - 1 Kg 4,29 4,40 4,98 3,99
Sabonete - 90 g 0,59 0,88 0,49 0,59
Pasta de dente - 90 g 1,19 0,99 1,17 0,99
Papel higiênico - pct 4 2,79 1,79 1,49 1,29
Absorvente higiênico pop 1,69 1,49 1,49 1,29
Toalha de papel - pct 1,99 2,59 2,15 1,98
Sabão em pedra - 1 kg 2,99 3,67 2,99 3,65
Sabão em pó - 1 kg 4,98 5,89 5,19 6,15
Detergente - 500 ml 0,99 0,99 0,75 1,24
Água sanitária - 1 l 1,19 1,49 1,09 1,29
Desinfetante - 500 ml 2,25 2,09 1,43 1,68
Lã de aço  - pct 1,39 0,99 1,38 0,99

Soma das Compras (R$) 65,14 69,48 66,23 63,29

 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

A carteira de identidade 
equipada com chip e à prova 
de fraude começa a se tornar 
realidade no Brasil, embora a 
sua emissão não tenha, ain-
da, uma data estabelecida.

Por enquanto, a única cer-
teza é a de que o Instituto 
Nacional de Identifi cação 
(INI), da Política Federal pre-
tende emitir entre 100 mil 
e 200 mil registros de iden-
tidade civil (RIC) até o fi nal 
do ano.

O projeto é estimado em 
R$ 1,4 bilhão, abrangendo 
a emissão de 170 milhões 

de carteiras, bancado pela 
União.

“É um valor relativamente 
pequeno se for levado em 
consideração que os bancos 
investem R$ 1 bilhão por ano 
em tecnologia para garantir 
a segurança na identifi cação 
dos clientes”, compara Paulo 
Ayran, assessor do INI, citan-
do dados da Febraban.

Para o portador, a cartei-
ra com chip oferece como 
vantagens a impossibilidade 
de falsifi cação e de fraudes 
em caso de roubo. Além dis-
so, a sua emissão permitirá 

a criação de um banco de 
dados único com as digitais 
dos usuários, para compar-
tilhamento entre os órgãos 
de segurança dos estados e 
municípios.

Para a sua implementação, 
contudo, será necessária a 
participação dos Estados, por 
meio de convênios, uma que 
“a Polícia Federal não têm 
pessoal nem postos sufi cien-
tes para emitir a carteira em 
todo o território nacional”.

Atualmente, 19 estados já 
fi rmaram convênio e outros 
cinco manifestaram interes-
se em se credenciar.

Instalado na quinta-feira, 
5, o comitê responsável pelo 
novo documento voltará a se 
reunir no dia 25 de agosto 
para começar as discussões 
sobre o cartão a ser adota-
do. O modelo já desenvolvido 
pelo Instituto Nacional de 
Identifi cação.

A previsão é de que em 
nove anos todos os documen-
tos emitidos no País estejam 
baseados nesse novo modelo.

Governo federal pretende emitir 200 mil 
registros de identidade até o fi nal do ano
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DIRETO DA ZONA SULDIRETO DA ZONA SUL
Alfredo Martins

CAGNANI, LIMA E MENDES
ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Rua Paraíba, 349 - Salas 101/103 -  Edifício Master Center * Poços de Caldas - MG
(35)3722-8829   ***    clm@pocos-net.com.br

Assistência jurídica completa, 
nas mais diversas especialidades do Direito

Dr. Marcelo Salustiano Cagnani
Advogado - OAB-MG 99.228

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

Acompanhado do secretário muni-
cipal de Projetos e Obras Públicas, 
engenheiro Paulo Milton, e do pre-
sidente do Jardim São Bento, Josmar 
Ramos, o vereador Antônio Carlos 
Pereira (DEM) vistou as obras de in-
terligação do São Bento ao Jardim 
Esperança, na última quarta-feira.
Reivindicação antiga da comunidade 
da zona sul, a obra está prevista para 
ser concluída ainda este ano. Para o 
vereador Antônio Carlos, é uma sa-
tisfação ver que as máquinas estão 
trabalhando e que a prefeitura está 
se empenhando na conclusão de mais 
essa melhoria para a zona sul. “Fico 
muito feliz em ver essa interligação 
do São Bento ao Jardim Esperança. 
Esperamos que, realmente, o crono-
grama de obras seja cumprido e que 
no fi nal de outubro, talvez começo 
de novembro, possamos participar 
da inauguração de mais esta grande 
obra, que é uma ação conjunta da 
prefeitura, da secretaria de Obras, 
com o apoio total da Câmara. Tenho 
certeza que é uma obra muito impor-
tante para a zona sul e estamos todos 
juntos acompanhando a sua evolu-
ção”, comentou o parlamentar.

O acesso às escolas e à área comer-
cial do Jardim Esperança sempre 
foi uma difi culdade encontrada por 
moradores. Além disso, a ampliação 
dos horários do transporte coletivo 
também era  reivindicação constante 
da população. Segundo o secretário 
Paulo Milton, esses problemas serão 
solucionados com a obra. “Essa obra é 
uma reivindicação já de algum tempo 
dos moradores do Jardim Esperança e 
bairros adjacentes, fazendo com que 
seja uma ligação entre bairros impor-
tantes e que o São Bento tenha acesso 
às escolas e área comercial. Preten-
demos encerrar no fi nal de outubro 
e entregar em defi nitivo com toda a 
urbanização necessária”, ressaltou o 
secretário.

O presidente do bairro, Josmar Ra-
mos, reforçou a importância da obras. 

“Como o engenheiro Paulo Milton 
disse, é uma obra importante para 
nós moradores, tanto do Esperança 
como do São Bento. Vai melhorar o 
sistema de transporte coletivo, pois é 
uma promessa da empresa de colocar 
mais ônibus. Com isso vai diminuir o 
tempo e o pessoal será melhor ser-
vido”, declarou.Finalizando, Antônio 
Carlos destacou que essa obra precisa 
ser mesmo comemorada. “Realmente, 
precisamos comemorar essa grande 
obra, que vai  melhorar o acesso ao 
CAIC , ao centro de eventos e a outros 
pontos daquela região. Os moradores 
estão sendo contemplados com uma 
excelente intervenção”, concluiu.

Vereador visita obras no Jardim São Bento
Antônio Carlos esteve com o secretário de Obras para ver o que se passa no bairro

O Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) determinou às corre-
gedorias dos tribunais de jus-
tiça que identifi quem os pais 
de 4,85 milhões de pessoas 
que têm essa lacuna no regis-
tro de nascimento. Os dados 
são do Censo Escolar de 2009.
Deste universo, 3,8 milhões 
de pessoas têm menos de 18 
anos, segundo números do 
Instituto Nacional de Estu-

À procura de 4,85 milhões de pais fujões

dos e Pesquisas Educacionais 
(Inep) do Ministério da Edu-
cação (MEC), que se referem 
apenas a pessoas matricula-
das em uma instituição de 
ensino.
Pelo projeto Pai Presente, di-
vulgado ontem, o conselho 
vai enviar um CD com as in-
formações do Inep para os 
tribunais, para que os juízes 
procurem as mães dessas pes-

soas, que poderão declarar a 
identidade do pai.
Os homens apontados como 
pais serão procurados pela 
Justiça para que digam se 
querem assumir a paternida-
de. Para os que não quiserem,
poderá ser solicitado exame 
de DNA para atestar a pater-
nidade.
Os tribunais têm prazo de 60 
dias para prestar contas ao 
conselho. Assinada pelo cor-
regedor nacional de Justiça,
Gilson Dipp, a regulamen-
tação do CNJ visa cumprir a 
Lei 8.560, de 1992, segundo 
a qual os cartórios devem 
enviar à Justiça informações 
sobre registros de nascimento 
sem o nome do pai.
Nem todos obedecem à regra.
Desde o início deste ano, por
iniciativa do conselho, todas 
as certidões de nascimento 
brasileiras seguem o mesmo 
padrão.

Os Honestos do 
Brasil 

empobreceram!
Já diziam os fi lósofos “É preci-
so um boi de carga para carre-
gar a carroça dos reis”
Onde estão os PROCONS criados 
na era do Fernando Henrique? 
Aquele que nunca perdeu pro 
LULA.
Onde estão os ProUnis do 
Christovão Buarque; os fi scais 
do Sarney, os fi scais do Funa-
ro? Por falar nisso o fi lho de 
Sarney quando Ministro fez a 
coisa mais importante que vá-
rios de nós fi zemos;o Primeiro 

curso
via satelite gratuito com aval 
do MEC- Meio Ambiente - Mas 
eu sempre esqueço que o Bra-
sil é um País
novo, com menos de 10 anos 
de idade.
Voltando ao assunto;Passei por 
uma rua em Poços de Caldas e 
vi na porta de uma loja uma 
promoção:
De 250,00 por 58,00- Vocês já 
imaginaram o lucro que este 
comerciante teve, vendendo 
sua mercadoria por 250?
Aé entra os Procons, os burros 
de carga e porque não O Ho-
nesto?
Eu não sou ninguém ; mas ja 
disse : O que seria do atual 

Brasil se não fossem as facili-
dades do povo em compra
à prazo. Os salários são os 
mais baixos de toda era mo-
derna brasileira, mas os credi-
ários são fáceis demais.
Se o povo pode comprar fi ado “
Quanta felicidade”.
Nós estamos prestes a começar
sentir na pele o que teremos 
de mudanças nestes próximos 
anos.
Os burros de carga virarão as 
carroças ou as carroças defi -
nitivamente cairão em suas 
costas?
Como diria Confúcio “ Uma 
coisa é uma coisa, outra coisa 
é outra coisa”
Não se transfere carisma.  

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;

Ô Dilma, já 
atropelamos o 

Serra. Agora vamos 
pegar o Anastasia!!

Sebastião Navarro volta a Poços para 
coordenar campanha de Anastasia

O ex-prefeito Sebastião 
Navarro renunciou ao cargo 
que ocupava no governo de 
Antônio Anastasia para co-
ordenar a campanha dele na 
cidade. Segundo se informa, 
a decisão foi tomada depois 

de constatar que a campanha 
do tucano estava enfrentando 
problemas e não conseguia 
fazer frente à de seus adver-
sários Hélio Costa (PMDB) / 
Patrus Ananias (PT). 
Navarro, pelo que se sabe, se 

reuniu com todas lideranças 
ligadas aos partidos da situa-
ção (PSDB, DEM, PPS) e exigiu 
mais empenho. O mesmo foi 
exigido de todos os ocupantes 
de cargos de confi ança na Pre-
feitura de Poços de Caldas.

O prefeito Paulo César Silva 
participou, nesta quinta-
-feira (26), do 93º Encon-
tro de Prefeitos das Cidades 
Pólo de Minas Gerais. O en-
contro contou com presen-
ça de prefeitos e represen-
tantes das 35 cidades polo 
mineiras e do governador 
Antonio Anastasia.
O prefeito, que preside a 
Frente Mineira de Prefeitos, 
organizadora do evento, ex-
plica que foram debatidos 
diversos temas nas áreas de 
saúde, saneamento, educa-
ção, ciência e tecnologia e 
segurança. Também foi dis-
cutida a formação de uma 
rede integrada de serviços 
públicos e investimentos 
em municípios menores, 
para desafogar as cidades 
polo.
“O encontro foi extrema-
mente positivo”, avaliou o 
prefeito Paulo César Silva, 
que retornou a Poços de 

Caldas na própria quinta-
-feira. Durante o 93º En-
contro de Prefeitos das 
Cidades Polo, o governador 
Antonio Anastasia recebeu 
um documento com as de-
mandas dos municípios e 
sugestões para seu Plano 
de Governo, entre elas, a 
regulamentaço da Emen-
da Constitucional 29, que 

determina a destinação de 
recursos para a área de saú-
de pelo município, Estado e 
União. 
Os prefeitos aproveitaram 
para solicitar também apoio 
do governador para que 
seja autorizada a partici-
pação de prefeitos nas reu-
niões do Conselho Nacional 
de Política Fazendária.

Paulinho Courominas ao lado dos candidatos Alberto Pinto Coe-
lho (vice) e o governador Antônio Anastasia

Prefeito faz avaliação positiva do 93º Encontro 
de Prefeitos de cidades pólo
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Sebastião Nogueira - Tião Cascudo - é 
consagrado empresário e líder comu-
nitário em Poços de Caldas. Com perfi l 
empreendedor e sempre sensível aos 
programas sociais, tornou-se um queri-
do representante da população.
Desempenhando sempre papel impor-
tante no desenvolvimento da cidade, 
mostrou sua competência dirigindo 
empresas do ramo de transportes, tran-
sações imobiliárias. Pela sua honestida-
de e trabalho, representou os cidadãos 
poçoscaldenses na Câmara Municipal, 
sempre lembrado como exemplo no 
Poder Legislativo.
Uma vez eleito Deputado Federal, Tião 
Cascudo defenderá a inclusão do jo-
vem no Mercado de Trabalho, atuará na 
defesa das políticas públicas voltadas 
para a área social, agropecuária, indus-
trial e na melhoria das malhas viárias do 
Estado de Minas gerais.

www.tiaocascudo1577.com.br
LEI 9.504/97. CNPJ DO CONTRATANTE: 12.189.609/0001-30. CNPJ DO FORNECEDOR: 00.000.000/0000-00. TIRAGEM: 0.000 UNIDADE

Presidente: Vice: Michel Temer

CNPJ 64.419328/0001-20 R$ 50,00

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

Conheça a nova coleção 
verão 2010!

Blusas masculinas e femi-

ninas em oferta: 10% de 

desconto em 3 vezes

Visita de Hélio Costa

Vários candidatos vieram apoiar a candidatura

Centenas de lideranças políticas da região lotaram o Cenacon para receber Hélio Costa

No último dia 21, Po-
ços de Caldas recebeu a 
visita de Hélio Costa e 
vários outros candida-
tos da coligação “Todos 
Juntos Por Minas”. Eles 
lotaram o recinto do es-
paçoso Cenacon e juntos 
saíram em carreata para 

Simpatia: há muito tempo não se via uma mobilização popular como a visita de Hélio Costa a Poços

uma volta pelo centro da 
cidade, onde foram bas-
tante cumprimentados 
pela população.
Durante a visita, Hélio 
falou por cerca de meia 
hora às centenas de pes-
soas que lotaram as de-
pendências do Cenacon, 

vindas das mais diversas 
cidades da região para 
demonstrar apoio à can-
didatura. Ele apontou 
falhas no governo que 
há cerca de 20 anos vem 
governando o Estado, 
mas que nos dois últimos 
mandatos mostrou seu 

lado mais perverso, já 
que se baseia num amplo 
aparelho de propaganda 
que procura mostrar vir-
tudes, mas esconde um 
quadro de profunda desi-
gualdade social.
Compromissos
Hélio Costa lembrou uma 
série de promessas não 
cumpridas existentes na 
cidade e comprometeu a 
realizar cada uma delas, 
além de atender a muitas 
outras reivindicações de 
Poços de Caldas e cidades 
vizinhas. Lembrou parti-
cularmente de obras para 
melhorar a saúde, como 
a UPA 24 horas, a Gerên-
cia Regional da Saúde e 

a volta dos transplantes 
de órgãos na Santa Casa. 
Neste particular, ele sa-
lientou que primeiro 
devem ser solucionadas 
as pendências jurídicas, 
mas garantiu que vai 
se empenhar para que 
o hospital possa voltar 
a realizar tais cirurgias. 

Também se comprome-
teu a incluir a região, de 
forma verdadeira, nos ro-
teiros ofi ciais de turismo 
do Estado, destinando 
recursos para a recupera-
ção do prestígio perdido 
nos últimos anos.
Hélio Costa anunciou 
também a criação do Ins-
tituto Mineiro do Café 
para fortalecer a mais 
importante atividade 
econômica rural na re-
gião, ao estilo do extinto 
IBC.
O candidato arrancou 
aplausos quando disse 
que vai valorizar todo o 
funcionalismo, em todas 
as áreas, e deixar de pa-
gar o PSDB - Pior Salário 
do Brasil. “Minas tem 
muito poder. Só não tem 
vontade”, arrematou o 
candidato do PMDB.
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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

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

LEI 9.504/97. CNPJ DO CONTRATANTE: 12.189.609/0001-30. CNPJ DO FORNECEDOR: 00.000.000/0000-00. TIRAGEM: 0.000 UNIDADE

Presidente: Vice: Michel Temer

MILTON DOS REISMILTON DOS REIS
DEPUTADO ESTADUAL DEPUTADO ESTADUAL 10.22210.222

MILTONS DOS REIS, sempre empenhado para trabalhar 

para a comunidade, lutando por mais habitação, criação de em-

pregos e integração da juventude. Reivindica mais creches. Clu-

bes para a terceira idade, etc.

Também sempre esteve na luta pela regulamentação da profi ssão 

de motorista, aposentadoria aos 25 anos e o fi m do fator previ-

denciário.

MAS PARA QUE ISSO ACONTEÇA, CONTO COM O SEU VOTO!

MILTON DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS
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Linha do Tempo da administração pública em Poços de Caldas * 1989 - 2010
Mandato 1989 - 1992 1993-1996 1997-2000 2001-2004 2005-2008 2009-2012

Prefeito Sebastião Navarro Luiz Antônio Geraldo Thadeu Paulo Tadeu Sebastião Navarro P. Courominas
Governador Newton - H. Garcia Hélio Garcia - Azeredo Azeredo - Itamar Itamar - Aécio Aécio - Aécio Aécio - ?
Presidente Collor - Itamar Itamar - FHC FHC FHC - Lula Lula Lula - ?

Dep. Federal Mosconi / Navarro Mosconi Mosconi Mosconi Geraldo Thadeu Geraldo Thadeu
Dep. Estadual Robertão - J. M. Chaves Navarro Navarro Navarro Mosconi (2006) Mosconi

Fato Relevante Volta do PFL Ferrero - PUC - Contorno Perda do Porto Seco Experiência PT Volta do PFL SIGA

2002 2004 2006 2008

R$ 1 bi

R$ 2 bi

R$ 3 bi

R$ 4 bi

R$ 5 bi

R$ 6 bi

Poços de Caldas
Varginha
Pouso Alegre
Se Poços de Caldas tivesse o ritmo de Varginha

Economia: nos últimos 10 anos, Poços de Caldas empacou

Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) de 3 cidades no Sul de Minas (em R$ bilhões)

Cidade 2002 2004 2006 2008

Poços de Caldas 1,856 2,337 2,127 2,696

Varginha 0,932 1,372 2,270 2,912

Pouso Alegre 1,074 1,275 1,746 2,077

WILSON RIBEIRO
Não há como esconder os fa-

tos, já que os números falam 
por si próprios. Nestes últi-
mos 10 anos, Poços de Caldas 
deixou de ser a mais pujante 
e dinâmica economia do Sul 
de Minas. Cedeu o lugar para 
Varginha e agora vê o segun-
do lugar ameaçado por Pouso 
Alegre. Mantidos os atuais rit-
mos das três cidades, esta ul-
trapassagem é apenas questão 
de tempo (se já não tiver ocor-
rido, já que os últimos núme-
ros se referem ao ano de 2008, 
quando os efeitos da crise fi -

nanceira internacional ainda 
não tinham sido registrados.

Como pode ser observado no 
gráfi co ao lado, de 2002 para 
frente, o PIB (Produto Inter-
no Bruto, a soma de todas as 
riquezas geradas numa área 
que pode ser um bairro, uma 
cidade ou um país) de Var-
ginha teve um crescimento 
vertiginoso. Passou de 980 mi-
lhões de reais para quase R$ 3 
bilhões. Pouso Alegre, por sua 
vez, saiu de R$ 1,074 bi para 
R$ 2,077 bilhões. Por sua vez, 
Poços de Caldas patinou na li-
derança e passou de R$ 1,856 

bilhões para R$ 2,696. Se este 
ritmo tiver sido mantido em 
2009, Pouso Alegre já pode ter 
ultrapassado Poços de Caldas, 
mas de qualquer forma, deve-
mos aguardar os números do 
IBGE, que saem no início do 
próximo ano.

Uma das causas mais prová-
veis causas do rápido cresci-
mento da economia de Vargi-
nha é a instalação da estação 
aduaneira interior (porto seco) 
naquela cidade em 1998 - mes-
mo ano em que Poços de Cal-
das perdia a oportunidade de 
ter um equipamento similar. 

Em Minas Gerais, apenas Be-
tim, Juiz de Fora, Uberlândia e 
Uberaba possuem portos secos 
e todos eles, obviamente, pos-
suem economias dinâmicas.
A perda do porto seco 

poçoscaldense ainda hoje é 
motivo de controvérsia e la-
múria. Se ele tivesse sido ins-
talado, a cidade teria atraído 
muitas das empresas indus-
triais e de comércio que foram 
para Varginha e deram o pro-
gresso que hoje pode ser visto 
por lá. E falta aqui. 

Por ser este um período elei-
toral, bom para refl etir.           
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Está a todo vapor a construção 
de 250 apartamentos no bairro 
Jardim Itamarati V, do progra-
ma “Minha Casa, Minha Vida”, 
criado pelo governo do presi-
dente Lula. O Residencial Novo 
Horizonte benefi ciará famílias 
com renda de até R$ 1.395,00 
e receberá investimentos de 
R$ 10,499 milhões.
O empreendimento contará 
com 250 apartamentos, distri-
buídos em 14 blocos de qua-
tro e cinco pavimentos. Cada 
moradia terá 42,6 m², com 
dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço. O 
valor de cada unidade será de 
R$ 41.998,50.
O superintendente regional 
da Caixa Econômica federal 
ressaltou a importância da as-
sinatura deste contrato, que 
viabilizará a redução do défi cit 
habitacional de Poços de Cal-
das e proporcionará a dezenas 
de famílias acesso à casa pró-
pria. A previsão de execução 
física das obras é de 13 meses.
“Nessa obra todos os recursos 
são provenientes da Caixa, até 
mesmo a compra do terreno, e 
o benefi ciado terá até 10 anos 
para pagar seu imóvel numa 
prestação bem pequena. Vale 
lembrar que esse programa é 
diferente do Plano e Arrenda-

mento Residencial (PAR) e a 
pessoa ao assinar o contrato já 
se torna proprietária do imó-
vel”, explica.
Para a diretora de Projetos da 
Secretaria de Promoção Social 
Maria Fernanda Vieira Frayha, 
em junho de 2009 foi feito um 
cadastro das famílias interes-
sadas em participar do progra-
ma e agora com a assinatura 
do contrato será dado início 
a seleção delas e os critérios 
para que possam participar.
“Cerca de 4.200 famílias se ca-
dastraram e serão seleciona-
das 250 nessa primeira etapa. 
Como são apartamentos e não 
será possível uma posterior 
ampliação temos que avaliar o 
número de pessoas porque em 
apartamento o melhor é que 
essas famílias sejam menores”, 
coloca.
Segundo o engenheiro Luiz 
Antônio Batista, a BM Enge-
nharia já está trabalhando 
nesse projeto há seis meses e, 
de acordo com o cronograma, 
os apartamentos devem ser 
entregues em 13 meses.
“É uma obra de extrema im-
portância porque vem atender 
essa necessidade que passa 
toda cidade brasileira e aqui 
em Poços não é diferente, 
existe uma demanda grande”, 

fala.
Batista disse que a expectativa 
é que nos próximos seis meses 
já se possa assinar o novo con-
trato para a segunda etapa do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida para construção de mais 
250 apartamentos, somando 
500 moradias.
“Esse novo empreendimento 
será no Jardim Itamaraty III e 
a obra também irá gerar cerca 
de 300 empregos diretos”, ex-
plica.
O prefeito Paulo César Silva 
destacou a importância da 
assinatura desse contrato. Ele 
disse ainda que se o governo 
federal aprovar existe também 
o projeto de se construir mais 
150 casas e não apartamentos. 
“Já estamos disponibilizando 
uma área na Vila Matilde e 
temos lá a construção de 150 
unidades de casas através da 
Companhia de Habitação de 
Minas Gerais (Cohab) e ou-
tras 50 que serão construídas 
próximo ao hospital Margarita 
Morales. Com todos esses pro-
jetos serão totalizadas cerca 
de 850 novas moradias, é um 
recorde no setor de moradia 
popular”, fala.
Mesmo com todas essas mora-
dias o prefeito reconhece que 
ainda existe um défi cit signi-

fi cativo.
“Vamos atender primeiramente 
as famílias que estão inscritas 
no Plano Municipal de Habi-
tação desde 1990 e que com-
provadamente são carentes”, 
conclui.

MINHA CASA MINHA VIDA - O 
programa, lançado em abril 
de 2009 pelo governo federal, 
tem como objetivo implemen-
tar o Plano Nacional de Habi-
tação, construir um milhão de 
moradias, aumentar o acesso 
das famílias de baixa renda à 
casa própria e gerar emprego 
e renda por meio do aumento 

do investimento na constru-
ção civil.
A Caixa Econômica Federal fi -
nanciou no primeiro ano do 
Programa 408.674 imóveis, 
com investimentos da ordem 
de R$ 22,8 bilhões. Somente 
no primeiro trimestre de 2010 
foram contratadas 133.146 no-
vas moradias pelo programa. 
Esse resultado representa o 
maior volume de unidades ha-
bitacionais novas fi nanciadas 
dos últimos vinte anos no pe-
ríodo. Em 2009, a iniciativa foi 
responsável por 45,7% do total 
de novas unidades habitacio-
nais fi nanciadas por todas as 

entidades integrantes do Sis-
tema Financeiro de Habitação.
O banco recebeu 813.719 pro-
postas de 2.044 construtoras,
desde o lançamento do pro-
grama até a primeira quin-
zena de abril. Desse número,
480.668 são projetos destina-
dos às famílias com renda de 
até R$ 1.395,00, público-alvo 
do MCMV, representando 120%
da meta estipulada. Para essas 
famílias, 203.997 propostas 
já foram contratadas. Já para 
as famílias com renda de três 
a seis salários mínimos foram 
167.368 contratações de mo-
radias.

Minha Casa, Minha Vida dá novo 
impulso ao Jardim Itamaraty

Obras em ritmo acelerado: em breve, novos moradores no Jd. Itamaraty

DEPUTADO FEDERAL

3354
TRABALHO, CORAGEM, E RENOVAÇÃO

Coligação Unidos Por Minas (PMN/PSL/PSDC) CNPJ: 12.177.744/0001-65

Rovilson de Lima
Rovilson de Lima foi um dos vereadores mais combativos, 
corajosos e destemidos que já passou pela Câmara Munici-
pal de Poços de Caldas. Eleito e reeleito por três mandatos 
consecutivos, foi um defensor intransigente da moralidade e 
honestidade no trato da coisa pública. Veja um pouco de sua 
trajetória política: 
Aos 15 anos, foi líder estudantil. Aos 16, foi eleito líder 
comunitário no bairro Santana. Aos 18, foi presidente da 
Liga de Bairros. Aos 19, foi líder sindical na INB. Aos 21, foi 
eleito o mais jovem vereador da história da cidade. Aos 25, 
foi o vereador mais votado no seu partido. Aos 29 anos, 
foi reeleito vereador com expressiva votação. Foi fundador 
e ainda é o atual presidente do PMN em Poços de Caldas. 
Em 2002, foi candidato a deputado federal e desde então 
continua a dirigir o destino do partido na cidade.
Hoje, humildemente, pede seu voto de confiança para que 
possa representar-lhe no Congresso Nacional!

 ROVILSON DE LIMA: CORAGEM, 
COERÊNCIA E DETERMINAÇÃO

3354ROVILSON DE LIMA

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

R$ 50,00
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BAR E MERCEARIA

PACOTÃO

Sempre em sintonia com a natureza!Sempre em sintonia com a natureza!

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

DISK ENTREGA: 9807-7391

A visita que o candidato ao governo 
de Minas pelo PMDB, senador Hélio 
Costa, fez à cidade no último dia 21 
foi coroada de êxito. Ele chegou de 
helicóptero por volta de meio-dia 
e falou para uma multidão que o 
aguardava nas dependências do Ce-
nacon (em frente ao Walter World). 
Centenas de lideranças políticas e 
admiradores vieras das mais diver-
sas cidades da região manifestar o 
apoio ao candidato que tem como 
vice o ex-ministro Patrus Ananias.
Hélio Costa reiterou seus com-
promissos com Poços de Caldas e 
região, sempre lembrando que vai 
realizar as obras prometidas pelo 
governador Anastasia e que até 
hoje só continuam na promessa.
Volta dos transplantes - Se 
comprometeu em empenhar a Se-
cretaria de Estado da Saúde para 
que a Santa Casa de poços de Cal-
das volte a realizar transplantes de 
órgãos - depois de solucionadas as 
pendências jurídicas que entravam 
o processo.
Criação da Gerência regional de 

Saúde - Hélio Costa disse não en-
tender porque uma cidade da im-
portância de Poços de Caldas ainda 
não possua uma Gerência Regional 

de Saúde.
Quando ministro das Comunica-
ções do governo Lula, Hélio via-
bilizou internet banda larga para 
todas as escolas do Sul de Minas. 
Em Poços, as 33 escolas da cidade 
foram benefi ciados por esta ação 
que proporciona a diminuição da 
exclusão digital dos mineiros. Já o 
candidato a vice na chapa de Hélio, 
o ex-ministro de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, Patrus 
Ananias (PT), destinou R$ 17 mi-
lhões para programas sociais que 
impulsionam a diminuição das 
desigualdades sociais na cidade 
de Poços.
As propostas do programa de go-
verno da coligação “Todos Juntos 
por Minas” (PMDB-PT-PCdoB-PRB) 
foram divulgadas em Poços, onde 
Hélio participou de uma reunião 
com aproximadamente 400 li-
deranças e fez corpo a corpo no 
centro.
Entre os projetos de Hélio e Patrus 
para Minas, especialmente para 
o Sul do estado, o candidato pelo 
PMDB destacou a criação do Insti-
tuto Mineiro do Café. O Sul de Mi-
nas é uma região conhecida pela 
produção de café e a questão das 
dívidas dos pequenos agricultores 
também será alvo de uma política 
do governo Hélio Patrus.

“Em Minas Gerais temos um milhão 
de empregos diretos relacionados 
ao café. É extraordinária a capaci-
dade de produção do café do Sul 
de Minas. Temos o melhor café 
do Brasil e um dos melhores do 
mundo e resolver os problemas 
das dívidas dos produtores é um 
passo importante para impulsio-
nar a economia mineira”, ressal-

tou. “Vamos chegar em janeiro e 
vamos criar o Instituto Mineiro do 
Café para sensibilizar a volta do 
Instituto Brasileiro do Café, porque 
criando essas instituições é que a 
gente protege o que é do Estado, a 
riqueza do estado”, completou.
O Turismo e a Saúde também 
foram temas focados por Hélio 
durante a visita a Poços de Caldas. 
Ele lembrou que teremos eventos 
internacionais importantes como 
a Copa das Confederações, a Copa 
do Mundo e as Olimpíadas, e será 
necessário um investimento robus-
to do estado no setor do turismo. 
Atualmente, o governo destinou 
apenas 0,1% do orçamento ao Tu-
rismo, conforme apontam dados 
da Secretaria de Fazenda. 
Já para a questão da Saúde, o can-
didato ressaltou a importância de 
se construir oito hospitais regio-
nais, ação prevista no programa de 
governo para viabilizar mais aces-
so dos mineiros ao atendimento de 
alta complexidade. Hélio lembrou 
que conhece mais de 800 municí-
pios e, especialmente, o Sul de Mi-
nas. “Vamos certamente continuar 
o que foi feito de bom e trabalhar 
especialmente setores como a Saú-
de, a Educação e a Segurança. Eu e 
Patrus vamos continuar o trabalho 
que o Lula tem feito pelo Brasil”, 
comprometeu-se.
Novas políticas salariais para poli-
ciais (civis e militares) e professores 
foram outros aspectos abordados 
por Hélio no encontro com lideran-
ças em Poços. Da cidade, Hélio se-
guiu para Três Pontas, acompanha-
do de políticos como o deputado 
federal Odair Cunha (PT). Antes de 
Poços, Hélio esteve em Ouro Fino.

Hélio Costa: um novo tempo para 
Poços de Caldas
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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!

AUTO-DICAS

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 !
FÚRIA DE TITÃS / NINJA ASSASSINO

Estão abertas até o dia 
24 de setembro as inscri-
ções para a 22ª Corrida 
Integração Dr. Pedro Affon-
so Junqueira, na zona sul 
do município, promovida 
pela Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer. A 
competição será realizada 
no dia 26 de setembro.
Podem se inscrever pesso-
as a partir dos 14 anos e 
a taxa de inscrição é de 
R$15,00. As inscrições po-

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

dem ser feitas na Secreta-
ria de Esportes. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelos telefones 3697-2081 
ou 3697-2338. Os vence-
dores serão premiados com 
troféus, medalhas e valores 
em dinheiro.
A corrida será disputada 
nas subcategorias Infantil, 
Juvenil, Geral, Adulto e Ve-
teranos dentro das catego-
rias Masculino e Feminino. 
A largada será na avenida 
Eduardo Luciano Marras, 
esquina com avenida Ja-
çanã Musa dos Santos, no 
Conjunto Habitacional e a 
chegada na avenida Portu-
gal no Parque das Nações.
A 22ª Corrida Integração 
conta com o apoio das 
secretarias de Saúde, Pro-
jetos e Obras Públicas e 
Turismo e Cultura e ainda 
do Corpo de Bombeiros, Po-
lícia Militar, Tiro de Guerra, 
Defesa Civil, DME Distribui-
ção S.A., DMAE e Demu-
tran, além de instituições 
privadas.

Inscrições abertas para a 22ª Corrida Integração no 
Conjunto Habitacional

Em DVD & Blue Ray

S
Medicina e Segurança do Trabalho

A. Herculano dos Santos 
 Técnico de Segurança no Trabalho e Meio Ambiente

Alameda Elisa 55 - Centro  ***   Tel. (35)9109-5463 / (31)9237-4779 Poços de Caldas, MG

SETRAL
 Tudo para proporcionar segurança aos 

seus colaboradores.

 Treinamento e cursos na própria empresa

 Equipamentos de proteção individual e 

coletiva

 Assessoria e consultoria em geral
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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

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

AMOR TOTAL

Andreza, loira. Programas deliciosos. Ho-
mens, mulheres, gays, etc -9803-8163

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

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

MARIDO ALUGUEL

Ligue Para Todos Os Serviços Hidráulicos, 
Elétricos, Em Casas E Lojas Etc. 

Tr. 8825-1869 C/ Edson
--------------------------------------

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

---------------------
COMPRA-SE

Carro batido. Tratar

 3712-4339/9126-1180

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

V. Metálico d.h. 2p. R$6.500. Tr. 

9977-4570/3721-0276

------------------------
PARATI 91 - R$ 3.000,00

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

Uno Mille Fire 2003 - Gasolina

Inteirão. R$ 13.900,00 
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

COMUNIDADE

Rua Cel. Virgílio Silva 1954

Pertinho do CSU

 9106-5889

Cortes de cabe-
lo em geral.

Asseio, higiene 
e bom gosto

SALÃO DO TININHO

                                            
                                  

8853-4429

CONTATO DE  PUBLICIDADE
Para trabalhar na Zona Leste de Poços de Caldas

- Sexo feminino. Sem limite de idade.
- Não é necessário experiência anterior

- Possibilidade de ótimos rendimentos e progressão em carreira

Interessadas enviar currículo para sac.tzl@gmail.com

João Batista Menezes terá o 
desafi o de aprofundar ainda 
mais a sustentabilidade na es-
tratégia operacional e de ne-
gócios da Companhia
O engenheiro metalúrgico 
João Batista Menezes, 49, mi-
neiro, acaba de assumir a Dire-
toria Adjunta de Sustentabili-
dade, Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente da Alcoa América 
Latina e Caribe. O executivo 
estava anteriormente no co-
mando da fábrica de Poços de 
Caldas, uma das mais comple-
xas unidades da Alcoa no Bra-
sil e no mundo, responsável 
pelas operações de mineração 
de bauxita, refi no de alumina 
e produção de alumínio em 
lingotes e tarugos, em pó e 
líquido. Além disso, conduziu 
nos últimos anos um trabalho 
bastante estratégico de inser-
ção dos temas da sustentabili-
dade ao dia a dia dessa opera-
ção.
O executivo terá o desafi o 
de integrar ainda mais a sus-
tentabilidade na estratégia 

operacional e de negócios da 
Companhia. A partir de ago-
ra, passa a atuar no escritório 
corporativo em São Paulo, re-
portando-se ao presidente da 
Alcoa América Latina e Caribe, 
Franklin L. Feder.
Nessa função fundamental 
para a Alcoa, João Batista será 
responsável pelas estratégias 
de sustentabilidade da região. 
Para completar sua equipe e 
reportando-se a ele, a Alcoa 
integrou nessa estrutura o 
gerente de Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente, Domingos 
Campos e Thais Magalhães, 
consultora de Sustentabilidade.
“Temos iniciativas reconheci-
das internacionalmente, como 
a implementação da Mina de 
Juruti e nosso modelo de atu-
ação em grandes empreendi-
mentos hidrelétricos, entre ou-
tras. Estou convencido de que 
o melhor modelo para dissemi-
nar esta estratégia vencedora é 

reproduzir os fundamentos em-
butidos nos Valores da Alcoa, 
na transparência e integridade 
com nossos stakeholders (clien-
tes, funcionários, fornecedores, 
governo e organizações não-
-governamentais, outros par-
ceiros e as comunidades onde 
operamos) “, afi rma.
João Batista Menezes é o novo 
diretor adjunto de Sustenta-
bilidade, Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente da Alcoa
João Batista desenvolveu sua 
carreira nas áreas de operações 
na Alcoa, Alumar-Consórcio de 
Alumínio do Maranhão e em 
outras empresas globais.
Formado em Engenharia Me-
talúrgica pela Universidade 
Federal de Ouro Preto, é pós-
-graduado em Engenharia de 
Produção pela Universidade 
Federal de Santa Catarina e 
possui Mestrado em Gestão de 
Negócios pela Fundação Dom 
Cabral.

Executivo  da Alcoa assume direção de 
Sustentabilidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente

PONTO COMERCIAL NA 
CEL. VIRGÍLIO SILVA

ALUGA-SE
Excelente localização

60 m2 de área útil
Tratar: R$ 3713-2503 - Sr. 

Paulo

Tel. 3713--1845
Travessa São José 11 - Chácara Alvorada

Venha nos fazer uma 
visita e traga este 
anúncio cupon e 

ganhe um desconto 
de 25% à vista ou 

10% no crediário (até 
3x). E ainda ganha 
um brinde surpresa. 

APROVEITE!

CANAL 
DA 

MODA
AQUI VOCÊ ENCONTRA OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS:

Moda masculina, feminina e infantil. Papelaria e artigos para presente
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AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 683- POÇOS DE CALDAS, MG

Você merece 
este prazer!

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

R. Cel. Virgílio Silva 1587 (anexo ao Bretas Zona Leste) 9822-6575CCCel VVirgíííllliio SSSiiilllva 11558877 (anexo ao BBrettas ZZona LLestte)) 8 665799882222 66557

Premiére LanchonetePremiére Lanchonete

VOCÊ NÃO PER-
DE POR ESPERAR!

Em breve, grande 
novidade para você!

Em fevereiro desse ano, o ve-
reador Álvaro Cagnani (PSDB) 
encaminhou uma indicação ao 
Executivo pedindo a instala-
ção de um semáforo no cruza-
mento das ruas Mário de Paiva, 
Maringá e avenida Engenheiro 
Ubirajara Machado de Moraes, 
no bairro Vila Nova. Devido às 
constantes reclamações dos 
moradores, já que trata-se de 
um local de muito movimento, 
o parlamentar está reiterando 
a solicitação à prefeitura.
Em recente visita ao local, 
Cagnani conversou com os 
pedestres sobre a necessidade 
de um semáforo ou coloca-
ção de um traffi c calming no 
cruzamento das ruas. Várias 
pessoas alertaram sobre o des-
respeito de motoristas por não 
existir uma sinalização mais 
efi ciente. O vereador ressaltou 
que moradores de bairros da-

quela região utilizam o trecho 
para chegarem à área central, 
o que aumenta o fl uxo de ve-
ículos. “Estou pedindo nova-
mente à secretaria competen-
te que estude uma forma de 

melhorar o trânsito naquele 
trecho, onde se encontra o 
cruzamento de três ruas im-
portantes e muitos utilizadas 
pelos motoristas”, declarou o 
dinâmico e atuante Cagnani.

Cagnani reitera pedido para instalação 
de semáforo no bairro Vila Nova

Álvaro Cagnani: este é um dos locais mais perigosos da cidade

EM BREVE, DELICIOSA SORVETERIA!

Pampa Churrascaria Pampa Shopping
MINAS SUL SHOPPING - 1º PISO

RESERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 FAX: 3712-9064

CALDAS, MG

ia
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