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R. Cel. Virgílio Silva 1488 Em Frente o Bretas

PLANTÃO 24 HS
9117-0035
3715-9630

* CÓPIAS * AFIAÇÃO
* ABERTURA

*COFRES * AUTOS
* RESIDENCIAL

ATENDIMENTO A DOMICÍLIO

A Comercial Frigel agora tem novidades incríveis para você!
Presentes Finos - Utilidades Domésticas -

 Listas de Casamentos - Jogos de jantar - Talheres  

Rua Coronel Virgílio silva Nº 2744   Tel.3715-5222  
Locação: 4 filmes por R$ 10,00 . A cada 10 locações, você ganha 1 locação!

SUPER-PROMOÇÃO: 

Diego

 2 chips ,TV, MP3, MP4, 
BlueTooth, Câmera digital 

12.1 mega pixels, etc
à vista

aparelhos 
semi-novos 
a partir de 

R$ 50,00

Celular  e71 »» só r$ 120,00

30

Super Vale planeja 
abrir hipermercado 

na Zona Sul
   Aproveitando o grande 
crescimento dos bairros da 
zona sul da cidade, a rede 
de supermercados Super 
Vale deverá abrir uma loja 
para atender à demanda 
dos moradores da região. 
Os estudos de viabilidade 
já estão sendo realizados e 
a abertura da loja será no 
próximo ano, beneficiando 
os moradores do Conjunto 
Habitacional, Jd. Kennedy, 

Jd. Esperança, São Bento, 
Parque das Nações e adja-
cências. A zona Sul abriga 
cerca de 1/4 da população 
de Poços de Caldas e nos 
últimos tempos sua im-
portância tem aumentado 
significativamente. Com a 
chegada da primeira loja 
de uma grande rede local, 
a concorrência será acirra-
da e os moradores só têm 
a ganhar.

O prefeito Paulinho Courominas disse que a Zona Leste terá banda larga gratuita

Prefeito anuncia banda larga gratuita 
para bairros da Zona Leste

Muitos meses depois de 
disponibilizar acesso gra-
tuito à internet na Zona 
Sul e na área central, o 
prefeito Paulinho Couro-
minas anunciou que ago-
ra o benefício também vai 
chegar a alguns bairros da 
Zona Leste. Ele disse que a 
instalação já está em anda-
mento, com testes e medi-
ções em diversos pontos da 
região para melhor funcio-
namento e ajustes. O início 
do serviço deverá ocorrer 
até o final deste anos

Ministro da Educação 
inaugura campus da Unifal

O ministro da Educação do presidente Lula, Fernando Ha-
ddad, veio inaugurar oficialmente o campus da Unifal em 
Poços de Caldas, especializado em tecnologia. Página 10.

Poços de Caldas agora tem uma universidade federal
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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) 

                                            
                                  

Sérgio Jockymann
Pois, desejo primeiro que você ame e 
que amando, também seja amado,
E que se não o for, seja breve em 
esquecer e esquecendo, não guarde 
mágoa.
Desejo, pois, que não seja só, mas que 
se for, saiba ser sem desesperar.
Desejo também que tenha amigos e 
que, mesmo maus e inconseqüentes, 
sejam corajosos e fiéis, E que em pelo 
menos um deles você possa confiar, 
que confiando, não duvide de sua con-
fiança. E porque a vida é assim, desejo 
ainda que você tenha inimigos, nem 
muitos, nem poucos, mas na medida 
exata para que, algumas vezes, você 
se interpele a respeito de suas pró-
prias certezas. E que entre eles haja 
pelo menos um que seja justo, para 
que você não se sinta demasiadamen-
te seguro.
Desejo, depois, que você seja útil, mas 
não insubstituivelmente útil, mas 
razoavelmente útil. E que nos maus 
momentos, quando não restar mais 
nada, essa utilidade seja suficiente 
para manter você de pé.
Desejo ainda que você seja tolerante, 
não com os que erram pouco, porque 
isso é fácil, mas com os que erram 
muito e irremediavelmente, e que 
essa tolerância, não se transforme em 
aplauso nem em permissividade, para 
que assim fazendo um bom uso dela, 
você dê também um exemplo para os 
outros.
Desejo que você, sendo jovem, não 
amadureça depressa demais e que, 
sendo maduro, não insista em reju-
venescer. E que, sendo velho, não se 
dedique a desesperar. Porque cada 
idade tem o seu prazer e a sua dor E 
é preciso deixar que eles escorram 
dentro de nós. 
Desejo, por sinal, que você seja triste, 
mas não o ano todo, nem em um mês 
e muito menos numa semana, mas 
apenas por um dia. mas que nesse dia 
de tristeza, você descubra que o riso 
diário é bom, o riso habitual é insosso 

“DESEJOS” ou “OS VOTOS”
e o riso constante é insano.
Desejo que você descubra, com o má-
ximo de urgência, acima e a despeito 
de tudo, Talvez agora mesmo, mas se 
for impossível, amanhã de manhã, 
que existem oprimidos, injustiçados e 
infelizes, E que estão à sua volta, por-
que seu pai aceitou conviver com eles. 
E que eles continuarão à volta de seus 
filhos, se você achar a convivência 
inevitável.
Desejo ainda que você afague um gato, 
que alimento um cão e ouça pelo me-
nos um joão-de-barro erguer triun-
fante o seu canto matinal; Porque 
assim você se sentirá bem por nada.
Desejo também que você plante uma 
semente, por mais ridícula que seja, e 
acompanhe o seu crescimento dia-a-

-dia,
para que você saiba de quantas mui-
tas vidas é feita uma árvore.
Desejo, outrossim, que você tenha 
dinheiro, porque é preciso ser prático.
E que, pelo menos uma vez por ano, 
você ponha uma porção dele na sua 
frente e diga: “isso é meu”. Só para 
que fique bem claro quem é dono de 
quem.
Desejo ainda que você seja frugal, não 
inteiramente frugal,
não obcecadamente frugal, mas ape-
nas usualmente frugal. mas que esse 
frugalismo não impeça você de abusar 
quando o abuso se impõe.
Desejo também que nenhum de seus 
afetos morra, por ele e por você,
mas que, se morrer, você possa chorar 
sem se culpar e sofrer sem se lamentar.
Desejo, por fim, que sendo mulher, 
você tenha um bom homem, 
E que sendo homem, tenha uma boa 
mulher. E que se amem hoje, amanhã, 
depois, no dia seguinte, mais uma vez, 
e novamente, de agora até o próximo 
ano acabar. E que quando estiverem 
exaustos e sorridentes, ainda tenham 
amor para recomeçar. 
E se isso só acontecer, não tenho mais 
nada para desejar.
E tenha um bom dia, todos os dias!

Você tem recebido com freqüência liga-
ções de operadoras de Telemarketing 
para tentar vender planos de saúde, 
cartões de crédito, abertura de conta 
em banco, livros, etc..? Você já está can-
sado dessas ligações? Seus problemas 
acabaram! Eis aqui a cartilha: ‘ator-
mentator the operator of Telemarketing’ 
com 10 maneiras de de atormentar 
quem está do outro lado da linha.
1) Quando a pessoa lhe perguntar 
“como vai?” responda: - “Estou tão feliz 
que você esteja me perguntando isso! 
Hoje em dia ninguém mais se preocupa 
comigo e preciso tanto conversar com 
alguém... minha artrite está me matan-
do e meu cachorro acaba de morrer. o 
pior, é o meu médico que me disse...”
2) Peça um tempo, dizendo que vai pe-
gar uma caneta e um bloco de papel e 
fale à pessoa para falar mUiTo devagar 
porque você estará escrevendo tudo o 
que ela disser.
3) Quando a pessoa disser: “Bom dia, 
meu nome é Francisco da empresa X”, 
peça-lhe para soletrar o nome e so-
brenome, e o nome da empresa. Faça-

-o repetir. Pergunte o endereço, faça 
soletrar o nome da rua, o cEP. E faça 
repetir novamente. Peça-lhe o nome do 
chefe dele, o número do cgc, etc... Faça 
pausas longas como se você estivesse 
escrevendo tudo num papel. continue 
a fazer perguntas pelo tempo que for 
necessário.
4) Quando a pessoa se apresentar (ex: 

“eu sou Júlia”), dê um grito: “- Júlia? oi. 
Querida! é você mesma? Faz tanto tem-
po que não tenho notícias suas! como 
é que você foi na faculdade? Você não 
lembra mais de mim?”
5) Se uma empresa de telefonia ligar 
para lhe oferecer descontos nos interur-
banos, responda com voz sinistra:

- “não tenho amigos. ninguém quer ser 
meu amigo. ninguém quer falar comigo. 
Você quer ser meu amigo? Eu poderia li-
gar para você... Qual é teu número?”
6) Se uma administradora de cartão de 
crédito ligar para lhe oferecer um cartão, 
responda que esta oferta caiu do céu, 
você acabou de ficar desempregado 
e está com um monte de dívidas, seu 
cheque especial foi cortado e que final-

mente você vai poder fazer as compras 
de supermercado.
7) ou então diga que você está em li-
berdade condicional, num programa de 
reabilitação social para detentos e que 
você precisa pedir à assistente social a 
autorização dela.
8) Depois de ter ouvido tudo o que a 
pessoa tem a dizer, peça-a em casa-
mento, porque você só dá seu número 
de cartão de crédito à sua esposa.
9) assim que a pessoa falar o nome 
dela, você já começa: “-não adianta, 
fulano(a), eu já reconheci sua voz! Essa 
brincadeira é boa, mas agora não tem 
mais graça. E como vai a tia Palmira?” 
não importa o que a pessoa lhe disser, 
repita: “-Pára com isso, Fulano, você 
não percebeu que eu já te reconheci?”

Como enlouquecer 
 operadores(as) de 

telemarketing

Pinga ni  MiM
Um cara chegou no trabalho 
todo de porre e trocando as 
pernas, o chefe dele chegou e 
falou pra ele: 
- Droga que estória é esta que 
te aconteceu pra você estar 
neste estado?... E o bêbado 
respondia:
- A culpa é do Doutor... Foi o 
Doutor que fez isso...
- Mas como assim? o médico?
- Eu fui no doutor, e ele me 
examinou, e disse pra eu com-
prar uns negócios... Escreveu 
num papel... Eu não entendi 
muita coisa... era uma letra 
ruim... Mas li lá embaixo... dos 
garranchos... E pinga 3 vezes 
ao dia.....

ViaDOS E hOMOSSExUaiS
No psicanalista, o rapaz con-
fessa:
- Doutor, eu acho que sou ho-
mossexual.
- Quem? Você? De jeito nenhum. 
Veja só: o sanguinário Nero era 
homossexual, o inesquecível 
Rock Hudson era homossexu-
al, o magnífico Napoleão Bo-
naparte era homossexual, o 
talentoso Oscar Wilde era ho-
mossexual. O Kassab ainda é. 
O Rick Martin saiu do armário. 

O Richalisson também. Mas 
você? Você não. Você não pas-
sa de um viadinho de merda.

TiPOS DE aSSaLTanTES
assaltante mineiro

“Ô sô, prestenção. Issé um as-
sarto, uai. Levantus braçu e
fikaketin quié mió prucê. Esse 
trem na minha mão tá chein di 
bala... Mió passá logo os tro-
cado que eu num to bão hoje.
Vai andano, uai ! Tá esperanu-
quê, sô?!”

assaltante baiano
“Ô meu rei... (pausa). Isso é um 
assalto... (longa pausa).
Levanta os braços, mas não se 
avexe não... (outra pausa).
Se num quiser nem precisa le-
vantar, pra num ficar cansado.
Vai passando a grana, bem de-
vagarinho (pausa pra pausa).
Num repara se o berro está 
sem bala, mas é pra não ficar
muito pesado (pausa maior 
ainda). Não esquenta, meu ir-
mãozinho, (pausa). Vou deixar 
teus documentos na encruzi-
lhada.”

assaltante carioca
“Aí, perrrrrdeu, merrrrrmão! 
Seguiiiiaannte, bicho. Isso é 
um assalto, sacô?
Passa a grããna e levantux bra-

çoiixxx rapá ... Não fica de 
caô que eu te passo o cerol 
merrrrrmão .... Vai andããndo 
e se olharrr pra tráiixxx vira 
presuonto ...”

assaltante paulista
“Isto é um assalto! Erga os bra-
ços! Porra, meu... Passa logo a 
grana, meu. Mais rápido, mais 
rápido, meu, que eu ainda pre-
ciso pegar a bilheteria aberta 
pru jogo do Curingão , meu .
Pô, agora se manda, meu, vai... 
vai...”

assaltante gaúcho
“O gurí, ficas atento... isso é 
um assalto. Levanta os braços 
e te aquieta, tchê ! Não ten-
tes nada e cuidado que esse 
facão corta uma barbariiidaaa-
de, tchê. Passa as pilas prá cá ! 
Tri-legal!Agora, te mandas, se-
não o quarenta e cinco berra.”

assaltante de brasília
Querido povo brasileiro, estou 
aqui no horário nobre da TV
para dizer que no final do mês, 
aumentaremos as seguintes 
tarifas: Energia, Água, Esgoto, 
Gás, Passagem de ônibus, Im-
posto de renda, Licenciamento 
de veículos, Seguro obriga-
tório, Gasolina, Álcool, IPTU, 
IPVA, IPI, ICMS,PIS,COFINS.”

Rua Marechal Deodoro, 73 - sala 3 - Centro
( 4141-0868  : www.inglestoday.com

Conversação Básica - Intermediária - Avançada
Inglês para Negócios & viagens

Preparatório para testes de proficiência
Reforço escolar / aulas particulares

Rua Cel. Virgílio Silva 1954
Pertinho do CSU

( 9106-5889

Cortes de cabe-
lo em geral.

Asseio, higiene 
e bom gosto

SALÃO DO TININhO
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DefenDa o Seu Dinheiro  
Pesquise os preços antes de ir ao supermercado

Pesquisa realizada em 22/10/2010. Maranata: - Jd. São Paulo - Caixeta 2 - Jd Esperança ;  San 
Michel - Campos Elíseos e Bretas - Vila Nova.
Na última pesquisa, o menor preço foi do Bretas (R$ 64,64). O maior, do Bandeirante Conjunto 
Habitacional (R$ 71,21). O  açúcar continua a subir. Óleo de soja tem tendência de alta. O preço 
do arroz está estabilizado, mas o do feijão disparou, praticamente dobrando de valor em relação 
ao início do ano.
Nesta pesquisa, houve redução de preço. De R$ 64,64, o valor passou para R$ 62,58.

Rua Luiz Duarte 343 - 
Santa Rosália

3713-1556

SUpeR OfeRTaS baRa-
TeiRO !

VeNHa CONfeRiR e eCO-
NOMizaR!

Frango assado dos bons ......  

R$ 9,90
Garanta já o seu!!

SUPERMERCADO

Supermercado Maranata SanMichel Bretas Caixeta2

Arroz tipo 1 - 5 kg 7,99 5,99 6,99 7,79

Feijão - 1 kg 4,69 3,75 3,49 3,99

Açúcar Cristal - 5 kg 8,90 8,79 6,79 8,90

Sal refinado - 1 kg 0,99 0,89 0,99 1,15

Óleo de Soja - 900 ml 2,49 2,39 2,29 2,45

Ovo branco - dz 2,80 2,69 2,39 1,75

Farinha de trigo - 1 kg 1,69 1,09 1,39 1,35

Macarrão - 500 g 1,95 1,39 1,49 1,10

Margarina - 500 g 2,49 1,45 1,49 2,58

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

Fubá mimoso - 1 kg 1,75 1,35 0,85 1,65

Maizena - 500 g 2,35 3,69 1,55 2,55

Bolacha de trigo - 400 g 1,59 1,75 1,79 2,35

Achocolatado - 400 g 1,69 1,99 1,95 1,90

Refrigerante - PET 2l 2,00 1,85 1,99 1,65

Leite tipo C - 1 l 1,50 1,49 1,49 1,20

Pãozinho francês - 1 Kg 6,00 4,98 4,99 4,00

Sabonete - 90 g 0,75 0,49 0,59 0,50

Pasta de dente - 90 g 1,10 0,99 1,19 1,00

Papel higiênico - pct 4 1,10 1,79 1,05 1,10

Absorvente higiênico pop 1,35 1,39 1,65 1,50

Toalha de papel - pct 2,35 1,85 2,49 3,50

Sabão em pedra - 1 kg 2,99 2,89 3,49 3,50

Sabão em pó - 1 kg 3,79 2,99 3,49 3,50

Detergente - 500 ml 0,99 0,95 0,99 1,29

Água sanitária - 1 l 1,15 1,35 1,29 1,10

Desinfetante - 500 ml 1,55 1,49 2,19 1,35

Lã de aço  - pct 0,99 1,25 0,99 1,85

Soma das Compras (R$) 69,97 63,95 62,58 67,54

Diferença + careiro / + barateiro 8,95% Diferença = r$ 7,47

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

Criando 
lindos 

Sorrisos

Clínica geral g  Ortodontia g  Adultos e crianças

Tomar um cafezinho é 
um costume diário de mi-
lhões de pessoas, o que 
fez com que a bebida se 
tornasse uma das mais po-
pulares do mundo. O Brasil 
já é o maior exportador e 
o segundo maior consumi-
dor de café, sendo que mais 
de 50% do produto é pro-
duzido no Estado de Minas 
Gerais. 

Na região do Sul de Mi-
nas são encontrados os 
melhores cafés de bebidas 
arábicas, sabores premiados 
e apreciados internacional-
mente. Como reconheci-
mento de todo o prestígio 
conquistado, a cidade de 
Poços de Caldas, também 
situada na região dos me-
lhores cafés, sediará o 2° 
Simpósio de Certificação 
de Cafés Sustentáveis. Os 
estudos realizados na cida-
de fazem de Poços o maior 
centro de atividades cientí-
ficas, na área do café.

O evento acontece de 17 
a 21 de novembro, no Ho-
tel Palace, com a realização 
da Prisma Eventos - Nos-
so Café é Cultura, e trará 
como tema, “A viabilidade 
econômica das boas práti-
cas agrícolas e seus impac-
tos”. O 2º Simpósio preten-
de estimular a integração 
dos diversos segmentos do 
agronegócio, promover am-
pla discussão entre o setor 
produtivo do café e a co-
munidade científica. 

Outro objetivo do Sim-
pósio é construir de forma 
participativa conhecimen-
tos que possam subsidiar 
produtores, cooperativas e 
o Governo, em tomadas de 
decisões sobre o tema sus-
tentabilidade, do grão à xí-
cara. Para abrilhantar ainda 
mais o evento, haverá o 
lançamento do 11º Concur-
so de Qualidade dos Cafés 
do Brasil. 

O concurso, além de pre-
miar os melhores cafés, 
gera grandes possibilidades 
no mercado internacional, 
atraindo ainda, consumido-
res, produtores, comprado-
res de cafés, especialistas 
na questão de qualidade e 
ainda, formadores de opi-
nião. Outras informações 
sobre o 2º Simpósio do Café 
podem ser obtidas no site 
www.eventosprisma.com.br

Poços se prepara para receber o 
2° Simpósio do Café  

Cirurgião Dentista
Clínica Geral  -  Adultos e crianças

( 3721-8077
Consultório: Rua Piauí 529 - Poços de Caldas, MG

Dr. Gilberto Wagner G. Santos
CRO-MG 17.662
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Spider Video

AproVeite:

4 filmeS por 
r$ 10,00

3721-4384

FEDEraL geraldo Thadeu Dr.marcos Eduardo Tião cascudo rovilson de Lima odair cunha

minas gerais 87.826 28.008 1.873 643 165.644

Poços de caldas 36.211 (47,3%) 10.488 (13,7%) 1.244 (1,63%) 404 (0,53%) 5.831 (7,61%)

222ª Z. E. 17.451 (48,1%) 5.206 (14,3%) 702 (1,93%) 150 ( 0,41%) 2.441 (6,7%)

350 Z. E. 18.760 (46,7%) 5.882 (13,1%) 543 (1,35%) 254 (0,63%) 3.390 (8,45%)

ESTaDUaL Dr. mosconi Paulo Tadeu Waldemar r. mantovani Waldir inácio

minas gerais 87.826 27.311 5.216 3.175 1.084

Poços de caldas 29.491 (38%) 18.167 (23,4%) 4.679 (6,05%) 1.543 (1,99%) 1,054 (1,32%)

222ª Z. E. 14.665 (39,7%) 8.065 (22,4%) 2.561 (1,93%) 689 ( 1,87%) 396 (1,07%)

350 Z. E. 14.285(36,5%) 10.102 (25%) 2.118 (5,22%) 854 (2,11%) 628 (1,55%)

Rua Abílio Narciso Pereira  249, Jd. São Paulo
( 3721-9261

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

Chinelos Ipanema qualquer N‘ ... R$ 8,90
Sapato com palmilha de couro .... R$ 23,00

Calça Jeans .... R$ 18,00
Camisetas Personagens (infantil).... R$ 8,00

Crediário próprio

lucélia Modas
A Loja Que Cumpre o Que As Outras Prometem!

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

Governador Antônio Anastasia Hélio Costa
Minas Gerais 6.275.520 (62,7%) 3.419.622 (34,8%)
Poços de Caldas 49.316   (64,7%) 24.438 (32,1%)
Z.E. 350 25.390 (63%) 13.145 (33%)
Z.E. 222 23.926 (65%) 11.293 (31%)

Presidente Dilma Serra Marina
Poços de Caldas 34.975 (43%) 28.887 (35%) 17.045 (20%)

Minas Gerais 5.067.399 (46,98) 3.317.872 (30,76%) 2.291.502 (21,25%)
Brasil 47.649.079 (46,91%) 33.130.514 (32,61%) 19.636.000 (19,33%)

Senador Aécio Neves Itamar Franco Pimentel
Poços de Caldas 59.682 (41,7%) 36.320 (25,41%) 33.775 (23,63%)

Minas Gerais 7.565.377 (39,47%) 5.125.455 (26,74%) 4.595.351 (23,98%)

RESULTaDOS DaS ELEiçõES 2010 EM POçOS DE CaLDaS
VOTaçãO PaRa DEPUTaDO fEDERaL

VOTaçãO PaRa DEPUTaDO ESTaDUaL

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

As votações acima se re-
ferem ao primeiro turno e 
mostraram que o eleitorado 
local é bastante conserva-
dor e não quer saber de 
mudanças e segue a orien-
tação dos tucanos de José 
Serra, Aécio e Anastasia.

E eles garantem que re-
petirão o resultado no se-
gundo turno.

WiLSOn RibEiRO
Confira ao lado uma aná-

lise básica dos resultados 
das últimas eleições em 
Poços de Caldas. O grupo 
político comandado por Dr. 
Mosconi, Navarro, Geraldo 
Thadeu e Paulinho Couro-
minas mostraram que têm 
mais força do que a oposi-
ção e venceram em todos 
os níveis. Todos seus candi-
datos - menos Serra, foram 
eleitos.

Paulo Tadeu, Dr. Marcos 
Eduardo, Waldemar Lemes, 
Mantovani, Rovilson de 
Lima e Valdir Inácio não 
foram bem sucedidos, mas 
marcaram posição para a 
próxima disputa, que será 
a sucessão da Prefeitura.

O maior vitorioso, indivi-
dualmente, foi o Dr. Mosco-
ni. Obteve quase 40% dos 
votos válidos para deputa-
do estadual. É o candidato 
natural à sucessão local.

pOlítica
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assine a 
Tribuna da Zona Leste

E fique por dentro das melhores notícias da melhor região da cidade

R$ 20,00 por ano

3713-2642
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;

Observatório Eleitoral
Wilson Ribeiro

O poderoso Dr. Mosconi
Nestas últimas eleições, 
quem saiu mais fortalecido 
foi o deputado estadual Dr. 
Carlos Mosconi. Ninguém 
ganhou mais do que ele. 
Teve quase 40% dos votos 
locais, além de faturar cer-
ca de 80% dos votos de An-
dradas. Mesmo tendo a con-
corrência acirrada de Paulo 
Thadeu, Waldemar Lemes, 
Mantovani, Valdir Inácio,   
Jorginho e um monte de 
outros candidatos paraque-
distas. Nem mesmo os pro-
blemas enfrentados pela 
atual administração - da 
qual ele é um dos condô-
minos ao lado de Navarro e 
Geraldo Thadeu - o prejudi-
cou. Dr. Mosconi ficou blin-
dado e agora sai fortalecido 
para os próximos passos 
do tabuleiro político local. 
Isso deve ficar patente na 

sucessão de Paulinho Cou-
rominas, o que já está em 
movimento e que deve ren-
der muitos desdobramentos 
nas próximas semanas.
Paulo Tadeu novamente

Mais uma eleição e mais 
uma participação do ex-
-prefeito Paulo Tadeu. Mais 
uma vez, não conseguiu 
obter o número de votos 
suficientes para se eleger. 
Mesmo assim, continua fir-
me no comando do PT e de 
várias alas da oposição aos 
atuais detentores do poder 
local.

Dr. Marcos Eduardo 
brilha

O ex-vereador Dr. Marcos 
Eduardo obteve 10.500 
votos em Poços de Caldas 
e quase 30 mil no estado 
inteiro. Apesar de não ter 
sido eleito, marcou pre-
sença e deixou seu nome 

marcado para os próximos 
pleitos, fortalecendo a opo-
sição.

Zona Sul em destaque
Apesar de todo esforço dos 
situacionistas, foi mas nas 
zonas eleitorais da Zona Sul 
que a oposição que brilhou 
com mais vigor. Se Paulo 
Tadeu e Dr. Marcos Eduardo 
tivessem na cidade inteira 
a proporção dos votos que 
tiveram por lá, estariam 
eleitos. Precisam estudar o 
que fez esta diferença para 
mudar as próximas campa-
nhas.

azeredo agita a cidade
O ex-governador Eduardo 
Azeredo foi bem votado na 
cidade, tendo sua campa-
nha coordenada pelo ex-
-vereador Dr. Sérgio Lopes. 
Quem não gostou muito foi 
Geraldo Thadeu, que teve 
que reforçar sua campanha.

Os Correios informam que a 
data da realização das pro-
vas de seleção para o pro-
grama Jovem Aprendiz será 
15/11/2010. Cerca de meio 
milhão de candidatos se ins-
creveram para disputar as 4355 
vagas em 116 localidades. Até 
o dia 26 de outubro serão ex-
pedidas correspondências para 

a residência de todos os can-
didatos informando local e ho-
rário de realização das provas. 
Quem não receber o comuni-
cado até 1º/11/2010, deve se 
informar pelo site www.con-
sulplan.net ou pelo telefone 
0800 283 4628.

ETaPaS
PERÍODO/DaTaS

Correios divulga seleção para o Jovem aprendiz 

Aplicação das provas
15/11/2010
Divulgação dos gabaritos
18/11/2010
Publicação do resultado no Di-
ário Oficial da União
29/11/2010
Contratação
A partir de 2/1/2011

OpiniãO
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fiola fica super satisfeito com 
resultados das eleições na região
O empresário Joaquim 

José dos Reis, o popular 
Fiola, disse que ficou super 
satisfeito e realizado com 
os resultados das últimas 
eleições na região. “Fize-
mos barba, cabelo, bigode 
e costeleta. Foi uma vitória 
completa e avassaladora. 
Detonamos a terrorista Dil-
ma Rousseff, Hélio Costa e 
a turma do Patrus Ananias, 
os Barbudos e tudo mais. E 
ainda conseguimos expres-
siva votação para os nos-
sos companheiros Mosconi, 
Azeredo, Aécio, Itamar e 
principalmente para o que-
rido governador Anastasia”, 
comemorou Fiola. Ele disse 
que em Andradas, Mosconi 
mostrou quem é que manda 
e obteve cerca de 80% dos 
votos de deputado federal.

Visita do governador - 
Fiola disse ainda que obte-
ve do governador Anastasia 
o compromisso de que será 
na região de Poços e Andra-
das a primeira visita oficial 

dele, depois da nova posse. 
“O governador jurou e de-
pois me ligou confirmando 
o compromisso de gratidão. 
Afinal, a vitória aqui foi es-
plêndida”, disse Fiola.

O empresário Fiola orienta e dá conselhos ao governador Antônio Anastasia: prestígio em alta

O deputado estadual, Carlos Mosconi, 
um dos mais votados no sul de Minas Ge-
rais na eleição em 3 de outubro, com cerca 
de 80 mil votos, foi também o candidato 
a Assembléia Legislativa, que obteve a 
maior votação proporcional por municí-
pio. Com 83,82% dos votos nominais em 
Andradas, o parlamentar foi o candidato 
reeleito com maior votação em uma única 
cidade em todo o Estado.

A eleição de Mosconi em Andradas teve 
caráter supra partidário. O deputado avalia 
que isso se deu porque sempre manteve 
proximidade com o povo da cidade, coisa 
que nunca vai deixar de existir. O parla-
mentar observa, ainda, que mantém rela-
ção estreita com lideranças do seu grupo 
político e respeito, cordialidade e espírito 
democrático com adversários.

LAÇOS FORTES - Ao logo da carreira 
política, Mosconi sempre foi eleito deputa-
do majoritário em Andradas com votação 
expressiva.  Os laços fortes de amizade 
com os andradenses datam da época em 
que o pai dele, o médico Alcides Mosconi, 
foi prefeito da cidade e deputado estadual, 
com grande base de votos do município. 
O avô materno, Edmundo Venturelli, tam-
bém foi eleito prefeito da cidade.

andradas, 
quem manda 
é  Dr. Mosconi

Recupere seu alto-falante a 
partir de R$ 10,00

RSb - RefoRmadoRa Som Bom
Rua Campestre 122 ( 9135-7537 / 9958-1419

Só precisamos da carcaça.
altos-falantes auto-motivos e 

gerais, caixas acústicas, cornetas.
Especialistas em tampões para o 

som de seu carro ficar melhor ainda!
marcelo

Telefone 3722-1504
Rua Campestre 89 * Poços de Caldas, MG

RÁPIDO CAMPINAS

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

* RomaRias * ExcuRsõEs *  TuRismo * TRanspoRTE EscolaR * FábRicas *

RáPiDO CAMPiNAs: 
A suA MelhOR COMPANhiA De viAGeM

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

DRoGARiA DoM BoSCo       
DO MAgU

Rua Cel. VíRgilio SilVa 2966 *** Fone: 3715-4588

MediCAMentos * PerfuMAriAs * frAldAs
ÓtiMos Preços

Cruzamento na Vila nova vai 
ganhar semáforo 

O prefeito Paulinho Couromi-
nas anunciou que o Demu-
tran vai instalar um conjunto 
de semáforos no cruzamento 
da Rua Coronel Virgílio Silva 
com Av. Ubirajara Machado de 
Moraes, na Vila Nova. O local 
está cada vez mais complica-

do em virtude do aumento 
do tráfego e acidentes são 
constantes. O vereador Ál-
varo Cagnani está pedindo 
para que o órgão acelere a 
instalação para que pedes-
tres e veículos tenham mais 
segurança. 

Álvaro Cagnani reitera pedido dos semáforos na Vila Nova

pOlítica
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M a t e r i a i s  P a r a  C o N s t r u ç ã o

( 3722-3167
Rua paissandu, 69 - Dom bosco

X Cimento 

X Areia  e Brita 

X Tijolos 

X Telhas 

X Ferragens & Ferramentas

X Material hidráulico,  Elétrico, etc e etc!

Financiamentos:

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, DMAE, DME, Climepe, InterOdonto e Sul América

fixo:  3715 -6533

Nutri 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 Caldas

Recentemente, a Câmara 
Municipal aprovou um 
Projeto de Lei, de autoria 
do vereador Álvaro Cagnani 
(PSDB), que dispõe sobre o 
serviço de Censo-Inclusão 
e Cadastro-Inclusão para 
identificação, mapeamento 
e cadastramento do perfil 
sócio-econômico das 

pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida, 
no âmbito do município 
de Poços de Caldas. A nova 
legislação foi sancionada 
pelo Executivo e publicada 
no Diário Oficial do 
Município no dia 21 de 
setembro.

O objetivo dessa proposta, 
segundo o autor, é 
identificar o perfil sócio-
econômico das pessoas com 
deficiência ou mobilidade 
reduzida, bem como mapear 
e cadastrar o referido 
perfil com a finalidade 
de direcionamento 
das políticas públicas 
voltadas ao atendimento 
das necessidades desse 
segmento social.
Esse trabalho será feito 
a cada quatro anos e 
abrangerá as zonas urbana 
e rural do município. 
Com os dados obtidos por 
meio da realização do 
censo, será elaborado um 
Cadastro-Inclusão com a 
seguintes informações: 
dados quantitativos sobre 
os tipos de graus de 
deficiência encontrados e a 
localização das pessoas com 
deficiência ou mobilidade 
reduzida. Esse Cadastro 
será disponibilizado no site 
da prefeitura, bem como 
na Secretaria Municipal de 
Promoção Social.
Para Cagnani, trata-se 
de uma lei com grande 
apelo social, elaborada 
em parceria com a Adefip 
(Associação dos Deficientes 
Físicos). “Nossa intenção 
é facilitar o tratamento 
das pessoas portadoras de 
necessidades especiais, 
dando a eles um melhor 
atendimento e uma melhor 
qualidade de vida”, afirmou 
o parlamentar.

Lei aprovada pela Câmara cria 
serviço de Cadastro-inclusão

O vereador Álvaro Cagnani, autor da lei que beneficia os 
portadores de deficiências e necessidades especiais em 

poços de Caldas

ANTôNIO CARLOS FERREIRA
cansei de ir ao supermercado e encon-
trá-lo cheio. o alimento está barato de-
mais. o salário dos pobres aumentou, e 
qualquer um agora se mete a comprar, 
carne, queijo, presunto, hambúrguer e 
iogurte.
cansei dos bares e restaurantes lotados 
nos fins de semana. Se sobra algum, o 
povinho todo vai para a noite. cansei 
dessa multidão comprando, compran-
do, comprando. E não adianta trocar de 
supermercado; é tudo a mesma coisa, 
tudo cheio de filas, a gente trambando. 
cansei de ir em Shopping e ver a po-
breza comprando e desfilando com 
seus celulares.
o governo reduziu os impostos para os 
computadores. a internet virou coisa 
de qualquer um. Pode? até o filho da 
manicure, pedreiro, catador de papel, 
agora navega...
cansei dos estacionamentos sem vaga. 
com essa coisa de juro a juro baixo, 
todo mundo tem carro, até a minha 
empregada. “ é uma vergonha! “, como 
dizia o Boris casoy. com o Serra os con-
gestionamentos vão acabar, porque 
como em S.Paulo, vai instalar postos 
de pedágio nas estradas brasileiras a 
cada 35 km e cobrar caro.
cansei da moda banalizada. agora, 
qualquer um pode botar uma con-

Desculpem amigos, vou votar no Serra por causa do seguinte:
fecção. Tem até crédito oferecido pelo 
governo. o que era exclusivo da oscar 
Freire, agora, se vende até no camelô 
da 25 de março e no Braz.
Vergonha, vergonha, vergonha...
cansei de ir em banco e ver aquela fila 
de idosos no caixa Preferencial, todos 
trabalhando de office-boys.
cansei dessa coisa de biodiesel, de 
agricultura familiar. o caseiro do meu 
sítio agora virou “empreendedor” no 
nordeste. Pode?!  cansei dessa coisa 
assistencialista de Bolsa Família. Esse 
dinheiro poderia ser utilizado para 
abater a dívida dos empresários de co-
municação (globo,SBT,Band, redeTV, 
cnT, Fôlha SP, Estadão, etc.). a coitada 
da “Veja” passando dificuldade e esse 
governo alimentando gabiru em Per-
nambuco. é o fim da picada!!!
cansei dessa história de ProUni, que 
botou esses tipinhos, sem berço, na 
universidade. até índio, agora, vira 
médico e advogado. é um desrespeito à 
profissão !  meus filhos, que foram bem 
criados, precisam conviver e competir 
com essa raça.
cansei dessa história de Luz para Todos. 
os capiaus, agora, vão assistir TV até 
tarde. E, lógico, vão acordar ao meio-
-dia. Quem vai cuidar da lavoura do 
Brasil? Diga aí, seu Lula...
cansei dessa história de facilitar a cons-

trução e a compra da casa própria (73% 
da população, hoje, tem casa própria, 
segundo pesquisas recentes do iBgE). 
E os coitados que vivem de cobrar alu-
guéis? o que será deles? cansei dessa 
palhaçada da desvalorização do dólar. 
agora, qualquer um tem mP3, celular 
e câmera digital. Qualquer umazinha, 
aqui do prédio, vai passar férias no Ex-
terior. é o fim...
Vou votar no Serra. cansei, vou votar no 
Serra, porque quero de volta as emo-
ções fortes do governo de FHc, quero 
investir no dólar em disparada e apro-
veitar a inflação. investir em ações de 
Estatais quase de graça e vender com 
altos lucros. chega dessa baboseria 
politicamente correta, dessa hipocrisia 
de cooperação. o motor da vida é a dis-
puta, o risco... Quem pode, pode, quem 
não pode, se sacode. Tenho culpa eu, se 
meu pai era mais esperto que os ou-
tros para ganhar dinheiro comprando 
ações de Estatais quase de graça? Eles 
que vão trabalhar, vagabundos, porque 
no capitalismo vence quem tem mais 
competência. é o único jeito de orga-
nizar a sociedade, de mostrar quem é 
superior e quem é inferior.
Eu ia anular, mas cansei. Basta! Vou 
votar no Serra. Quero ver essa gentalha 
no lugarque lhe é devido. Quero minha 
felicidade de volta.”

pOlítica
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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

Começou a tramitar nesta 
terça-feira, 29, no Senado o 
Projeto de Lei 242/2010 que 
proíbe que as prestadoras de 
serviço de telefonia móvel 
imponham prazo de validade 
para os créditos dos planos de 
serviço pré-pagos. Apresenta-
da pelo senador Sérgio Zam-
biasi (PTB-RS), a matéria será 
enviada inicialmente para 
exame da Comissão de Ser-
viços de Infraestrutura (CI) – 
onde poderá receber emendas 
dos senadores –, e depois para 
apreciação, em caráter termi-
nativo, da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle 
(CMA).
A proposta estabelece que os 
créditos “dos planos de Servi-

Embora os preços dos ser-
viços de telecomunicações 
venham caindo gradativa-
mente, a banda larga ainda 
tem custos proibitivos em 
países de baixa renda. Essa 
foi a constatação de um es-
tudo divulgado nesta terça-
-feira, 19, pela UIT. Em 2009 
a oferta de entrada da banda 
larga fixa era quase sete ve-
zes mais caras nos países de 
baixa renda em relação aos 
países desenolvidos. A situa-
ção mais crítica é a da África 
onde a penetração de banda 
larga não chega nem a 1%, 
mas o número de assinantes 
está crescendo, diz a UIT.
Em relação à banda larga 
móvel, a UIT informa que 
o número de assinantes dos 

As pequenas e médias empresas 
reivindicam o fim da Substitui-
ção Tributária, regime que atri-
bui ao contribuinte a respon-
sabilidade pelo pagamento de 
imposto devido pelo seu cliente, 
por considerar que a sua aplica-
ção nociva aos negócios.
O tema foi abordado durante 
a abertura do 5º Congresso da 
Micro e Pequena Indústria, na 
quinta-feira, 14, em São Paulo. 
Promovido pela Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), o evento tem 
como objetivo proporcionar a 
discussão de temas e soluções 
para o cotidiano de empresas, 
como capacitação, gestão e le-
gislação trabalhista e tributária, 
entre outros.
Praticada por alguns Estados, a 
Substituição Tributária anula as 
vantagens competitivas e pena-

ço Móvel Pessoal da modalida-
de pré-paga não serão objeto 
de limitação quanto a seu pra-
zo de validade, podendo ser 
acumulados para fruição por 
tempo indeterminado”. Na jus-
tificação da matéria, Zambia-
si argumenta que a telefonia 
móvel celular já conta no Bra-
sil com mais de 187 milhões 
de números habilitados, 82% 
deles na modalidade pré-paga. 
Para o senador, esses números 
demonstram “que o telefone 
celular tornou-se um serviço 
público essencial e indispen-
sável no Brasil”.
Ele acredita que o prazo de 
validade imposto pelas ope-
radoras para o uso de créditos 
pré-pagos é uma prática “ex-
tremamente desvantajosa para 

os consumidores”. Zambiasi 
acrescenta que, muitas vezes, 
o consumidor tem prejuízos 
financeiros por perder os cré-
ditos que não usar dentro do 
prazo de validade, créditos 
esses pagos antecipadamente. 
“Adicionalmente, o estabele-
cimento de prazo de validade 
para os créditos pode redundar 
em uma imposição de consu-
mo, tendo em vista que mui-
tas vezes o consumidor realiza 
chamadas pelo simples motivo 
de seus créditos estarem pró-
ximo do fim da validade, e 
não por uma real necessidade 
de utilização dos serviços de 
telefonia móvel”, completa o 
senador. As informações são 
da Agência Senado.

Proposta acaba com prazo de validade 
para créditos de celular pré-pago

Preço torna banda larga proibitiva em 
países de baixa renda, diz UIT

serviços de IMT2000/3G saiu 
de 72 milhões em 2005 e de-
verá chegar em 940 milhões 
em 2010. O serviço está sen-
do oferecido em 143 países, 
sendo que em 2007 estava 
restrito a 95. “Durante o 
ano passado, a banda larga 
móvel teve um grande cres-
cimento especialmente na 
Europa e nos EUA, e alguns 
países iniciaram ofertas com 
velocidades ainda maior par-
tindo para plataformas sem 

fio de próxima geração”, diz 
a UIT.
A tendência de migração de 
voz para dados reflete-se 
no crescimento do número 
de mensagens SMS trocadas 
globalmente. De acordo com 
os dados da UIT, o número 
de mensagens SMS triplicou 
nos últimos três anos e che-
gará a 6,1 trilhão de mensa-
gens em 2010, o que equiva-
le a 200 mil mensagens por 
segundo.

Micro e pequenas empresas querem o fim da 
Substituição Tributária
liza o setor perante as grandes 
corporações, avalia Paulo Oka-
motto, presidente do Sebrae. 
“Essa política levará fatalmen-
te à destruição de pequenas 
empresas, que não terão como 
competir com grandes corpora-
ções”.
Na avaliação de José Maria 
Chapina Alcazar, presidente do 
Sescon-SP (Sindicato das Em-
presas de Serviços Contábeis e 
de Assessoramento), a política 
de substituição tributária no 
Estado de São Paulo “acabou 
com todo o benefício do Sim-
ples Nacional”.
Os participantes do evento 
discutiram também a proposta 
de elevação dos limites de fa-
turamento para enquadrar as 
micro e pequenas empresas no 
Simples Nacional, dos atuais R$ 
2,4 milhões para R$ 3,6 milhões 

por ano.
Há o Projeto de Lei Complemen-
tar 591/2010 tramitando no 
Congresso Nacional para corre-
ção dos valores da receita bruta 
anual, informa o deputado fe-
deral Cláudio Vignatti (PT-SC).
O texto prevê, também, o en-
quadramento de mais segmen-
tos no Simples Nacional e a 
criação do parcelamento auto-
mático dos débitos tributários, 
fixando critérios e procedi-
mentos para dividir automati-
camente, em até 180 dias, os 
débitos em atraso de micro e 
pequenos empresários.
Um novo enquadramento para o 
segmento foi defendido por Lu-
ciano de Almeida, secretário de 
Desenvolvimento do Estado de 
São Paulo. “Sugiro que as metas 
de mudança não sejam tão aca-
nhadas. Se for para levar uma 

proposta firme, sugiro que o 
Brasil adote os mesmos índices 
do Mercosul para o enquadra-
mento dos pequenos negócios”.
A proposta tem o respaldo 
de Paulo Skaff, presidente da 
Fiesp. Isso porque o limite para 
enquadramento no Simples Na-
cional seria o faturamento de 
R$ 6 milhões por ano. “O en-
quadramento do Simples Nacio-
nal deveria, no mínimo, ser cor-
rigido pela inflação e já deveria 
ter passado dos R$ 3 milhões”, 
alerta.
O presidente do Sebrae adver-
te, porém, para a elevação do 
enquadramento sem um estudo 
prévio das situações regionais. 
“O Brasil é um país muito di-
verso. Há Estados em que se o 
enquadramento for muito am-
pliado, poucas empresas ficarão 
fora no Simples”, lembra.

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 , 
salgadinhos e  refrigerantes

cOmuniDaDE
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O prefeito Paulo César Silva 
e o secretário de Projetos e 
Obras Públicas, Paulo Roberto 
Rodrigues Milton, estiveram 
na região sul da cidade nesta 
quinta-feira (21), para acom-
panhar o andamento das obras 
executadas pela Prefeitura no 
local.

O município investiu R$ 550 
mil na ligação do bairro São 
Bento com o Jardim Esperança 
3, uma reivindicação dos mo-
radores que dará acesso à cre-
che que está sendo construída 
no Kennedy, também visitada 
pelo prefeito e pelo secretário 
de Obras.

“Esta é uma importante 
obra que proporciona, princi-
palmente, a circulação de qua-
tro bairros - Esperança 2 e 3, 
São Bento e Kennedy -, fazen-
do com que as crianças e mães 
possam chegar à creche que 
está sendo construída com se-
gurança e tranqüilidade”, des-
taca Paulo Milton. “Com mais 
esta obra, o município entrega 
100% da infra-estrutura neste 
que é um loteamento popular 
implantado pelo município”, 
completa.

Creche
O prefeito também visitou 

as obras do Centro de Educa-
ção Infantil do Jardim Kenne-
dy. O prédio está em fase de 
início de acabamento, com 
confecção de pisos, encana-
mentos e parte elétrica. De 
acordo com o secretário de 

O Restaurante Popular 
“Elza Monteiro Ferreira”, ini-
ciará, no dia 3 de novembro, 
o serviço de café da manhã, 
servido das 6h30 às 8h, de 
segunda a sexta-feira.

Depois de dois anos e meio 
de funcionamento, o restau-
rante oferece agora também 
o serviço de café da manhã, 
que será vendido a R$1,30, 
composto por pão tipo fran-
cês com margarina e uma 
caneca de leite com café ou 
achocolatado.

O café será servido no ho-
rário das 6h30 às 8h, de se-
gunda a sexta-feira, exceto 
feriados nacionais e/ou mu-
nicipais. Com mais este ser-
viço, o Restaurante Popular 
passará a disponibilizar aos 
usuários as três principais 
refeições necessárias para 
auxiliar na promoção da saú-
de e garantir uma nutrição 
balanceada.

JanTaR VaRiaDO
Outra novidade do Res-

taurante Popular é o novo 
cardápio oferecido no jantar. 
A partir do dia 25 de outu-
bro, com o intuito de variar 
o cardápio e aprimorar a ex-

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

Direto Da zona sul
Alfredo Martins

Prefeito confere obras na zona sul
Obras, a previsão de entrega 
para os primeiros meses de 
2011 está mantida. “Em feve-
reiro, vamos entregar o prédio 
mobiliado para o pleno funcio-
namento, que vai servir não só 
o Jardim Kennedy como toda 
a região”, explica. Os investi-
mentos somam R$ 1,1 milhão.

“É uma obra que nos enche 
de alegria porque é um dos 
nossos compromissos de cam-
panha, que vai proporcionar 
uma diminuição muito grande 
da demanda da zona sul. É um 
espaço grande e de qualida-
de e a obra já está bastante 
adiantada. Estamos cumprin-
do todos os compromissos 

assumidos com a região sul, 
com a ligação do São Bento 
e Esperança 3, o asfaltamen-
to das ruas que faltavam e a 
limpeza do ribeirão”, afirmou 
o prefeito.

Limpeza
Em parceria com o Depar-

tamento Municipal de Água 
e Esgoto (DMAE), a Prefeitura 
est realizando também a lim-
peza do ribeirão que corta o 
Jardim Kennedy 2, necessária 
para o escoamento satisfatório 
das águas pluviais da próxima 
temporada de chuva. A limpe-
za é periódica e já está em fase 
final, com previsão de término 
para a próxima semana. 

Ligação Jardim São Bento / Jd. Kennedy agora é uma realidade

Obras da creche Jd. Kennedy: em breve, mais benefícios 
para a comunidade

Restaurante Popular servirá café da manhã 
a partir de 3 de novembro

celência dos serviços presta-
dos, serão servidas refeições 
diferenciadas, mais apropria-
das para o período de calor, 
alternando com a sopa. O 
jantar é servido de segunda 
a sexta-feira, das 17h30 às 
19h30.

Entre as novas opções 
estarão macarronada com 
molho bolonhesa; torta de 
frango com milho, vagem, 
tomate e cheiro verde; sa-
lada fria de macarrão com 
frango desfiado, tomate, 
cenoura, vagem, pimentão 

e cheiro verde; torta de car-
ne desfiada, milho, ervilha, 
tomate e cenoura ralada e 
quibe assado com recheio de 
carne moída.

As refeições serão nutri-
cionalmente equilibradas, 
conforme parâmetros do 
Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT), que nor-
teia os cardápios do Restau-
rante Popular. A preparação 
também será supervisionada 
pelas nutricionistas da Pre-
feitura, Bianca Stanziola e 
Silvana Vieira.

DiSk eNTReGA: (9807-7391

cOmuniDaDE
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LIMA
MuLtAS

Recursos - Anulatórias
Efeito Suspensivo

Pontuação CNH
Liberação do DUT

Especialistas de BH

Aposentadorias - Revisões  
-  Pensão Por Morte - 

Auxílio Doença - Contagem 
de Tempo de Contribuição - 
Aposentadoria Rural  - Inva-
lidez - Amparo ao deficiente 

e ao idoso

( 3713-6266 <> Cel. 8842-9021

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

O futuro está em cada curva das 
estradas deste país !

GM CoSTa TranSPorTeS: MAtRiz: PoçoS de CAldAS Av. Alcoa 4000 ( (35)3722-1299

O ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad, 
participou, nesta se-
gunda-feira (25), da 
inauguração do cam-
pus avançado da Uni-
versidade Federal de 
Alfenas, em Poços de 
Caldas. A solenidade 
também contou com 
a presença do prefeito 
Paulo César Silva. 
Construído em parce-
ria entre o município 
e o Governo Federal, o 
novo campus tem área 
total de 500.000 m2 e 
está localizado no km 
533 da BR-267, que 
liga Poços de Caldas a 
Águas da Prata. A Pre-
feitura investiu mais de 
R$ 4 milhões em todas 
as etapas da obra, des-
de a aquisição da área 
até a construção do 
prédio A, passando por 
toda a infra-estrutura 
feita pelas secretarias 
municipais, Departa-
mento Municipal de 
água e Esgoto e DME 
Distribuição.
“É um grande investi-
mento que, sem dúvi-
da, terá retorno certo, 
ao oferecer aos jovens 
do município e também 
da região, a oportuni-
dade de estudar gratui-
tamente, com garantia 
de qualidade de ensino 

Ministro da Educação  inaugura do campus da Unifal

e, sobretudo, sem a ne-
cessidade de abandonar 
suas famílias e cida-
des”, ressaltou o pre-
feito Paulo César Silva.
Já o ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad, 
destacou os investi-
mentos que o governo 
federal tem feito com o 
intuito de interiorizar 
o ensino público, gra-
tuito e de qualidade, 
lembrando que a inicia-
tiva está garantida na 
Constituição de 1988. 
“Entendemos que os in-

vestimentos em apenas 
uma etapa da educação 
básica ou da superior 
revelaram-se infrutí-
feros”, disse, citando 
Poços de Caldas como 
exemplo da visão sistê-
mica da educação, com 
destinação de recursos 
para todas as etapas do 
ensino.
Segundo o reitor da 
universidade, Prof. 
Paulo Márcio de Faria 
e Silva, que também 
participou da solenida-
de, o campus da Uni-

fal em Poços de Caldas 
oferece atividades na 
área de tecnologia e 
foi criado com recursos 
do Programa de Apoio 
a Planos de Reestrutu-
ração e Expansão das 
Universidades Federais 
(Reuni), que liberou 
aproximadamente R$ 6 
milhões para as obras.
As aulas tiveram início 
em março de 2009, em 
espaço provisório, até 
a conclusão das obras, 
em agosto de 2010. 
Hoje, o campus já conta 
com 487 alunos matri-
culados, 37 docentes e 
17 funcionários técni-
co-administrativos. São 
ofertadas 264 vagas por 
ano. 

Na última semana, a vere-
adora Regina Cioffi (PPS) 
se reuniu, no bairro Santo 
André, com moradores da-
quela região. O objetivo foi 
conversar com a população 
sobre as melhorias já im-
plantadas na zona leste e 
também sobre as ações da 
prefeitura no sentido de 
viabilizar a instalação de 
um PSF (Programa Saúde 
da Família) no Santo An-
dré.
Desde o ano passado, a ve-
readora Regina, juntamen-
te com moradores do bairro 
e a Secretaria de Saúde, es-
tão a procura de um local 
que atenda às normas téc-
nicas da Vigilância Sanitá-
ria e que seja acessível aos 
portadores de necessidades 
especiais e idosos. No San-
to André não foi possível a 
locação do imóvel, mas a 
novidade é que, após mui-
ta procura, a Secretaria 
de Saúde está analisando 
um local no Jardim Regi-
na para instalação do PSF. 
A nova unidade irá aten-
der bairros vizinhos, como 
Santo André, Vila Menezes, 
dentre outros.
Segundo a parlamentar, a 
prefeitura já tem toda a 
equipe montada. “A equipe 
de trabalho já está montada 
e trabalhando junto ao PSF 
localizado no Nova Apa-
recida. Os móveis e toda 
a estrutura estão prontos, 
esperando apenas a locação 
do imóvel. Nosso objetivo 
é conseguir construir uma 

unidade de PSF no bair-
ro para que não haja mais 
problemas como os que es-
tão ocorrendo”, comentou.
Melhorias
Durante a reunião, a verea-
dora falou também sobre as 
melhorias já implantadas, a 
pedido dos moradores. São 
elas:
A parceria com a Fungotac 
para atendimento odonto-
lógico no Salão da Solida-
riedade da Igreja de Santa 
Edwirges, onde atualmente 
trabalham quatro dentis-
tas. A meta é conseguir 
mais dois profissionais, 
sendo um com horário al-
ternativo após as 18h;
O início das obras no vesti-
ário no campo de futebol. 
Essa reivindicação é antiga, 
pois    é um dos poucos lo-
cais de lazer do bairro;
A reforma do parquinho 
infantil da rua Nossa Se-
nhora Aparecida. O local 
estava abandonado e sendo 
utilizado por usuários de 
drogas.
Regina ressaltou que con-
tinuará trabalhando para 
melhoria da qualidade de 
vida da população. “Quero 
agradecer o prefeito pelo 
apoio e pela sensibilidade 
em atender a comunidade. 
Não podemos nos preocu-
par apenas com a Saúde, 
que é importantíssima, 
mas o Lazer, Educação e Sa-
neamento são necessários 
para o desenvolvimento 
holístico do ser humano”, 
concluiu a vereadora.

Vereadora participa de 
reunião no Santo andré

cOmuniDaDE
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ClassifiCados
coloque aqui o seu anúncio classificado. é gratuito (máximo: 3 linhas)

por telefone: 3713-2642   ***   e-mail: class.tzl@gmail.com

ChAVEIRO NETO ChAVES
Serviços de chaves em geral, r. cel. Virgí-
lio Silva, 1488 3715-9630 / 9117-0035

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

rua Barão campo místico, 186 esq. Tra-
vessa Santa 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
------------------------------------

SCANNER DE MESA  TCE
conservadíssimo - na caixa. 1200 DPi.

Ótimo para digitalizar documentos, 
fotos, reportagens e digitar textos.  

r$ 50,00. Tratar com Wilson - 3713-2642
-------------------------

TV SONy 34 POLEgADAS
Vendo  Super conservada. r$ 200,00 

Tratar com Sr. aires , 9917-9594
-------------------------------

APARELhO DE SOM gRADIENTE
modelo avanti digital. Vinil, Deck (fita 

k7), Fm 7 am, entrada auxiliar. 2 caixas 
acústicas - super conservado. r$ 150,00.

Tratar com  Vânia » 3713-2642
----------------------------------

MAIS BARATO, IMPOSSíVEL: VENDO
Lavatório para salão; cadeira hidráulica 

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

UNO WAy super barato!!!
V. Economy 2010, ent., r$ 10 mil + 21 

parc. Tr. 3714-6284

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
( 3714-11033

---------------------------------
VENDE-SE 

TOCA CD automotivo
PIONNER s/mp3 frente destacável

R$ 130,00  tel 8451-1789
-------------------------------------

MOTO hONDA POP 100
preta, 2007,super conservada

R$ 2.400,00.
37214-1837 / 9911-6108

------------------------------------------
TITAN 150 ES

Vendo - 2008, 7 mil km r$ 5 mil 
  9142-6969

---------------------
CLIO R$ 10.900

Vendo. ano 2000, modelo novo, 4pts., 
1.0, 8v, ar trava, rodas. 9915-7979

-------------------------------
BELINA - vendo

Álcool 1.6, documentos  ok r$2.650,00 
Tratar 9916-1266

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

gasolina -  3713-1876
--------------------------------

yBR 2004
Vendo roxa, r$2.300,00. 

Tratar 9941-5552
--------------------------------

carroceria kombi
cliper. Bom estado. com documentos.

r$ 800,00 -  Tratar: 9915-7979

Dr.  Anísio 
Pereira Jr.

Cirurgião Dentista

R. Cel. Virgílio Silva 2915
Dom Bosco

 (3713-6499

Convênio com 
Uniodonto, 

IASM, SinPro

Negócios & Oportunidades Serviços

LIMPA-SE
Terrenos em geral. Tr. 9198-6774 com o 

popular Paulo Leiteiro.
--------------------------------------------

ESTÁ ESPERANDO O qUê?
garota carinhosa, prazer, fantasia total. 
8427-7747 - Tratar com Dani

----------------------------------------
LIMPEZA DE CAIxA D’ÁgUA

Limpa-se caixas de água, pisos, obras, 
etc. Serviço profissional.
Tratar com Jean -  8824-2122

ALUgA-SE CASA
Sta. rosália, 3 qts., quintal, lavand., só r$ 
350. Tr. 3721-2797

----------------------------------
BARRACÃO 220M²

V. frente ceasa, 2 wcs, coz., trifásico. 
Tratar com  Fausto - 9136-0576

-----------------------
ITAMARATy 5

V. casa c/ 4 cômodos, r$92 mil, 
ac. financiamento Tr. 9872-2015

-------------------------
PARqUE PRIMAVERA

Vendo casa, 1ste., 2qts., gar., quintal, 
r$220mil. 3714-3201

--------------------------
MORADA DOS PÁSSAROS

V. chácara, 2000m², plana, cercada, 
r$40mil. 3721-2050/ 8853-4140

-------------------------------
ANUNCIE gRÁTIS:
class.tzl@gmail.com

3713-2642

Veículos & Motos

IMÓVEIS 

A Secretaria Municipal de 
Promoção Social e a as-
sociação de moradores do 
bairro Nova Aparecida e re-
gião realizaram, na última 
sexta-feira (8), no núcleo 
do Recriança, uma reunião 
para divulgar o Cadastro 
Único para programas so-
ciais (CadÚnico).
A partir desta segunda-
-feira (11). as equipes da 
Secretaria Municipal de 
Promoção Social estarão 
percorrendo os bairros da 
região leste para realizar o 
cadastramento das famílias 
que se enquadrem no per-
fil do CadÚnico, porta de 
entrada para os programas 

sociais oferecidos no muni-
cípio.
O objetivo foi apresentar o 
Cadastro Único e solicitar a 
colaboração dos moradores 
para que recebam bem os 
cadastradores, prestando 
informações verdadeiras e 
completas. O cadastramen-
to será realizado inicial-
mente realizado nos bairros 
São João, Nova Aparecida, 
Santa Emília, Monte Almo, 
Santo André, Jardim Re-
gina, Santa Lúcia, Santa 
Rita, Caio Junqueira, Cas-
catinha e Jardim São Paulo.
Entre os programas que as 
famílias cadastradas podem 
ter direito estão o Bolsa Fa-

mília, do Governo Federal, 
o Renda Mínima, do mu-
nicípio, as oficinas de em-
prego e renda e cursos de 
capacitação oferecidos nos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), 
a tarifa social da energia 
elétrica e isenção nas ta-
xas de concursos públicos 
federais.
A reunião contou com a 
participação da secretária 
de Promoção Social, Rauli-
na Maria Adissi, da gestora 
municipal do Programa Bol-
sa Família, Karina Caputti 
Vidal e da coordenadora do 
CRAS Leste, Tatiane Apare-
cida da Silva.

O objetivo da reunião foi apresentar o Cadastro Único aos moradores dos bairros

assistência Social realiza reunião 
no bairro nova aparecida

A Associação de Assis-
tência à Criança Deficiente 
(AACD) deu início ao pro-
cesso de triagem de pacien-
tes para a nova unidade 
em Poços de Caldas. Para 
participar, os interessados 
deverão enviar documentos 
e exames até o dia 19 de no-
vembro. 

Para poder integrar esta 
primeira triagem, o pacien-
te deverá se enquadrar nas 
seguintes patologias: lesão 
medular, paralisia cerebral, 
amputados, mielo, má for-
mação congênita, lesão en-
cefálica adquirida (infantil e 

adulto), doenças neuromus-
culares e sequela de polio-
mielite. 

Os interessados deverão 
enviar pelos Correios, os 
exames e relatórios médicos 
com o título “Triagem ARCD 
- Poços de Caldas”, para o 
Setor de Administração da 
AACD - Av. Professor Ascen-
dino Reis, nº 724 - Vila Cle-
mentino - São Paulo - SP - 4º 
andar - bloco E - CEP: 04027-
000, com data de postagem 
até 19 de novembro. 

O objetivo da triagem é 
iniciar os atendimentos de 
reabilitação na nova uni-

dade da AACD em Poços. O 
centro de reabilitação está 
sendo construído no bairro 
Vila Flora II, zona oeste da 
cidade. O município vai se-
diar a 12ª unidade da AACD 
no país. 

A Prefeitura fez a doação 
do terreno de 2.117 m². A 
fundação da obra também 
foi custeada pelo município. 
Já o prédio está sendo cons-
truído com recursos do Tele-
ton 2009, que arrecadou R$ 
19 milhões. Os equipamen-
tos também serão adquiridos 
com o dinheiro da maratona 
transmitida ao vivo pelo SBT. 

aaCD abre processo de triagem de 
pacientes para unidade de Poços de Caldas

cOmuniDaDE
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 lanches em geral
 salgados, pão de queijo
 sucos e refrigerantes
 vitaminas
 Pastéis fritos na hora
 Açaí na tigela

R. Cel. virgílio silva 1587 (anexo ao Bretas Zona leste) 9822-6575

premiére lanchonete

Vocês não perdem por esperar!
Em breve, mais uma loja e a mesma 

qualidade e o mesmo sabor!

1 - AV. JoSé ReMíGio pRéziA 683- poçoS De CALDAS, MG
ReS eRvAS e INfORmAçõeS: 3722-6379 fAx: 3712-9064 2 - MiNASSuL ShoppiNG

Você 
merece 

este 
prazer!

Desde a última segunda-
-feira (18), os setores ad-
ministrativos da Prefeitura 
começam a funcionar em 
novo horário, das 12h às 
18h. A medida tem por 
objetivo dinamizar as ati-
vidades administrativas do 
Poder Executivo, minimi-
zando os seus gastos e cus-
tos, além de padronizar o 
horário de atendimento ao 
público. 
A alteração foi regulamen-
tada por decreto e tem 
caráter experimental até 
o dia 31 de dezembro. Os 
serviços administrativos de 
todas as secretarias muni-
cipais terão seu horário de 
atendimento somente na 
parte da tarde, com início 

ao meio-dia e término às 
18h. Antes, a maioria dos 
serviços funcionava das 8h 
às 17h, com intervalo para 
almoço. 
Aproximadamente 2.600 
servidores, entre adminis-
trativos e operacionais, 
terão a jornada de traba-
lho reduzida de 40 para 
30 horas semanais. Ao 
todo, são 4.500 servidores 
públicos municipais. Vale 
ressaltar que não haverá 
corte no salário dos traba-
lhadores. 
Os serviços essenciais 
prestados pela Prefeitura 
- escolas, creches, hospi-
tais, policlínica, unidades 
do PSF, unidades básicas 
de saúde, funerária mu-

nicipal, CRAS, CREAS, 
etc.– não terão o horá-
rio reduzido, mantendo 
o atendimento normal 
à população. As creches 
municipais terão, inclu-
sive, o horário de atendi-
mento estendido, das 7h 
às 18h30. 
“A economia será bastante 
significativa, aproximada-
mente metade do custeio 
da Prefeitura, com meio 
período sem despesas com 
combustível, telefone, 
água, energia, internet, 
vale-transporte, etc.”, 
explica o prefeito Paulo 
César Silva. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
pelo telefone 0800 2869 
100 .

Prefeitura altera horário de 
atendimento ao público

cOmuniDaDE


