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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

Corrida Integração 
do Conjunto 
Habitacional
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Tião Cascudo 
recebe homenagem
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Direto da Zona 
Sul, com Alfredo 

Martins
Página 5

LEIA 
NESTA EDIÇÃO

 

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

Aceitamos ticketes e cartões de crédito.

 Entrega em domicílio. Aberto todos os dias

Arroz Tatiana 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 Skol 600 ml. ......... R$ 1,99

Cervaja Bavária lata 350 ml ........ R$ 0,89Pa-

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

Amaciante Confort Concentrado 500 ml ... R$ 1,69

OFERTAS QUENTES!!!OFERTAS QUENTES!!!

NÃO PERCA TEMPO E AINDA 
ECONOMIZE NAS SUAS COMPRAS !!!!!

RRRRRRRRRuuuuaaaa CCCCCCCCCeeeellllllllll VVVVVVVVViiiiiiiiiirrrrggggíííííííííílllllllllliiiiiiiiiioooo SSSSSSSSSiiiiiiiiiillllllllllvvvvaaaa 222222222888888888666666666555555555 ********
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A Associação de Amigos e 

Protetores dos Animais (AAPA) 

realiza a 16ª Caminhada com 

São Francisco de Assis, no dia 

10 de outubro, às 10h, com con-

centração em frente à FEPASA, 

passando pela rua Junqueiras, 

Praça Pedro Sanches, Francisco 

Salles e término com benção 

aos animais na praça de eventos 

da Urca. 

Trânsito fi ca mais complicado 
na Zona Leste

   Nos últimos meses, houve 
um grande aumento na quan-
tidade de veículos em circu-
lação nas ruas da Zona Leste, 
com especial concentração na 
Av. José Remígio Prézia, Rua 
Coronel Virgílio Silva e Rua 
Major Joaquim Bernardes. O 
resultado, como não poderia 
deixar de ser, são constantes 
engarrafamentos em horários 
de pico e inevitáveis aciden-
tes, já que as ruas não são 
preparadas para tal volume de 
tráfego. Para tentar amenizar 
a situação, o Demutran está 
proibindo o estacionamento 
em vários pontos destas vias. 
Principalmente em locais onde 
as vias são mais estreitas, difi -
cultando o tráfego. O secretá-
rio de Defesa Social, Demilton 
Vacarelli, disse que a situação 
já melhorou  o trânsito. Mesmo 
não agradando comerciantes e 
moradores das áreas afetadas, 
ele lembra que esta é a melhor 
solução, já que a colocação do 
trânsito em mão única é ainda 
mais complicado. “Esperamos 
que todos compreendam e nos 
ajudem a melhorar a circulação 
de veículos nesta região. Por 
enquanto, é sufi ciente para 
melhorar a rapidez do trânsito 
de veículos e a segurança dos 

pedestres e moradores”, desta-
cou o secretário. 
Vacarelli informou ainda que os 
técnicos do Demutran também 
estão estudando a melhoria 
em outros locais onde ocorram 
problemas de engarrafamento 
ou representem risco à popu-
lação. O próximo passo deverá 

ser a construção de uma rota-
tória no local que hoje existe o 
trevo do DER, o que vai exigir
a realização de pequenas obras 
de adaptação. Também vão ser
fechados os acessos ao CSU e 
ao DMAE, eliminando perigo-
sos pontos de confl ito onde 
sempre ocorrem acidentes.

Cel. Virgílio Silva: proibição de estacionamento melhora tráfego

Vote na 

economia!

Todos os 

dias.

Com Hélio Costa e Dilma, 
por Minas e o Brasil

No próximo domingo, todos iremos às urnas para eleger pre-
sidente, governador, senadores, deputados estaduais e federais. 
Em Minas Gerais, Hélio Costa e Patrus Ananias representam a 
esperança de mudança e dias melhores para todos os mineiros. 
Dilma Rousseff, a continuidade das mudanças que estão trans-
formando o Brasil. Vote com consciência - e não com pesquisas.

BM&F Bovespa realiza 
evento em Guaxupé

Página 5

Todos por Minas: Hélio, Dilma, Patrus e Pimentel em Varginha

12.191.299/0001-98 <
>

 R$ 200,00
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“ Felicidade é igual a uma borboleta: quanto mais 
você corre atrás, mais ela foge... Daí um dia você se 

distrai e ela pousa em seu ombro! ” 

(Ernest Hamingway) 

                                            
                                  

3M UM D14 D3 V3R40, 3574V4 N4 PR414, 
0B53RV4NDO DU45 CR14NC45 8R1NC4NDO 
N4 4R314. 3L45 7R484LH4V4M MU170 
CON57RU1NDO UM C4573LO D3 4R314, 
COM 70RR35, P4554R3L45 3 P4554G3NS 
1N73RN45. QU4NDO 3575V4M QU453 
4C484NDO, V310 UM4 OND4 3 D357RU1U 
7UDO, R3DU21NDO O C4573LO 4 UM MON73 
D3 4R314 3 35PUM4.  

4CH31 QU3, D3P015 D3 74N70 35FORCO 3 
CU1D4DO, 45 CR14NC45 C41R4M NO CHORO, 
CORR3R4M P3L4 PR414, FUG1NDO D4 4GU4, 
R1 NDO D3 M405 D4D45 3 COM3C4R4M 4 
CON57RU1R  OU7RO  C4573LO. 

COMPR33ND1 QU3 H4V14 4PR3ND1DO 
UM4 GR4ND3 L1C40: G4574M05 MU170 
73MPO D4 N0554 V1D4 CON57RU1NDO 
4LGUM4 C0154 3 M415 C3DO OU M415 
74RD3, UM4 OND4 POD3R4 VIR 3 D357RU1R 
7UDO O QU3 L3V4M05 74N70 73MPO 
P4R4 CON57RU1R. M45 QU4NDO 1550 
4CON73C3R 50M3N73 4QU3L3 QU3 73M 
45 M405 D3 4LGU3M P4R4 53GUR4R, 53R4 
C4P42 D3 SORRIR!!  SÓ O QU3 P3RM4N3C3 3 
4 4M124D3, 0 4MOR 3 C4R1NHO. O R3570 
3 F3170 4R314.

Se conseguiu ler... Parabéns. Se não conseguiu, ligue 
para o Leandro do Sindicato dos Rodoviários (3722-
1065) que ele tem a resposta já traduzida para a língua 
só das letras.

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

NÚM3R0S 3 L3TR45

DROGARIA DOM BOSCODROGARIA DOM BOSCO        DO MAGU

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

MEDICAMENTOS * PERFUMARIAS * FRALDAS
ÓTIMOS PREÇOS

APRENDENDO COM O JACÓ
 Jacó para seu fi lho:
- Filho, eu quero que você se 
case com uma moça que eu 
escolhi.
 O fi lho responde:
- Pai, eu quero escolher a mi-
nha mulher.
 Jacó: - Meu fi lho, ela é fi lha 
do Bill Gates!
 O fi lho: - Bem... neste caso 
eu aceito.
 Então Jacó vai à procura de 
Bill Gates. Jacó para Bill Gates:
- Bill, eu tenho o marido para 
sua fi lha.
Bill Gates: - Mas a minha fi lha 
é muito jovem para se casar.
Jacó: - - Mas esse jovem é vice-
-presidente do Banco Mundial.
 Bill Gates: - Nesse caso, tudo 
bem!
 Finalmente Jacó vai ao Presi-
dente do Banco Mundial.
 Jacó: - Sr. Presidente eu te-
nho um jovem que é recomen-
dado para ser vice-presidente 
do Banco Mundial.
 Presidente: - Mas eu já tenho 
muitos vice-presidentes, in-
clusive mais do que o
necessário.
 Jacó:- Mas Sr., este jovem é 
genro do Bill Gates.
 

Presidente: - Neste caso ele 
está contratado!

PÃO-DURO
O capiau, muito do pão-duro, 
recebe a visita de um amigo. 
A certa altura da conversa o 
amigo pergunta: - Se você ti-
vesse seis fazendas, você me 
dava uma? - Claro, uai! - res-
pondeu o mineiro. - Se você 
tivesse seis automóveis, você 
me dava um? - Claro que sim! 
- E se você tivesse seis cami-
sas, você me dava uma? - Não! 
- Porque não! - Porque eu só 
tenho seis camisas, sô!
Esperteza
O advogado, no leito da mor-
te, pede uma Bíblia e começa 
a lê-la avidamente. Todos se 
surpreendem com a conversão 
daquele homem, e uma pessoa 
pergunta o motivo. O advo-
gado doente responde: ‘Estou 
procurando brechas na lei’.

NOVO BANCO E DOIS 
PORTUGAS

Dois portugueses foram assal-
tar um banco indicado por ou-
tro português. Renderam todo 
mundo e foram direto para a 
sala dos cofres. O Manuel ar-
rombou o primeiro e disse: - 
Joaquim vem cá, esse cofre não 

JORNAL NACIONAL
(Willian Bonner): “Boa noite. 
Uma menina chegou a ser de-
vorada por um lobo na noite 
de ontem...”.
(Fátima Bernardes): “.... mas 
a atuação de um lenhador evi-
tou uma tragédia”.

FANTÁSTICO
(Jatobá): “... que gracinha, 
gente. Vocês não, não vão 
acreditar, mas essa menina 
linda aqui foi retirada viva da 
barriga de um lobo, não é mes-
mo? Bárbaro!”

BRASIL URGENTE
(Datena): “... onde é que a 
gente vai parar, cadê as au-
toridades? Cadê as autorida-
des?! A menina ia para a casa 
da avozinha a pé! Não tem 
transporte público! Não tem 
transporte público! Isso é uma 
piada!! Esses políticos são uns 
brincalhões!! E foi devorada 
viva... Um lobo, um lobo sa-
fado. Isso é um tapa na cara 
da sociedade brasileira. Põe na 
tela!! Porque eu falo mesmo, 
não tenho medo de lobo, não 
tenho medo de lobo, não.”

VEJA
Lula envolvido no escândalo 
do Lobo malvado. Dilma sabia 
do caso.

NOVA
Dez maneiras de levar um lobo 
à loucura na cama.

MARIE-CLAIRE
Na cama com o lobo e a vovó

FOLHA DE S.PAULO
Legenda da foto: “Chapeuzi-
nho, à direita, aperta a mão de 
seu salvador”. Na matéria, box 
com um zoólogo explicando os 
hábitos alimentares dos lobos 
e um imenso infográfi co mos-
trando como Chapéuzinho foi 
devorada e depois salva pelo 
lenhador.

Como a imprensa noticiaria 
hoje a história de 

Chapéuzinho Vermelho?
O ESTADO DE S. PAULO

Lobo que devorou Chapéuzi-
nho seria fi liado ao PT

ZERO HORA
Avó de Chapeuzinho nasceu 
no RS

EXTRA-RJ
Sangue e tragédia na casa da 
vovó.

PLAYBOY
(Ensaio fotográfi co no mês se-
guinte) Veja o que só o Lobo 
Mau viu.

ISTOÉ
Gravações revelam que lobo foi 
assessor de infl uente político

G MAGAZINE
(Ensaio fotográfi co com lenha-
dor) Lenhador mostra o cabo 
do machado.

tem dinheiro não! Tá cheio de 
iogurte! - Manuel, só tem io-
gurte mesmo... Bom, esse io-
gurte deve ser muito bom para 
fi car em cofre de banco. Vamos 
comer tudo! Depois de come-
rem tudo, o Manuel partiu 
para arrombar o segundo cofre.
- Jesus !!! Iogurte de novo !!!
E agora, Joaquim ?! - Não tem 
jeito, vamos comer tudo desse 
cofre também. Eles comeram,
comeram... O Manuel que já 
não agüentava mais iogurte,
foi para o terceiro cofre. - Ca-
cete !!! Iogurte de novo ???
Joaquim, vai ver que porcaria 
de Banco é este, que só tem 
iogurte! - O Joaquim foi veri-
fi car e voltou logo depois: - Xi,
Manuel ! é um tal de ‘ BANCO 
DE SEMEM ‘ !!! Tu conheces???

Ô DOIDO, SÔ!
No hospício, o doido tava jo-
gando paciência, quando um 
outro chegou e disse: - Ei,
você está roubando? - Sim,
mas não espalha. - E você 
nunca descobre? - Não, eu sou 
muito esperto.

BATMAN
Como o Batman faz para abrir
a bat-caverna  quando ele vol-
ta pra casa? Ele bat-palma.
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DEFENDA O SEU DINHEIRO  
Pesquise os preços antes de ir ao supermercado

Pesquisa realizada em 30/09/2010. Supe Barato Aparecida: - Jd. São Paulo - Barateiro - Santa 
Rosália ;  Bretas - Vila Nova e Bandeirante - Conjunto Habitacional
Na última pesquisa, o menor preço foi do ArcoIris (R$ 59,16). O maior, do Nova Vida do Jd. Espe-
rança / Jd. Paraíso (R$ 68,63). O  açúcar continua a subir. Óleo de soja está estabilizado. O preço 
do feijão está subindo para caramba, já chegando a custar quase R$ 6,00 por kilo e a tendência 
é piorar. Observamos que os dupermercados da Zona Leste são mais barateiros do que os seus 
concorrentes da Zona Sul.

Rua Luiz Duarte 343 - 

Santa Rosália

3713-1556

SUPER OFERTAS BARATEIRO !

Guaraná KUAT retornável lit  .... R$ 0,79

Coca Cola PET 2,5 l.  .... R$ 3,59

Feijão preto Fantástico - kg .... R$ 3,25

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

Cerveja Bavária  600 ml .. R$ 1,29

Arroz Tipo 1 KI PRAZER 5 kg  .. R$ 7,59

Frango assado dos bons ......  

R$ 9,90
Garanta já o seu!!

SUPERMERCADO

Supermercado Bandeirante SB Aparecida Bretas Barateiro

Arroz tipo 1 - 5 kg 7,99 8,30 5,99 7,59

Feijão - 1 kg 3,55 2,95 3,29 3,25

Açúcar Cristal - 5 kg 7,69 8,45 5,95 7,89

Sal refi nado - 1 kg 0,99 1,00 0,99 0,95

Óleo de Soja - 900 ml 2,45 2,50 2,19 2,49

Ovo branco - dz 2,19 1,99 1,89 2,19

Farinha de trigo - 1 kg 1,39 1,45 1,39 0,95

Macarrão - 500 g 1,49 1,45 1,59 0,99

Margarina - 500 g 2,59 2,69 1,69 1,79

Extrato de Tomate - 350 g 1,19 0,99 1,39 0,99

Fubá mimoso - 1 kg 1,69 1,25 0,85 1,39

Maizena - 500 g 2,99 3,95 3,09 2,39

Bolacha de trigo - 400 g 2,99 2,55 1,99 1,98

Achocolatado - 400 g 2,49 2,25 1,79 2,39

Refrigerante - PET 2l 1,99 1,89 1,99 1,19

Leite tipo C - 1 l 1,29 1,40 1,49 1,35

Pãozinho francês - 1 Kg 4,49 4,99 4,99 4,99

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

Pasta de dente - 90 g 1,39 0,99 1,25 0,99

Papel higiênico - pct 4 1,79 1,15 3,25 1,28

Absorvente higiênico pop 1,78 1,55 1,65 1,59

Toalha de papel - pct 2,79 2,85 2,99 2,59

Sabão em pedra - 1 kg 3,67 3,96 2,99 3,59

Sabão em pó - 1 kg 3,99 4,35 3,79 3,98

Detergente - 500 ml 0,99 1,16 0,85 1,35

Água sanitária - 1 l 1,19 1,30 1,29 1,25

Desinfetante - 500 ml 2,09 1,49 1,99 1,69

Lã de aço  - pct 1,39 1,29 1,39 0,99

Soma das Compras (R$) 71,21 70,83 64,64 64,71

Diferença + careiro / + barateiro 10,05% Diferença = R$ 6,58

Está em vigor desde o dia 15 
de setembro, a Resolução nº 
414/2010 que trata sobre as 
Condições Gerais de Forneci-
mento de Energia Elétrica para 
distribuidoras e consumidores. 
A norma substitui a resolução 
456/2000 que estava desatua-
lizada e não atendia às exigên-
cias do mercado.
O novo regulamento da Aneel, 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica, é resultado de inú-
meras discussões iniciadas em 
2008 através de consultas pú-
blicas entre representantes de 
associações do setor elétrico, 
órgãos de defesa do consumi-
dor, Ministério Público Federal 
e o Departamento Nacional de 
Defesa do Consumidor do Mi-
nistério da Justiça. A resolução 
consolida os direitos e deveres 
dos consumidores de energia 
elétrica em todo o país, propõe 
diversas mudanças nos serviços 
das concessionárias e estipula 
prazos para que todas as al-
terações sejam colocadas em 
prática.
Em Poços de Caldas, a DME Dis-

tribuição começa a traçar ações 
para o cumprimento da norma 
e com isso, oferecer cada vez 
mais serviços de qualidade ao 
Município. “Acompanhamos 
o desenrolar das discussões 
para a elaboração da Resolução 
414 desde o início. Algumas 
modifi cações na norma eram 
esperadas e por isso, a DME 
Distribuição já cumpre algumas 
das exigências, mas outras de-
terminações ainda precisam ser 
estudadas e implementadas em 

nossos serviços”, explica Edu-
ardo de Souza, gerente comer-
cial da distribuidora.
Com a resolução em vigor, fun-
cionários do setor comercial 
criaram o GCE, Grupo de Co-
mercial de Estudo, com o obje-
tivo de analisar cada exigência 
e traçar  planos  de ação para 
que a concessionária esteja 
adequada à lei dentro do prazo 
estipulado para cada assunto.  
“As alterações vão benefi ciar e 
assegurar vários direitos aos 
consumidores. Para atender e 
cumprir tantos requisitos, a 
DME Distribuição vem se prepa-
rando e nosso  objetivo é estar 
de acordo com a resolução o 
mais breve possível. São várias 
as alterações propostas, mas  
todas elas estarão implemen-
tadas dentro dos prazos deter-
minados pela ANEEL”, enfatiza.
A nova resolução pode ser con-
sultada na íntegra através do 
site www.aneel.gov.br. Os con-
sumidores de Poços de Caldas 
podem tirar dúvidas na Central 
de Atendimento da DME Distri-
buição pelo 0800.035.0196.

Nova resolução da ANEEL traz 
benefícios ao consumidor
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Alfredo Martins

Observatório EleitoralObservatório Eleitoral
Wilson Ribeiro

DISK ENTREGA: 9807-7391

A MAIS MILIONÁRIA DAS 
CAMPANHAS

A atual campanha de Antô-
nio Anastasia em Poços de 
Caldas é, disparada, a mais 
cara que se tem conheci-
mento. Segundo se informa, 
a coordenação local recebeu 
R$ 10 milhões para cobrir 
os gastos com a campanha. 
Cada presidente de bairro 
(o que será isso?) teria 
recebido R$ 1.500,00 para 
apoiar o candidato ofi cial. 
Como Poços de Caldas tem 
cerca de 100 mil habitantes, 
isso dá R$ 100,00 por elei-
tor. A campanha do Hélio 
Costa, como dá para notar, 
é infi nitamente mais pobre 
e conta com minguados 
recursos e a boa vontade de 
alguns voluntários. E mesmo 
com toda esta pobreza, está 
dando o maior trabalho para 
a turma do Aécio. Já imagi-
nou se eles disputassem em 
condições de igualdade? 

4 DEPUTADOS
Algumas lideranças locais 
estão lançando um movi-
mento com o objetivo de 
eleger quatro deputados 
locais. Como muitos garan-
tem que Geraldo Thadeu e 
Dr. Mosconi já estão eleitos 
“com os braços amarrados 

na grade”, estas lideranças 
querem incentivar os eleito-
res locais a descarregar seus 
votos em outros candidatos 
locais. É uma forma inteli-
gente de aumentar a repre-
sentação local em BH e em 
Brasília. Falta só a adesão 
dos deputados a esta idéia.

NEUSA E O 
TELEFONEMA CHATO

Dizem que a Nesuinha do 
JP recebeu um telefonema 
do Itamar Franco e ficou 
muito chateada. E dizem 
que ela nem desconfi ou que 
a chamada era uma gravação 
do tipo daquela que o Aécio 
mandou à torta e à direita. 
E pensar que o Itamar criou 
a taxa do Itamar e a taxa de 
incêndio.

MAIS CACIQUE DO QUE 
ÍNDIO

Na última visita de Anastasia 
a Poços de Caldas, se repe-
tiu o quadro da primeira: 
muito cacique para pouco 
índio. Tinha mais candidato 
do que eleitor. Hélio Cos-
ta atraiu mais gente, pois 
veio num sábado. Em plena 
terça-feira à tarde, quem é 
louco de perder tempo para 
acompanhar a comitiva 
Aécio, Anastasia, Itamar, 
Mosconi, Geraldo Thadeu e 

Canjiquinha?
PCM ATACA PAULO TADEU
Na inauguração do PSF
da Vila Nova, o prefei-
to Paulinho Courominas 
deu a maior cutucada no 
ex-prefeito Paulo Tadeu,
hoje candidato a uma vaga 
na Assembleia Legislativa.
Paulinho disse, sem citar os 
nomes, que “eles” tiveram 
a oportunidade de fazer e 
não fi zeram e que ele está 
fazendo. E fi m de papo.

PAULO TADEU X 
MOSCONI & GERALDO

Apoiadores e até mesmo 
coordenadores da campanha 
de Paulo Tadeu não cansam 
de pendurar os recentes 
problemas enfrentados pela 
população local aos concor-
rentes Dr. Mosconi e Geraldo 
Thadeu. E a toda hora lem-
bram de coisas que os con-
correntes querem esquecer
– sofrimento com os ônibus,
aumento do IPTU, calote nos 
funcionários e fornecedores 
do Restaurante Popular,
falta de água/Saturnino de 
Brito, atritos com o fun-
cionalismo público, dentre 
outras coisas. “Antes de 
votar, pense no sofrimento 
causado por estas coisas  “,
aconselhou a moça.

PREFEITO ASSINA CONCESSÃO DO COMPLEXO SATURNINO DE BRITO
O  prefeito Paulo César Silva assinou o contrato de concessão do Complexo Turístico Saturnino 
de Brito. O espaço será mais um atrativo turístico para a cidade. “Nós pretendemos trabalhar no 
espaço de uma maneira que todos os poços-caldenses possam estar conosco no complexo”, explica 
Sebastião de Paiva Westin, representante da Westin Hotelaria Ltda., empresa que venceu a concor-
rência para exploração do local.
Também estiveram presentes a vice-prefeita Gláucia Boaretto, o secretário de Projetos e Obras 
Públicas, Paulo Milton e o secretário de Defesa Social, Demilton Vacarelli.
O contrato é de dez anos, podendo ser renovado ao fi m do período por mais dez anos. “Estamos 
extremamente felizes com o grupo que tem experiência na área e com certeza fará do complexo 
mais uma opção de lazer e entretenimento de Poços de Caldas”, explica.
O complexo Saturnino de Brito foi inaugurado no ano passado, com investimentos de R$ 350 mil, 
dos quais R$ 150 mil foram aplicados pela Prefeitura e R$ 200 mil pelo Ministério do Turismo.

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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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;

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

R$ 50,00

DIRETO DA ZONA SULDIRETO DA ZONA SUL
Alfredo Martins

Colaboração:

 Tom, Lanches Alvorada.

Já imaginou o que aconteceria se tra-

tássemos a nossa Bìblia do jeito que 

tratamos o nosso celular? E se sempre 

carregássemos a nossa Bíblia no bolso 

ou na bolsa? E se déssemos uma olha-

da nela várias vezes ao dia? E se vol-

tássemos para apanhá-la quando a 

esquecemos em casa ou no escritório? 

E se a usássemos para enviar mensa-

gens aos nossos amigos? E se a tratás-

semos como se não pudéssemos viver 

sem ela? E se déssemos de presente 

as crianças? E se a usássemos quando 

viajamos? Ese lançássemos mão dela 

em caso de emergência? Mais uma 

coisa: Ao contrário de celular, a Bí-

blia não fi ca sem sinal. Ela “pega” em 

qualquer lugar. Não é preciso se preo-

cupar com a falta de créditos porque 

JESUS já pagou a conta, e os créditos 

não tem fi m. E o melhor de tudo: não 

cai a ligação e a carga da bateria é 

para toda a vida. Quem se liga na Bí-

blia se liga em “ DEUS.”  ( Seleção de 

Arlete A. Bernal. São Paulo, SP)

PARA PENSAR.... A Bíblia e o celular

Quem não se lembra dos dias 
passados em que as pessoas 
vivam escolhendo os progra-
mas de rádio para sempre fa-
lar alguma coisa errada sobre 
o funcionamento de nosso 
Hospital.
Dava se a impressão de 
que todos conspiravam em 
fazer que nada desse cer-
to e até combinavam em 
ir ao Hospital no mesmo 
horário,quem se ferrava? Os 
médicos,pobres e esclareci-
dos médicos.
O tempo passou, passaram pe
ssoas,pessoas,administrador
es,médicos e tudo mais que 
se poderia ter passado nes-
tes anos e  felizmente  veio 
a mudança.
Bem-vindo seja Hospital 
Margarita Morales. Ninguém 
jamais irá agradar gregos e 
troianos ; como está escrito 
nos livros de história. Nin-

guém irá agradar o simpáti-
co e antipático, o ignorante 
e o esclarecido. Nos dias de 
hoje,nem as trombetas de 
Jericó derrubariam qualquer 
tipo de muralha.
O tempo mudou,as escolhas 
devem ser certas.
O Margarita Morales so-
breviveu aos terremo-
tos do passado e hoje já 
está atendendo dentro 
do que ele se propõe,com 
qualidade,limpeza absoluta e 
pessoas fadadas a serem qua-
lifi cadas.
Doutor Daniel já era predes-
tinado a ser o elo que faltava 
e junto dele Senhor Joaquim 
Pereira,quem diria! Sério, 
aparentemente carrancudo. 
Mas , nada disto podia se ver 
o que realmente ele tem;um
infi ndável carinho com que 
foi lhe pedido a fazer e ele, 
humilde,ainda sério,faz com 

muita capacidade. Não é fá-
cil administrar pessoas,não 
é fácil conquistar pessoas 
como ele tem conquistado.
O Margarita Morales ja não é 
mais parte de mas noticias 
e sim parte do inicio de um 
construção para
futuras só boas noticias. To-
dos nós precisamos, quem 
nunca precisará de um hos-
pital?
Somente Deus sabe o que 
pode acontecer e nós gos-
taríamos  de parabenizar a 
todos por fi nalmente come-
çarem a dar dignidade a esta 
cidade chamada zona sul.
Ninguém quer que você 
precise,mas,se precisar, não 
tenha medo de ir ao nosso 
hospital.
Parabéns aos médicos que es-
tão atendendo com o mesmo 
carinho a todo o cidadão.
(Alfredo Martins)

Uma declaração de amor à Zona Sul

91b.indd   591b.indd   5 4/10/2010   22:05:554/10/2010   22:05:55



6 Tribuna da Zona Leste Poços de Caldas, MG  Nº 91 - 1ª Q. Outubro de 2010 COMUNIDADE

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

CN
PJ 64.419328/0001-20 R$ 50,00

AMIGO POCOS-CALDENSE:
Venho através deste comunicar a todos os meus 
amigos que coloquei meu nome como candidato a 
DEPUTADO FEDERAL pelo PMDB para disputar as 

próximas eleições em 3 de outubro.
Tomei essa corajosa decisão porque como todos nós 
sabemos, Poços tem sido muito discriminada junto 
aos governos Estadual e Federal, pela carência de 
recursos que são destinados ao nosso município, 
sendo que algumas cidades da região receberam 
no mínimo o triplo dos recursos que nossa terra 

recebeu nos últimos anos.
Não é possível que merecemos tão pouco pelo 

muito que representamos dentro do cenário político, 
econômico e cultural em relação a estes municípios.

É importante lembrar que temos um Distrito 
Industrial com poucas empresas instaladas, nosso 

potencial turístico prejudicado por falta de recursos 
e um considerável índice de desemprego.

Por isso peço o seu apoio para que possamos 
mudar este quadro. É preciso renovar...

POÇOS MERECE MAIS,

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

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

WILSON RIBEIRO
Quem viu a propaganda 
que o candidato Antônio 
Anastasia faz em seu pro-
grama eleitoral, pensou 
que Minas Gerais não fi ca 
no Brasil. Parece que fi ca 
na Noruega, na Suécia ou 
na Suíça. Aqui, pela propa-
ganda é tudo perfeito. Uma 
beleza. A educação é nota 
10. A saúde é um tremendo 
vigor. O lazer é uma alegria. 
As estradas são um tapete e 
assim vai. Parece que Aécio 
inventou a roda e Anastasia, 
o eixo.
Não precisa nem ser muito 
inteligente para perceber 
que estas propagandas são 
mais falsas do que bula 
de biotônico ou confi áveis 
como uma nota de R$ 3,00. 
Se Aécio e Anastasia aplica-
ram em propaganda quase 
R$ 1 bilhão. Se esse dinheiro 
fosse usado na saúde e edu-
cação, teríamos melhores 
escolas, professores mais 
valorizados e mais saúde. No 
entanto, este é o modo deles 
trabalhar. Em muitos casos, 

a propaganda fi ca mais cara 
do que a obra.
Nada contra a propaganda, 
já que ela é a alma do negó-
cio e essencial para unir e in-
tegrar as comunidades. Tudo 
contra a propaganda falsa e 
enganosa – do tipo que a 
gente vê por aí. Anastasia 
coloca num panfl eto uma 
série de obras que nem 
saíram do papel – o Centro 
de Exposições Expominas 
que está causando a maior 
confusão na cidade, pro-
vocando desentendimento 
entre os companheiros pre-
feito Paulinho Courominas 
e o presidente da Câmara, 
Marcus Togni. Ainda diz um 
monte de abobrinhas.
O governo Aécio – Anastasia 
é baseado em muita propa-
ganda e conversa fi ada, do 
tipo “choque de Gestão” que 
nada mais é o velho ditado 
“em terra de cego, quem tem 
olho é rei”. Prometem, pro-
metem e prometem o mundo 
e o fundo. Mas cumprem 
muito pouco. Ou quando 
cumprem, fazem cortesia 

com chapéu alheio. Cadê a 
penitenciária estadual? Cadê 
o hospital regional? Cadê a 
avenida estrutural ligando 
a Monsenhor Alderigi à ro-
dovia do Contorno? Cadê o 
Centro de Convenções? Cadê 
os novos cursos prometidos 
para a UEMG? Cadê a restau-
ração das Thermas Antônio 
Carlos? Poderia ficar lem-
brando todas as promessas 
não cumpridas pelo governo 
do Estado indefi nidamente,
mas isso é muito maçante.
Basta lembrar que tudo isso 
parece a Alice no país das 
maravilhas. Só que o mundo 
real é bem pior. 
Se eles forem eleitos, nada 
vai mudar. Vamos continuar
vendo promessas e mais 
promessas (e nada sendo 
realizado). Vamos continuar
vendo muitas propagandas 
falando que está tudo às 
mil maravilhas enquanto a 
realidade é bem diferente.
A eleição é a única chance 
de mudar tudo isso. Hélio 
Costa representa a esperan-
ça de mudança. Real.

Aécio e Anastasia no Estado da 
fantasia

O programa BM&FBOVESPA 
Vai ao Campo esteve em 
Guaxupé (MG) no dia 24 de 
setembro, levando aos pro-
dutores rurais da região e 
ao público em geral infor-
mações sobre alternativas 
para proteção de preços no 
agronegócio, oportunidades 
de investimento no mercado 
de ações, educação fi nancei-
ra e fi nanças pessoais. Com 
entrada gratuita, o evento 
oferecerá palestras didáticas 
ministradas por especialis-
tas nesses temas, a partir 
das 8h, no Teatro Municipal 
de Guaxupé.
O consultor da 
BM&FBOVESPA, João Pedro 
Cuthi Dias apresentará o 
tema ‘Mercados futuros – o 
que você precisa saber so-
bre as ferramentas para ge-
renciar o risco de preços no 
agronegócio’. Já a consultora 
da Bolsa, Tércia Rocha, fala-
rá sobre ‘Educação Financei-
ra – o que você precisa saber 

BM&F BOVESPA Vai ao Campo encerrar 
etapa 2010 em Guaxupé

sobre fi nanças pessoais’ e 
‘Oportunidades de investi-
mento e o mercado de ações’. 
Ao fi nal do evento, os con-
sultores estarão à disposição 
do público para esclarecer 
dúvidas. Além do ciclo de 
palestras, Guaxupé receberá 
o Bolsamóvel, unidade iti-
nerante de atendimento da 
BM&FBOVESPA, que circula-
rá pelas ruas da cidade nos 
dias 22 e 23/09, distribuin-
do folhetos informativos 
sobre o funcionamento dos 
mercados da Bolsa.
A visita ao estado de Minas 
Gerais marca o fi nal da eta-
pa 2010 do BM&FBOVESPA 
Vai ao Campo. Além de 
Guaxupé, neste ano foram 
visitadas outras seis cida-
des: Maracaju (MS); Presi-
dente Prudente (SP); Gua-
rapuava (PR); Luis Eduardo 
Magalhães (BA); Rondonó-
polis (MT); e Jataí (GO). O 
Vai Ao Campo faz parte do 
BM&FBOVESPA Vai até Você, 

um dos módulos do progra-
ma de popularização da Bol-
sa. O objetivo do programa, 
que tem como característica 
ir até onde o público está, é 
popularizar os mercados de 
ações e futuros em palestras 
direcionadas aos mais di-
versos segmentos da popu-
lação. O BM&FBOVESPA Vai 
até Você já atendeu desde 
sua criação, em 2002, mais 
de 593 mil pessoas ao redor 
do Brasil.

Sobre o Programa de 
Popularização

O Programa de Popularização 
da BM&FBOVESPA, iniciado 
em 2002, já atraiu mais de 
1,7 milhão de pessoas, que 
participaram de diversas 
atividades de educação fi -
nanceira gratuita, direcio-
nadas para diferentes públi-
cos (crianças, adolescentes, 
adultos, pessoas da terceira 
idade, universitários, mu-
lheres, trabalhadores), em 
diversas localidades do Bra-
sil. Em 2002, o número de 
investidores individuais no 
mercado acionário brasileiro 
girava em torno de 85 mil. 
Atualmente, são 597 mil, 
conforme dados de agosto. 
A Bolsa também participa 
da Estratégia Nacional de 
Educação Financeira (Enef), 
desde o seu início, em 2007, 
e está inserida no apoio e 
desenvolvimento das ações 
que visam incluir a educa-
ção fi nanceira ofi cialmente 
nas escolas brasileiras.
BM&FBOVESPA S.A.
Diretoria de Comunicação
Gerência de Imprensa
(55 11) 2565-7746
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Telefone 3722-1504Telefone 3722-1504

Rua Campestre 89 * Poços de Caldas, MGRua Campestre 89 * Poços de Caldas, MG

RÁPIDO CAMPINAS

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

* ROMARIAS * EXCURSÕES *  TURISMO * TRANSPORTE ESCOLAR * FÁBRICAS *

RÁPIDO CAMPINAS: RÁPIDO CAMPINAS: 
A SUA MELHOR COMPANHIA DE VIAGEMA SUA MELHOR COMPANHIA DE VIAGEM

Seja qual for sua necessidade em transporte, 
nós temos a melhor e mais econômica solução !

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 s-

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

videnciário.

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

MILTON DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS
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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
To

tes

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

A cidade ganhou mais esse ve-
ículo de comunicação, e veio 
no intuito de ser uma rádio 
inovadora, tocando apenas 
músicas sertanejas e prestan-
do serviços a comunidade com 
informativos curtos. 
A Rádio Mantiqueira é comu-
nitária e está na freqüência 
87.9 FM.87.9 FM. Toda a área central 
da cidade e bairros adjacentes 
sintoniza com muita qualidade 
a nova rádio.
Os diretores da rádio estão 
felizes com a aceitação que a 
rádio tem tido. Eles acreditam 
nesse novo projeto e estão 
confi antes. 
A proposta da equipe 
Mantiqueira é proporcionar ao 

ouvinte muitas horas de mú-
sicas, intercalando com en-
tretenimento e notícias, é por 
isso que os informativos são 
sempre bem curtinhos. 
Rádio Mantiqueira!! A Origi-
nal de Poços -  100% Serta-
neja. 
aoriginaldepocos@hotmail.
com Telefone: 3721-2145

A Rádio Mantiqueira, está no ar

A Frente Mineira de Prefeitos (FMP) di-

vulgou nota ofi cial em que desmente 

informação de que teria manifestado 

apoio a uma candidatura ao governo de 

Minas, como a imprensa divulgou apres-

sadamente. A entidade, que representa 

prefeituras com mais de 35 mil habitan-

tes, reitera seu caráter apartidário e pede 

respeito a essa condição para assegurar a 

lisura de seu comportamento em defesa 

dos municípios mineiros.

A Frente Mineira de Prefeitos, entidade 

associativa apartidária fundada em 9 de 

julho de 2003, a partir de um grupo de 

Prefeitos das Cidades Pólo de Minas Ge-

rais, com a intenção de olhar pelos inte-

resses dos municípios com mais de 35 mil 

habitantes, e que desde então já realizou, 

com sua imprescindível mobilização polí-

tica, inúmeras ações concretas para estas 

cidades com problemas semelhantes, 

esclarece que não é sua iniciativa o mo-

vimento noticiado na grande imprensa 

nacional e diversos sites na internet.

A FMP não sabe dizer como tais aconte-

cimentos possam ter sido associados ao 

seu nome, mas provocada por alguns 

repórteres do Jornal O GLOBO, que tal-

vez conscienciosos do alcance da notícia, 

entraram em contato por telefone para 

confi rmar a informação, sente-se no 

dever de esclarecer que promoveu o 93º 

Encontro dos Prefeitos das Cidades Pólo 

de Minas Gerais, no dia 26 de agosto de 

2010, em Belo Horizonte para trazer os 

Entidade de prefeitos nega que apoie Anastasia
candidatos ao Senado e ao Governo de 

Minas para debate e encaminhamento 

de reivindicações municipalistas, se cer-

tifi cando de convidar a todos os candi-

datos por carta registrada, sendo que os 

candidatos Fernando Pimentel, Antônio 

Augusto Anastásia, Hélio Costa, que foi 

representado pelo ex-Ministro Patrus 

Ananias, Edilson do Nascimento, Fábio 

Bezerra e Vanessa Portugal aceitaram o 

convite para estar com os Prefeitos na-

quela ocasião.

Os 25 Prefeitos das Cidades Pólo de Minas 

de Minas Gerais se reuniram naquele 93º 

Encontro, para uma reunião de trabalho, 

para troca de experiências, discussão 

das melhores medidas para solucionar as 

graves demandas de seus municípios, for-

talecimento do municipalismo e fazer rei-

vindicações importantes aos Candidatos 

ao Governo do Estado e Senado Federal, 

dentre as quais se destacam:

1. Auxiliar os municípios a obter junto 

ao Banco Itaú acesso diário às contas 

do ICMS na forma de extratos bancários 

para que os administradores municipais 

possam ter noticia freqüente sobre o 

montante a ser repassado aos seus cofres;

2. Inclusão de mais uma hipótese de 

isenção no Item 79 do Anexo I do Regu-

lamento do ICMS (Decreto n.º 43.080/02), 

garantindo aos municípios mineiros os 

mesmos direitos que possuem os “c) 

pelos órgãos da Administração Pública 

direta deste Estado, suas fundações e 

autarquias, mantidas pelo Poder Público 

estadual e regidas por normas de Direito 

Público.” (riscamos), que também não po-

dem ser tributados pelo Estado de Minas 

Gerais em decorrência da regra de imuni-

dade disposta no Art. 150, incisos I e VI, 

alínea “a” e § 2º da Constituição Federal, 

no mesmo sentido que o Estado de Minas 

Gerais não é tributado pelos municípios, 

por Imposto Predial, Territorial e Urbano 

- IPTU, por exemplo;

3. Estabelecimento de diálogo perma-

nente entre as Secretarias Municipais 

de Fazenda e a Secretaria de Estado da 

Fazenda sobre as questões que envolvem 

o ICMS e a recuperação da dívida ativa 

devido o interesse manifesto dos municí-

pios na parcela de 25% desse importante 

tributo;

4. Auxilio na obtenção de autorização 

para freqüência às reuniões do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) 

de pelo menos um representante das Ci-

dades Pólo de Minas Gerais;

5. Maior diálogo com os Municípios para o 

fi nanciamento do Transporte Escolar;

6. Apoiar os Municípios para aprovação 

no Congresso Nacional da Emenda 29, 

fi xando mínimo constitucional de gastos 

com Saúde também para Estados e União.

7. Uma participação maior do Governador 

e também da União na discussão da re-

partição dos royalties;

8. Reavaliação do Decreto 44.442/07 que 

estabelece novos critérios de apuração 

do VAF.

Os Prefeitos acordaram também que 

todos os colegas, em especial o prefeito 

de Belo Horizonte – Márcio Lacerda – le-

vantariam a bandeira, em nível nacional 

da isenção de ICMS para as conta públicas 

dos municípios, enquanto o Prefeito de 

Três Corações, Fausto Ximenes, pediu que 

os colegas trabalhassem para recebimen-

to dos valores que devem ser transferidos 

aos Municípios a título de FPM recolhido 

em ações judiciais.

As diferentes formas de custeio da prorro-

gação da Licença-Maternidade também 

foi discutida, diante da pressão que os 

municípios têm recebido para institu-

cionalizar essa prerrogativa para a mãe 

servidora.

Foi relembrado o cuidado que as Prefei-

turas devem ter em disponibilizar em 

tempo real – ou seja pela internet – a 

execução orçamentária, por determina-

ção da Lei Complementar no. 131/09, 

que instituiu penalidades em caso de 

descumprimento.

Ao fi m, esclarece a Frente Mineira de 

Prefeitos que não tem predileção por 

este ou aquele candidato, e que sabe dis-

tinguir a competência de qualquer deles 

que eventualmente vierem a ocupar os 

cargos eletivos ao qual se propõe, e que 

o grupo de Prefeitos integrantes da reu-

nião de apoio noticiada não se vincula às 

suas iniciativas, podendo participar da 

FMP a qualquer momento, mas, que esta 

não endossa qualquer posicionamento 

político partidário e que a associação 

citada nas reportagens são frutos da lei-

tura apressadas das intenções daqueles 

Prefeitos envolvidos na disputa política 

corrente.

Mais informações ou a integra da Carta 

de Belo Horizonte podem ser encontra-

das em http://www.fmp.org.br, ou pelos 

contatos no rodapé.

PAULO CÉSAR DA SILVA - 

Prefeito de Poços de Caldas

Presidente da Frente Mineira de 
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Rua Abílio Narciso Pereira  249, Jd. São Paulo
 3721-9261

 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

Aproximadamente 100 atletas 
acordaram cedo e enfrentaram 
a chuva para participar da 22ª 
Corrida Integração, realizada 
em comemoração ao aniver-
sário de 29 anos do Conjunto 
Habitacional Dr. Pedro Affonso 
Junqueira, no último domingo 
(26).
A largada foi atrasada por 
conta da chuva e a prova teve 
início às 9h30, com largada na 
avenida Eduardo Luciano Mar-
ras, esquina com avenida Jaça-
nã Musa dos Santos, na Cohab, 
e chegada na avenida Portugal, 
no Parque das Nações. Os ven-
cedores foram premiados com 
troféus, medalhas e valores em 
dinheiro.
A corrida foi disputada nas 
subcategorias Infantil, Juve-
nil, Geral, Adulto e Veteranos 
dentro das categorias Mascu-
lino e Feminino. O primeiro a 
cruzar a linha de chegada foi 
Wiliam Brito, de Pouso Alegre, 
que completou a prova em 
35’07”. No feminino, a campeã 
foi Sandra Fernandes, de Poços 
de Caldas.
O evento é promovido pela Se-
cretaria Municipal de Esportes 
e Lazer com o apoio das se-
cretarias de Saúde, Projetos e 
Obras Públicas, Defesa Social, 
Turismo e Cultura, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar, Tiro 
de Guerra, DME Distribuiço e 
DMAE.

Confi ra a classifi cação:
Geral Masculino

1º lugar - Wiliam Brito   Ajaa - 
Pouso Alegre
2º Lugar - Carlos Roberto Fir-
mino - Projeto do Amanhã – P. 
Caldas
3º Lugar - Gilberto Nascimen-
to - Academia Transform – P. 
Caldas
4º Lugar - Robson Alvarenga - 
Projeto do Amanhã – P. Caldas
5º Lugar - Celio Custodio de 
Lima - Projeto do Amanhã – P. 
Caldas

Geral Feminino
1º Lugar - Sandra Fernandes - 
Políccia Militar – P. Caldas
2º Lugar  - Vilma Ap. Nasci-
mento - Projeto do Amanhã – 
Careaçú
3º Lugar - Sueli Maria Martins - 
Projeto do Amanhã – P. Caldas
4º Lugar - Miranel Oliveira Do-
mingos - Projeto do Amanhã – 
P. Caldas
5º Lugar - Mariana Carmo 
Costa - Academia Transform – 
P.Caldas

Campeões por Categoria 
Masculino

Infantil - Bruno Candido 
Roberto - Projeto do Amanhã 
– P. Caldas
Adulto-  Ederson Fernando Ma-

rins - Projeto do Amanhã – P.
Caldas
Veterano A- José Carlos Dos 
Santos - Academia Transform 
– P. Caldas
Veterano B - Pedro de Souza -
Projeto do Amanh – P. Caldas
Campeões por Categoria Femi-
nino
Adulto - Eliene Ap. Oliveira 
- Academia Transform – P. Cal-
das
Veterana - Rita De Cassia San-
tos - Academia Transform – P.
Caldas

Atletas da Zona Sul - 
Masculino

1º Lugar          Fernando Sandi 
dos Santos - Nafar  Academia 
– P. Caldas
2º Lugar - Adenil Bernardes 
Muniz - Corpus  - P. Caldas
3º Lugar - Leandro Emilio dos 
Reis - Projeto Do Amanhã –
P.Caldas

Atletas da Zona Sul 
Feminino

1º Lugar - Fernanda Nicácio -
Projeto do Amanhã – P.Caldas
2º Lugar - Silvia Rosana B.
Lago - Policia Militar – P. Cal-
das 

Corrida Integração celebrou 
aniversário do Conjunto Habitacional

A largada foi atrasada por conta da chuva e a prova teve início às 9h30

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

Milhares de pessoas acompanharam 

a presidenciável do PT, Dilma Rousseff , 

em visita à cidade de Varginha, no 

Sul de Minas. No local, ela reforçou a 

importância da eleição de Hélio Costa 

(PMDB), um governador de Minas 

para trabalhar em sintonia com ela. 

“É importante a parceria do governo 

federal com o governo de Minas. 

Votem Hélio Costa governador e Patrus 

vice. Podem ter certeza, vamos seguir 

na trilha que o presidente Lula abriu, 

que é a trilha do emprego, é a trilha 

do Brasil de cabeça erguida”, discursou 

Dilma para uma multidão de pessoas, 

no ginásio do Colégio Marista, Centro 

de Varginha. O candidato ao governo 

pela coligação “Todos Juntos por 

Minas” (PMDB-PT-PCdoB-PRB), Hélio 

Costa, reiterou a defesa de Dilma 

para que os dois trabalhem juntos 

por mais justiça social em Minas e 

no Brasil. “É importante termos um 

governador em Minas afinado com 

as propostas do governo Lula. Isso 

é uma garantia de fazer em Minas 

Gerais o que Lula fez no Brasil e que 

Dilma vai continuar”, ressaltou Hélio. 

Vice na chapa de Hélio, Patrus Ana-

nias (PT) lembrou investimentos do 

governo federal em Varginha como o 

Bolsa Família, programa criado por ele 

Em visita em Varginha, Dilma reforça 
apoio ao Hélio

quando esteve à frente do Ministério 

de Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome. ”Estamos na reta fi nal. É hora 

de multiplicar os votos e conquistar 

novos horizontes. Vamos integrar 

Minas com as grandes conquistas do 

Brasil. É hora de expandirmos nossa 

campanha. É hora da onda vermelha”, 

afi rmou. Dilma frisou em seu discurso 

que Lula não só passa a ela o governo, 

mas também a disputa pelo voto dos 

brasileiros. “Minha vitória significa 

cuidar do povo brasileiro, não é só 

governar”, avaliou, emendando que 

sua gestão como presidente romperá 

as barreiras dos preconceitos contra 

as mulheres. Dilma, Hélio e Patrus 

foram recepcionados em Varginha 

pelo prefeito da cidade, Eduardo 

Corujinha (PT), e dezenas de outras 

lideranças do Sul de Minas. Também 

estava presentes o candidato ao 

Senado pelo PT, Fernando Pimentel 

(PT), o presidente do PT de Minas, 

deputado federal Reginaldo Lopes 

(PT), e o presidente nacional do 

PT, José Eduardo Dutra. Instituto 

Mineiro do Café - Em visita à região 

sudoeste     São Sebastião do Paraíso, 

localizada no sudoeste do Estado, 

recebeu, na manhã de hoje (15), com 

uma grande carreata os candidatos 

a governador, Hélio Costa, e vice, 

Patrus Ananias, da coligação ‘Todos 

Juntos por Minas’. Do aeroporto até o 

centro da cidade, centenas de carros e 

motocicletas acompanharam os can-

didatos sob os estouros de foguetes 

e bandeiras espalhadas por todo o 

trajeto. Chamada popularmente de 

Paraíso, a economia da cidade gira em 

torno da agricultura, principalmente 

do café.  Durante coletiva à imprensa, 

Hélio falou sobre a criação do Instituto 

Mineiro do Café, previsto no programa 

de governo da coligação coordenado 

por Patrus: “Um governador estadual 

precisa pegar as bandeiras do cafei-

cultor e da agricultura familiar e lutar 

por elas. Essa é a proposta do Instituto”. 

Segundo o candidato, dois milhões de 

mineiros vivem da cultura cafeeira e 

da agricultura familiar no Estado. Ele 

qualifi cou como grave a atual situação 

dos cafeicultores: “Se não conseguir-

mos um alongamento da dívida de 

curto prazo teremos sérios problemas”. 

Nos últimos 12 meses foram investidos 

em São Sebastião do Paraíso 8 milhões 

pelo Governo Federal, através da Pasta 

do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. Quanto ás 

obras do PAC, o investimento foi de 

62 milhões de reais. 

PROMOÇÃO:
Tênis Infantil ... a partir de R$ 9,90

Sapatênis adulto ... R$ 29,90

Sapato com palmilha de couro .... R$ 23,00

Calça Jeans .... R$ 18,00

Grande variedade de calçados e confecções
Crediário próprio

Lucélia ModasLucélia Modas
A Loja Que Cumpre o Que As Outras Prometem!

spider video

aproveite:
4 filmes por r$ 

10,00
3721-4384
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MERCEARIA E AÇOUGUE

PACOTÃO

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

O Índice Firjan de Desenvol-
vimento Municipal (IFDM), 
criado pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro para acompanhar 
a evolução dos municípios 
brasileiros e os resultados da 
gestão das prefeituras, apon-
ta que 546 cidades mineiras 
apresentaram crescimento no 
IFDM quando comparadas ao-
ranking apresentado no ano 
passado. O número representa 
64,1% dos municípios. Entre-
esses, três passaram a ocupar 
as dez primeiras colocações no 
estado: Betim, que foi da 11ª 
para a 6ª colocação; Lagoa da 
Prata, que passou da 14ª para 
a 7ªcolocação; e Pouso Alegre, 
que deixou a 16ª posição para 
ocupar o 9º lugar.
O estado, formado por 853 mu-
nicípios, tem hoje 14 deles na 
faixa de alto desenvolvimento, 
três na lista das 100 melho-
res do Brasil – Ouro Branco 
(0,8743), Congonhas (0,8583) 
e Itabira (0,8512) - e 510 na 
faixa de desenvolvimento 
moderado.  Esse número re-
presenta 61,4% das cidades-
concentradas em áreas de alto 
ou moderado desenvolvimento. 
Na região de alto desenvolvi-
mento vive mais de um quarto 
da população mineira (27,6%) 
e na área de desenvolvimento 
moderado estão 56% da popu-
lação.
Os dados considerados são de 
2007. A média brasileira do 
IFDM foi de 0,7478,superior 
aos 0,7376 de 2006 (alta de 
1,4%). O IFDM considera indi-
cadores de Emprego & Renda, 
Saúde e Educação e varia numa 
escala de 0(pior) a 1 (melhor) 
para classifi car o desenvolvi-
mento humano. Os critérios 
deanálise estabelecem quatro 
categorias: baixo (de 0 a0,4), 

Minas Gerais tem mais de 60% das cidades em crescimento
regular (0,4001 a0,6), mode-
rado (de 0,6001 a0,8) e alto 
(0,8001 a1) desenvolvimento 
humano.
Na direção contrária dos mu-
nicípios em crescimento, três 
apresentaram as maiores 
quedas no IFDM do estado: 
Santo Hipólito (-15,1%), Bar-
bacena (-14,7%) e Matozi-
nhos(-11,5%). Apesar de gran-
de parte da população viver 
em áreas de alto e moderado 
desenvolvimento, o estado 
tem 17 municípios entre os 
500 piores resultados do Brasil, 
com acentuadas defi ciências 
na vertente Emprego & Ren-
da. É o único estadoda região 
Sudeste que possui municípios 
entre os 500 piores IFDMsdo 
Brasil. Entre eles São João 
do Pacuí, com 0,4377 pontos; 
Umburatiba, com 0,4429 pon-
tos; e SãoSebastião do Mara-
nhão, com 0,4460 pontos. Os 
três ocupam também as três 
últimas colocações no ranking 
dos estados mineiros.
A média geral de Minas Ge-
rais foi de 0,7846 e, apesar da 
queda de 0,8% com relação à 
avaliação do ano anterior, o 
estado se manteve na 5ª posi-
ção no ranking brasileiro,atrás 
apenas de São Paulo, Paraná, 
Rio de Janeiro e Santa Cata-
rina. Dos municípios mineiros, 
220 apresentaram crescimento 
nas três áreas de desenvolvi-
mento concomitantemente e, 
no sentido inverso, apenas 23 
apresentaram queda nas três-
vertentes.
Saúde, Educação, Emprego 

& Renda
Na Saúde,a alta do estado foi 
de 1,6%, sendo a área de de-
senvolvimento que apresentou 
melhorias em maior número 
de cidades - 594 municípios 
ou 70% - dos quais 341estão 

em alto desenvolvimento nes-
sa vertente.
A dissonância do indicador de 
Saúde de algumas cidades mi-
neiras em relação às vertentes 
Educação e Emprego &Renda 
evidencia políticas públicas 
efi cientes nessa área. Um 
exemplo é a cidade de Coro-
nel Pacheco, que apresentou 
resultado elevado em Saúde 
(0,9478), em contraste com o 
baixo nível de Emprego & Ren-
da (0,2600).
No índice de Educação, o es-
tado apresentou crescimento 
de 1,2%, fi cando em 6º lu-
gar no ranking nacional. O 
avanço das cidades mineiras 
refl etiu-se na elevaçãodo nú-
mero de municípios com alto 
nível de desenvolvimento nes-
sa vertente: de 22 para 83. A 
vertente Emprego & Renda 
registrou queda de 4,7%, pas-
sando de 0,8696 para 0,8289, 
comparado ao IFDM anterior. 
Mas, apesar de ter sido o pior 
desempenho das três áreas, o 
estado mantém-se na faixa de 
alto desenvolvimento nessa 
vertente.   O crescimento no 
índice Emprego & Renda foi 
registrado em apenas 342 mu-
nicípios (40,1%). Outro fator 
relevante é o fato de 69,3% 
das cidades (591) ter indica-
dor de baixo desenvolvimento 
do mercado formal de trabalho.
NoPaís, 57 milhões vivem em
cidades de alto desenvolvi-
mento.
Apesquisa nacional do IFDM 
apontou que, em 2007, 31,4% 
dos brasileiros, ou 57 milhões 
de pessoas, viviam em cida-
des de alto desenvolvimento, 
enquanto 22%, ou40 milhões, 
ainda não tinham serviços 
de qualidade na educação e 
na saúde e nemacesso a um 
mercado formal de traba-

lho estruturado. No entanto, 
o País conseguiu reduzir o 
número de cidades de bai-
xo desenvolvimento,até 0,4 
pontos, para apenas 0,6% em 
2007, contra 18,25% em 2000, 
primeiro anode mensuração do 
índice.
Aumentou o processo de 
concentração de municípios 
com índices entre 0,6 e 0,8 
pontos,migrados de faixas 
inferiores, o que mostra ten-
dência de redução da desi-
gualdade entre os níveis de 
desenvolvimento das cidades. 
A média brasileira do IFDM foi 
de 0,7478, 1,4% superior aos 
0,7376 de 2006 e se confi r-
mando na faixa do desenvol-
vimento moderado. Em 2000, 
primeiro ano apurado, a média 
nacional era de 0,5954 pontos, 
o que signifi cava um desenvol-
vimento regular.
Em 2000, apenas 30,1% dos 
municípios brasileiros apre-
sentavam índices na faixa 
de0,6 a 0,8 pontos. Em 2006, 
o percentual saltou para 
46,4%, passando em 2007para 
51,3%. Apenas 19 municípios 
apresentavam alto desenvol-
vimento em 2000.Agora, esse 
número é de 226.
Pela primeira vez, educação 
apareceu como área de desen-
volvimento de maior infl uên-
cia no desempenho do índice 
geral, enquanto saúde man-
teve a trajetória de ascensão 
vagarosa. Emprego e renda foi 
a área que registrou pequena 
acomodação.

Araraquara (SP) temo 
melhor índice; Marajá do 

Sena(MA), o pior
No ranking municipal de todo 
o País, em 2007, a liderança 
coube a Araraquara (SP),com 
0,9349 pontos, e o menor ín-
dice, a Marajá do Sena (MA), 

com 0,3394 pontos. Apenas 
três capitais fi guraram entre 
os 100 primeiros colocados do 
ranking em2007, o que mostra 
a continuidade do processo de 
interiorização do desenvolvi-
mento: Curitiba, Vitória e São 
Paulo, contra quatro em 2006. 
Belo Horizonte deixou a lista.
Entre as capitais brasileiras, a 
liderança do ranking do IFDM 
2007 não variou muito em 
relação a 2006, com algumas 
trocas entre as primeiras po-
sições: Curitiba(0,8687) pas-
sou a ocupar o 1º lugar, que 
era de Vitória, agora em se-
gundo com0 ,8669. São Paulo 
(0,8469) continua na 3ª po-
sição. Campo Grande (0,8351) 
deu um salto da 7ª para a 4ª 
posição, e Goiânia (0,8239), 
da 10ª para a 7ª.
Levando em conta os 100 pri-
meiros municípios, entre 2006 
e 2007, foram observadas al-
gumas alterações na presença 
dos estados. São Paulo man-
teve 81 municípios entre os 
top 100. Santa Catarina teve 
cinco, o Rio de Janeiro passou 
de dois para quatro, e Minas 

Gerais aparece com três. Espí-
rito Santo, Mato Grosso e Rio 
Grande do Sul têm uma cada.
No ranking dos estados, São 
Paulo e Paraná são os únicos 
a registrar alto nível de desen-
volvimento. No entanto, 23
das 27 unidades da Federação 
(contando o DF)melhoraram 
ou mantiveram seus índices.
Por regiões, o Centro-Oeste se 
destacou aumentando a pre-
sença entre os 500 melhores 
índices, principalmente graças 
a Goiás. Já entre os 500 me-
nores IFDMs 96,2% vêm do-
Norte e do Nordeste. A Bahia 
continua com o maior número 
de representantes,seguida do 
Maranhão, Pará e Piauí.
Quando se analisa os índices 
que compõem o IFDM, apa-
recem alguns destaques. Em 
educação, por exemplo, a lide-
rança absoluta é de São Pau-
lo, com 92 dos 100 primeiros 
colocados. O Paraná lidera em 
saúde, embora o Rio Grande 
do Sul tenha nove municípios 
com a nota máxima (1) e 54
cidades entre as 100 primeiras.
Com melhor colocação.
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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

CNPJ 12.174.635/0001-79 R$ 20,00

A Prefeitura realizou, na noite da úl-

tima sexta-feira (24), no Espaço Cul-

tural da Urca, audiência pública para 

discutir a elaboração do orçamento 

municipal para 2011. Durante a reu-

nião, foram apresentadas a previsão 

de arrecadação para o próximo ano e a 

planilha de investimento dos recursos.

A peça orçamentária para o exercício 

de 2011 será encaminhada para a Câ-

mara Municipal até o dia 30 de setem-

bro, data limite para o envio. Os verea-

dores poderão propor as emendas que 

acharem convenientes. A aprovação do 

orçamento para o próximo ano deve 

ser feita até 31 de dezembro.

A audiência cumpre o que determina a 

Lei no. 10.257, de 10 de julho de 2001, 

Poços de Caldas vai sediar as 
Olimpíadas Escolares para atle-
tas de 12 a 14 anos em 2012. O 
Comitê Olímpico Brasileiro (COB) 
anunciou as cidades sedes dos 
jogos nos próximos dois anos, 
nesta sexta-feira (24) e o mu-
nicípio foi escolhido novamente, 
após disputa com diversas cida-
des de todo o país. 
Em parceria com o Ministério do 
Esporte, as Organizações Globo 
e a Confederação Brasileira do 
Desporto Universitário, o COB 
defi niu as cidades que receberão 
as Olimpíadas Escolares e Uni-
versitárias, após um processo 
semelhante ao do Comitê Olím-
pico Internacional para os Jogos 
Olímpicos, com seminário para 
as cidades candidatas, caderno 
de encargos, além de visitas e 
reuniões in loco. 
Em 2011, João Pessoa (PB) será 
sede das Olimpíadas Escolares 
para atletas de 12 a 14 anos; 
Joinville (SC) recebe a edição 
das Escolares para atletas de 15 
a 17 anos; e Campinas organi-
za as Olimpíadas Universitárias 
- JUBs. Para o ano de 2012, Poços 
de Caldas (MG) recebe as Olim-
píadas Escolares para atletas de 
12 a 14 anos; Londrina (PR) será 
sede das Escolares para atletas 
entre 15 e 17 anos; e Foz do 
Iguaçu (PR) sedia as Olimpíadas 
Universitárias - JUBs.
Foram 22 cidades inscritas e 

Poços de Caldas vai sediar Olimpíadas 
Escolares em 2012

nove fi nalistas. Entre os 
municípios que fi caram de 
fora estão Fortaleza, Maceió 
e Maringá. Para o secretário 
de Esportes e Lazer, Carlos 
Alberto dos Santos, a con-
quista é fruto do trabalho 
desenvolvido nas quatro edi-
ções das Olimpíadas que o 
município sediou. “É o resul-
tado do trabalho sério feito 
pela administração e o COB 
deu a Poços de Caldas mais 
esta oportunidade. A cidade 
tem que estar muito feliz”, 
ressaltou.
O secretário também desta-
cou o apoio fundamental da 
comunidade poços-caldense, 
por meio de instituições e 
clubes como o Sindicato de 
Hotéis, Caldense, Alcoa, Co-
légio Pelicano, Colégio Je-
sus Maria José, SESC, Colé-
gio Municipal, entre outros, 
além de todas as secretarias 

municipais, que também par-
ticipam do projeto. As Olimpí-
adas Escolares para atletas de 
12 a 14 anos será realizada em 
Poços de Caldas durante o mês 
de setembro de 2012. 
Em abril de 2010, o COB or-
ganizou um seminário para 
as cidades interessadas, onde 
foi distribuído Caderno de En-
cargos das Olimpíadas Escola-
res, descrevendo as condições 
necessárias para um estado 
ou cidade candidatar-se para 
sediar o evento, entre normas, 
regras, prazos e procedimen-
tos de inscrição e participação 
no processo. Por fi m, uma co-
missão de inspeção visitou a 
todas as cidades interessadas. 
Nas visitas, foram realizadas 
várias reuniões com todas as 
áreas de interesse, além de 
inspeções aos locais de compe-
tição e hotéis oferecidos. 

Para o site do Comitê Olímpico 
Brasileiro, o diretor geral das 
Olimpíadas Escolares e Univer-
sitárias, Edgar Hubner, disse 
que “o processo seletivo das 
sedes obedeceu aos mesmos 
padrões de excelência observa-
dos na organização dos even-
tos. Tivemos a preocupação de 
orientar as cidades candidatas 
da melhor forma possível. To-
das as cidades selecionadas 
têm condições de realizar as 
melhores edições das Olimpía-
das Escolares e Universitárias 
até agora”. 
Olimpíadas em Poços
Poços de Caldas sediou as 
Olimpíadas Escolares para 
atletas com idade entre 12 
e 14 anos de 2006 a 2009. A 
partir de 2006, quando o mu-
nicípio recebeu os jogos pela 
primeira vez, atletas olímpicos 
visitaram escolas e conversa-
ram com os estudantes sobre a 
importância do esporte. Neste 
período, houve um signifi ca-
tivo aumento de aproxima-
damente 130% no número de 
crianças e adolescentes que 
participam dos projetos de ini-

O município vai sediar o evento pela quinta vez

S e b a s t i ã o  N o g u e i r a ,  c o n h e c i d o 

popularmente como “Tião Cascudo”,  

empresário do Ramo de Transporte 

Rodoviário de Combustíveis foi agraciado 

com a Medalha de Honra ao Mérito pela 

Fetcemg.

A Federação das Empresas de Transporte 

de Carga do Estado de Minas Gerais – 

Fetcemg instituiu em 1997 a Medalha 

do Mérito do Transporte Rodoviário de 

Cargas Mineiro, destinada a homenagear 

pessoas e empresas que, direta ou 

institucionalmente, tenham prestado 

relevantes serviços ao setor do Transporte 

rodoviário de cargas no Estado de Minas 

Gerais. A medalha bienal é concedida 

em quatro categorias  distintas: Líder 

Classista, Empresa, Empresário e Especial: 

Político, Jornalista e Post Mortem.

A indicação é feita por  meio do 

reconhecimento dos  sindicatos. A 

homenagem acontece durante o 14º 

Encontro Mineiro dos Transportadores 

Rodoviários de Cargas, entregue pelo 

Presidente da entidade, Vander Francisco 

Costa.

Trabalhou em parceria com a Petrobrás no 

desenvolvimento do projeto PROÁLCOOL 

do Brasil. 

Líder comunitário,  exerceu mandato de 

Vereador em Poços de Caldas-MG, sendo 

ainda agraciado com o Título de Cidadão 

Honorário , além de grande incentivador 

da cultura regional e do reconhecimento 

da dignidade do Produtor Rural.

A primeira empresa de Sebastião Nogueira 

no Município começou as atividades em 

1975, hoje o empresário já conta com 

um grupo de organizações que inclui 

postos de combustível, transportadoras 

especilizadas e  geração de empregos 

para pelo menos 180 trabalhadores. O 

destaque é para tecnologia de ponta 

e as mais importantes certifi cações do 

país nas áreas de qualidade e segurança.

Orçamento é discutido em audiência pública
que estabelece diretrizes gerais da 

política urbana. No âmbito municipal, 

a gestão orçamentária participativa 

inclui a realização de debates, audiên-

cias e consultas públicas sobre as pro-

postas do Plano Plurianual (PPA), da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

e do orçamento anual, como condição 

obrigatória para a aprovação pela Câ-

mara Municipal.

A estimativa de receita corrente lí-

quida para 2011 da administração 

pública direta e indireta é de R$ 

304.210.964,78.

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

Federação do Transporte homenageia Tião Cascudo

Tião Cascudo com o candidato Hélio Costa em recente visita
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CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS

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

Por telefone: 3713-2642   ***   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

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

IMPRESSORA LASER HP 4L

R$ 150,00

Super conservada. Super econômica. 

Toner dura para caramba   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

Forno elétrico - cortador de frios - máqui-

na de costura, cadeira para depilação

8833-6277 ** 9981-8447

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

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

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

VENDE-SE 

TOCA CD automotivo

PIONNER s/mp3 frente destacavel

R$ 130,00  tel 8451-1789

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

MOTO HONDA POP 100

preta, 2007,super conservada

R$ 2.400,00.

37214-1837 / 9911-6108

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

CLIO 2000

1.0 8V 4P Branco Ar, Travas, Rodas

R$11.900, Tr. F. 9915-7679

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

                                 

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

XR 200-R

Vendo,ano 97, azul. Ótimo estado. R$ 

3.500,00. Tr.9967-5244.

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

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

BELEZA CANINA 

 disk banho e tosa, buscamos o seu 

amigão em casa.

Pet Shop melhor amigo. 3713 5232

vende-se um balcão refrigerado vitrine  

semi-novo gelopar de 2 mts ,azul e 

branco ótimo estado  800,00  3712 4240. 

3713 5232. 91887558. falar com Clovis

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

OFIC. MECÂNICA

Cel. V. Silva, 25 Anos no Mercado, Pto. c/ 

Ferramentas  Aluguel Baixo,

Opção de agregar Lja. Auto-Peças e Resid.

Tr. F. 9915-7979

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

Aluga-se ponto comercial no conjunto 

habitacional aprox. 50m com copa e 

banheiro.

contato: 9815-3411 e 3712-4065

Guilherme.

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

PRÉDIO COMERCIAL

R. Cel. V. Silva, Loja e 2 Aptos + Barracão 

250m2 Renda R$2.500,

Tr. F. 9915-7979

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

SÍTIO 2,5 ALQ.

Estr. S. P. Caldas, Casa c/ Fogão Lenha,

Galpão, Pasto e Nascente

Tr. F. 9915-7979

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

CASA POÇINHOS

Em construção + Meia-água pronta,

R$30mil F. 9915-7979

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

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

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

Estão abertas de 1º de ou-
tubro a 17 de novembro, as 
inscrições para o Processo 
Seletivo/2011 para o cam-
pus avançado do Instituto 
Federal do Sul de Minas em 
Poços de Caldas. Os interes-
sados podem se inscrever 
pelo site www.ifsuldeminas.
edu.br, onde está disponí-
vel o manual do candidato 
e o edital.
No município, são ofereci-
das 60 vagas para o curso 
técnico em Eletrotécnica e 
60 para técnico em Meio 
Ambiente, diurno e notur-
no, com duração de dois 
anos. A taxa de inscrição 

Zona Leste 
ganha mais 

uma 
pagadoria

Abertas inscrições para campus avançado do 
Instituto Federal do Sul de Minas em Poços

São oferecidas 60 vagas para o curso técnico em Eletrotécnica e 
60 para técnico em Meio Ambiente

é de R$ 20,00. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
no site do instituto, pelo 
email vestibular@ifsul-
deminas.edu.br ou pelo 
telefone (35) 3722-1244.
O edital é para o processo 
seletivo integrado para to-
dos os campi do Instituto 
Federal do Sul de Minas 

(Machado, Muzambinho, 
Inconfi dentes) e também 
para os cursos técnicos pós-
-médios oferecidos no cam-
pus avançado de Poços de 
Caldas, resultado da parce-
ria da Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Educação, com o Instituto 
Federal Sul de Minas.

Está sendo inaugurada nas 
imediações o Terminal da Zona 
Leste / Bretas / Capela Santos 
Reis mais uma unidade do Cai-
xa Aqui para pagamentos de 
contas, boletos, carnês e tam-
bém fi nanciamentos e emprés-
timos consignados.

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
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1 - AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 683- POÇOS DE CALDAS, MG

RES ERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 FAX: 3712-9064 2 - MINASSUL SHOPPING
POÇOS DE CALDAS, MG

2-6379 FAX: 3712-9064

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 VVVirgílílíliio SSSilililva 11585877 (anexo ao BBr tetas ZZona LLe tst )e) 982 6698982222 66557

Premiére LanchonetePremiére Lanchonete

Vocês não perdem por esperar!

Em breve, mais uma loja e a mesma 

qualidade e o mesmo sabor!

Preocupado com a constante 
falta de água no Dom 
Bosco, zona leste da cidade, 
principalmente nas residências 
localizadas na parte mais alta 
do bairro, o vereador Álvaro 
Cagnani (PSDB) encaminhou, 
neste ano, uma indicação ao 
Dmae pedindo providências. 
A administração informou ao 
parlamentar que está sendo 
projetado a construção de 
um novo reservatório, anexo 
ao reservatório do Morro do 
Chapéu, com início previsto 
para o fi nal de 2010, o que 
certamente regularizará o 
fornecimento de água.
Para Cagnani, trata-se de uma 
obra muito importante, uma 
vez que a destinação da água 
do reservatório do Morro do 
Chapéu para outros bairros 
da zona leste da cidade 
agravou a irregularidade 

do abastecimen6to de água 
para as residências do bairro 
Dom Bosco. “Esse fato 
está trazendo transtornos 
aos moradores e por isso a 
preocupação deles em ter 
logo uma solução”, destacou 
o parlamentar.

O vereador ressaltou, ainda, 
que já foi publicado no Diário 
Ofi cial do Município de Poços 
de Caldas a contratação de 
uma empresa para execução 
de Adutora de Água Tratada 
– Dom Bosco. O valor do 
contrato é de R$ 243.415,53.

Cagnani ressalta importância de 
novo reservatório no Dom Bosco

Álvaro Cagnani: mais atenção aos moradores do Dom Bosco
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