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Novo horário na 
Prefeitura
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LEIA 
Nesta edição

PEG PAG BAHIA
O endereço de sua economia

Rua Bahia 22 (Esquina com Cel. Virgílio Silva) *  3713-1208
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Bolachas  recheada Racine - 
pct - R$ 0,50

Bolachas recheadas  Xelkitos
Beijo/pão de Mel - R$ 1,75

Café Raça Negra 0,5 kg- 
R$ 3,95

Sorvete ICE BOM Pinta  Língua
 R$ 0,50

Oferta de 
Aniversário da 

cidade!!!

Feijão Chaminé-  1 Kg.

Arroz Chaminé 5 Kg Tipo 1 

Café Ônix
500 g

R$ 3,95

R$ 3,29

R$ 3,99

 3712-1752
Rua Cel. Virgílio Silva 2741 - Dom Bosco

Peças usadas e recondicionadas. Motor, câmbio, elétrica, lataria, lanteras, faróis, lentes  e 
acessórios. Compramos carros batidos. Seção especial com peças para caminhonetes e SUV’s

SUPER PROMOÇÃO 
Portas (vários modelos) .... a partir de R$ 50,00

Tampas porta-malas traseiro ... a partir de R$ 60,00
Motor limpador de para-brisas ... a partir de R$ 40,00

Carburadores a preços imbatíveis na cidade!!!!
Cobrimos qualquer orçamento comprovado. Confira nossos preços antes de 

comprar suas peças e economize pra valer!

3712-1752

R$ 7,75

Shampoo e 
condicionador 
Angélica Kids - 

220 ml

POÇOS DE CALDAS
138 anos de 
progresso

138 anos depois de ter sido fundada, Poços de Caldas 
continua sendo a maior cidade do Sul de Minas. Neste 6 
de novembro, quando comemora seu aniversário, a cida-
de tem muitos motivos para alegria e alguns outros para 
preocupação - principalmente nos assuntos relacionados 
ao meio ambiente. Apesar de muitos percalços, Poços con-
tinua com altos índices de qualidade de vida e indicado-
res sociais, tornando-se referência para outras cidades do 
Estado.
Confira as homenagens ao aniversário de Poços de Caldas

CENSO INDICA 140 MIL 
HABITANTES

O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) 
finalizou os trabalhos do 
Censo 2010. Em Poços de 
Caldas, foram contados 
aproximadamente 150 mil 
habitantes. Ficou abaixo do 
que muitos esperavam, mas 
mesmo assim teve uma alta 
taxa de crescimento em re-
lação à última contagem, 
no ano de 2000. Na região, 
o destaque é Pouso Alegre, 
que já tem quase 130 mil 
habitantes.

Poços de Caldas, a terra da saúde e da beleza, completa 138 anos

Urutu assume vaga na 
Câmara Municipal

Um dos candidatos mais votados nas eleições munici-
pais de 2008, o comerciante Aparecido do Nascimento 
(Urutu) ficou como primeiro suplente do DEM (antigo 
PFL). Com as recentes mudanças promovidas pelo prefei-
to Paulinho Courominas, que chamou o vereador Tiago 
Cavelagna para ser diretor do Departamento Municipal 
de Água e Esgoto (DMAE), ele foi chamado para assumir 
a vaga. 
Com esta mudança, a Zona Leste ganha mais um re-
presentante na Câmara Municipal, ao lado de Álvaro 
Cagnani, Joaquim da Farmácia e Paulo Eustáquio. Ele 
prometeu lutar pelas propostas que apresentou durante 
sua campanha, pedindo melhorias nos bairros da região.
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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) 

                                            
                                  

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

PARA PENSAR   ( COLABORAÇÃO 
TOM LANCHES ALVORADA )

 
SABEDORIA DE VIDA.

 Nós nascemos, vivemos e morremos. 
Entre o nascimento e a morte está uma 
vida cheia de alegria e tristeza, risadas e 
lágrimas, trágedia e triunfo, sofrimento e 
cura. Os acontecimentos em nossas vidas 
podem ter significado ou aparentemen-
te não tê-lo. O grande desafio da vida é 
aprender como equilibrar o desespero 
com a esperança; aprender como viver 
com a inevitabilidade da morte e do so-
frimento. Vida e morte são apenas dois 
lados da mesma moeda. Todas as tenta-
tivas de negar a finitude humana, com a 
promessa de ser eternamentejovem, tem 
causado sérios danos psíquicos a todos. 
Apagar qualquer vestígio de envelheci-
mento, medo de se falar em idade e mar-
ginalização dos idosos, são sinais de falta 
de sabedoria de vida. Urge encontrá-la.
 

( Pe.Leo Pessini, Camiliano )

ANTÔNIO CARLOS 
FERREIRA

Sem generalizar, dá para 
contestar a xiadeira geral 
que se vê por aí. Como o 
póvo adora reclamar, vamos 
lá e vamos ver: Tá Recla-
mando do Lula? do Serra? 
da Dilma? do Arrruda? do 
Sarney? do Collor? Do Re-
nan? do Palocci?  do Delu-
bio? Da Roseanne Sarney? 
Dos politicos distritais de 
Brasilia? do Jucá? do Kas-
sab? dos mais 300 picaretas 
do Congresso? E você?
 Brasileiro Reclama De Quê?
O Brasileiro é assim:
- Saqueia cargas de veícu-
los acidentados nas estra-
das.
- Estaciona nas calçadas, 
muitas vezes debaixo de 
placas proibitivas.
- Suborna ou tenta subor-
nar quando é pego come-
tendo infração.
- Troca voto por qualquer 
coisa: areia, cimento, tijo-
lo, dentadura.
- Fala no celular enquanto 
dirige.
-Trafega pela direita nos 
acostamentos num conges-
tionamento.
- Para em filas duplas, tri-
plas em frente às escolas.
- Viola a lei do silêncio.
- Dirige após consumir be-
bida alcoólica.
- Fura filas nos bancos, 
utilizando-se das mais es-
farrapadas desculpas.
- Espalha mesas, churras-
queira nas calçadas.
- Pega atestados médicos 
sem estar doente, só para 
faltar ao  trabalho.

- Faz  “ gato “ de luz, de 
água e de tv a cabo.
- Registra imóveis no car-
tório num valor abaixo do 
comprado, muitas vezes ir-
risórios, só para pagar me-
nos impostos.
- Compra recibo para aba-
ter na declaração do im-
posto de renda para pagar 
menos imposto.
- Muda a cor da pele para 
ingressar na universidade 
através do sistema de co-
tas.
- Quando viaja a serviço 
pela empresa, se o almoço 
custou 10 pede nota fiscal 
de 20.
- Comercializa objetos do-
ados nessas campanhas de 
catástrofes.
- Estaciona em vagas exclu-
sivas para deficientes.
- Adultera o velocímetro do 
carro para vendê-lo como 
se fosse pouco rodado.
- Compra produtos pirata 
com a plena consciência de 
que são piratas.
- Substitui o catalisador do 
carro por um que só tem a 
casca.
- Diminui a idade do filho 
para que este passe por 
baixo da roleta do ônibus, 
sem pagar passagem.
- Emplaca o carro fora do 
seu domicílio para pagar 
menos IPVA.
- Come sardinha e arrota 
salmão.
- Leva das empresas onde 
trabalha, pequenos objetos 
como clipes, envelopes, ca-
netas, lápis.... como se isso 
não fosse roubo.
- Comercializa os vales-

-transporte e vales-refeição 
que recebe das empresas 
onde trabalha.
- Falsifica tudo, tudo mes-
mo... só não falsifica aquilo 
que ainda não foi inventa-
do.
- Quando volta do exterior, 
nunca diz a verdade quando 
o fiscal aduaneiro pergunta 
o que traz na bagagem.
- Quando encontra algum 
objeto perdido, na maioria 
das vezes não devolve.
E quer que os políticos se-
jam honestos???
Escandaliza- se com a farra 
das passagens aéreas...
Esses políticos que aí estão 
saíram do meio desse mes-
mo povo ou não?
Brasileiro reclama de quê, 
afinal?
E é a mais pura verdade, 
isso que é o pior! Então su-
giro adotarmos uma
mudança de comporta-
mento, começando por nós 
mesmos, onde for necessá-
rio!
Vamos dar o bom exemplo.
Espalhe essa idéia.
“Fala-se tanto da neces-
sidade deixar um planeta 
melhor para os
nossos filhos e esquece-se 
da urgência de deixarmos 
filhos melhores (educados, 
honestos, dignos, éticos, 
responsáveis) para o nosso 
planeta, através dos nossos 
exemplos...”
E a mais pura verdade é 
que: Cada povo tem o go-
verno que merece!!!
Se o povo for mais honesto 
e solícito, as coisas vão fi-
car bem melhor.

 

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

Criando 
lindos 

Sorrisos

Clínica geral g  Ortodontia g  Adultos e crianças

A cultura da Lei de Gérson

ADVOGADO DOS BONS
Dois advogados, pai e filho, 
conversam:
- “Papai! Estou desespera-
do. Não sei o que fazer. Perdi 
aquela causa!”
- “Meu filho, não se preocupe. 
Advogado não perde causa. 
Quem perde é o
cliente!”
O filho, advogado recém-for-
mado, chega todo sorridente 
para contar a novidade
ao pai, advogado titular do es-
critório:
- “Papai, papai! Em um dia, re-
solvi aquele processo em que 
você esteve
trabalhando por dez anos!”
O pai aplica um safanão na 
orelha do filho e berra:
- “Idiota! Esse processo é que 
nos sustentou nos últimos dez 
anos!”

PAPAGAIO LOUCO
Um homem entra no psiquiatra 
com um papagaio na cabeca:
- Po!!! - diz Doutor Paulo Re-
nato - Você está precisando de 
atenção urgente.
- Claro, diz o papagaio, tira esse 
homem de debaixo de mim!

MORCEGÃO
Num concurso de morcegos, 
estavam fazendo uma disputa 
para ver quem era
melhor para chupar sague. 
Chega o primeiro com a boca 
cheia e sangue,
babando mesmo, entra e diz:
- Tá vendo aquela galinha mor-
ta ali, fui eu.
Chega o segundo com a barriga 
tão cheia de sangue que quase 
não conseguia
voar, entra e diz:
- Tá vendo aquela vaca morta 
ali, fui eu.

Chega o terceiro com sangue 
da cabeça aos pés, totalmente 
ensanguentado, o
pessoal olha pra ele e fala, já 
ganhou, já ganhou.
Então ele diz:
- Tá vendo aquele muro ali, eu 
não tinha visto.

O FILME E O LIVRO
Dois ratos entraram num cine-
ma e foram direto para a sala 
de projeção. Roeram
todo o rolo do filme. Termina-
do o jantar, um perguntou para 
o outro: - Gostou do filme?
- Não, gostei mais do livro!
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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

Alunos do curso técnico 
em segurança do Senac 
em Poços de Caldas esti-
veram na última quinta-
-feira, 04, no Almoxari-
fado da DME Distribuição 
para realização de um 
trabalho sobre: análise 
preliminar de risco, li-
nha viva e os cuidados 
exigidos para garantir a 
segurança de quem lida 
diariamente com as li-
nhas de alta tensão.
A pesquisa de campo foi 
orientada pelo técnico 
em segurança do traba-
lho da concessionária, 
Marcelo Longo. “Fica-
mos muito satisfeitos 
por sermos referência à 
estes alunos. Eles pu-
deram conhecer melhor 
nossos esquemas de se-
gurança e com isso, en-
riquecer o trabalho e os 

Alunos do Senac participam de ati-
vidade na DME Distribuição

conhecimentos específi-
cos da área”, comenta.
Quatro alunos da turma 
dez do Senac Poços pas-
saram a tarde em conta-
to com as orientações de 
segurança que pautam o 
trabalho do Grupo DME 
e puderam reforçar al-
guns conhecimentos e 
adquirir outros que só 

a prática pode oferecer. 
“Esta pesquisa de campo 
é muito importante pra 
gente. Nos preparamos 
para cuidar da segu-
rança dos trabalhadores 
e as linhas vivas são 
sempre alvo de muita 
responsabilidade”, co-
menta Odair Gérson, es-
tudante.

Com a aprovação da Lei n. 
8.668, em maio de 2010, os 
atiradores do Tiro de Guerra 
conseguiram gratuidade 
no Sistema Integrado de 
Transporte Coletivo de 
Passageiros, no horário 
de 05h30 às 09h, desde 
que fardados. O objetivo 
dessa medida é atender os 
atiradores moradores das 
zonas sul, leste e oeste que 
não possuem recursos para 
pagar o transporte coletivo. 
Na maioria das vezes, 
eles não têm emprego e, 
quando possuem, o salário 
não é suficiente para os 
deslocamentos. 
Apesar da aprovação e 
publicação da lei em maio, 
o benefício ao atiradores 
do TG só começou a ser 
concedido na última 
segunda-feira (25). 
Segundo os vereadores 
Álvaro Cagnani (PSDB) e 
Paulo Eustáquio de Souza 
(PTB), o pedido para 
gratuidade é feito desde 
1990, quando foram eleitos 
pela primeira vez. Em 
2010,  acompanharam todo 
o processo e discussões 
sobre o assunto. Em março, 
encaminharam ofícios 
ao Ministério Público, ao 
prefeito Paulo César Silva e 
à Auto Omnibus Circullare 
pedindo que analisassem a 
possibilidade de atender à 
solicitação dos atiradores e 
dos chefes de instrução do 
TG 04-021. Eles alegaram, 
na ocasião, que o benefício 
atenderia cerca de 200 

Vereadores comemoram benefício 
concedido ao Tiro de Guerra

atiradores.
Em ofício dirigido ao 
Executivo, o Ministério 
Público afirmou ser 
pertinente o pedido dos 
parlamentares, já que, 
assim como o policial 
militar, os integrantes 
das Forças Armadas 
Brasileiras, desde que 
fardados, exercem conforto 
e segurança psicológica 
a todos os usuários do 
sistema, dissuadindo 
atividades ilícitas no 
ambiente, como agressões 
e atos de vandalismo, o que 
se traduz em inequívoco 
benefício social e até ao 
patrimônio da empresa 
concessionária. Desta 
forma, desde que estejam 

fardados, o MP entende 
pertinente a isenção, 
limitada ao período da 
manhã.
Para os vereadores, esta foi 
uma vitória da comunidade 
e dos próprios atiradores, 
que lutaram pela 
gratuidade no transporte 
coletivo. “Estes benefícios 
eram uma reivindicação 
antiga de vereadores e de 
toda a população. Alguns 
problemas aconteceram 
na concessão do passe, 
mas na última semana os 
atiradores já puderam ter 
a gratuidade. Queremos 
agradecer prefeitura, 
a empresa Circullare e 
todos os envolvidos nesse 
trabalho”, destacaram.
 

Vereador Paulo Eustáquio de Souza (PTB): mais um bene-
fício para os jovens atiradores
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CAGNANI, LIMA E MENDES

POLÍTICA

Parabéns, poços de Caldas,
Feliz Cidade !!!

Parabéns, poços de Caldas,
Feliz Cidade !!!

  Parabenizamos a comunidade de 
Poços de Caldas pela passagem de 
seu 138º aniversário. E, como não 
poderia deixar de ser, me orgulho 
de participar da construção de sua 

história e de seu progresso !

Antônio Carlos Pereira - DEM

O Diretório Municipal do Partido Trabalhista 
Brasileiros (PTB) e o vereador Paulo 

Eustáquio parabenizam toda a comunidade 
de Poços de Caldas pela passagem de 

seu 138º aniversário. E se orgulham de 
lutar pelo progresso e desenvolvimento 

econômico e social do município

138 anos

Observatório Eleitoral
Wilson Ribeiro

A TERRA ONDE DILMA 
NÃO TEM VEZ

Ao contrário da maior parte 
do Brasil e de Minas Gerais, 
Poços de Caldas deu Ser-
ra na cabeça. Na verdade, 
aqui ele trucidou a candi-
data, o que mostra que por 
aqui, Lula não apita nada 
e que quem manda é o Dr. 
Mosconi, o ex-prefeito Na-
varro, o prefeito Paulinho 
Courominas e o deputado 
federal Geraldo Thadeu. 
Fica a sugestão: na pró-
xima eleição que o serra 
disputar, se eles quiserem 
ganhar a eleição, eles de-
vem vir aprender como se 
faz em Poços de Caldas. 
E é bom que a Dilma não 

apareça por estas paragens, 
senão vai levar uns petele-
cos do Dr. Mosconi ou dos 
adeptos dele.

OS DONOS DO PEDAÇO
No Ceará, quem manda 
mesmo são os irmãos Ciro 
e Cid Gomes. Em algumas 
cidades, Dilma obteve mais 
de 90% dos votos. Nem em 
Andradas a gente viu algo 
parecido. Se bem que em 
Jacuí, terra do deputado 
Geraldo Thadeu, Serra ob-
teve quase 70% dos votos. 
Lá, ela tem menos vez ain-
da. E olha que Ciro Gomes 
tinha prometido enquadrar 
Serra - e cumpriu a palavra.

GERALDO THADEU 
CANDIDATO A PREFEITO

O ex-prefeito e deputado 
federal eleito pelo terceiro 
mandato consecutivo, Ge-
raldo Thadeu, deve mesmo 
ser candidato a prefeito 
nas próximas eleições mu-
nicipais, em 2012. Caberá 
a ele a tarefa de unificar 
o grupo político que está 
enfrentando algumas ce-
leumas e brigas internas. O 
perigo é que o fogo amigo 
abata as principais figuras 
do grupo. Pelo lado da opo-
sição, tá tudo mais calmo 
do que o Mar da Cabrália e 
ninguém sabe ainda quem 
vai ter a tarefa de tentar 
abiscoitar a Prefeitura de 
Poços de Caldas. Será Paulo 
Tadeu de novo?
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Telefone 3722-1504
Rua Campestre 89 * Poços de Caldas, MG

RÁPIDO CAMPINAS

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

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

O nosso melhor presente é 
transportar quem constrói o 
progresso de Poços de Caldas

Parabéns, 
Poços de 
Caldas, 

pelos  seus 
138 anos ! Parabenizamos Poços de Caldas pelos seus 138 anos 

de muito progresso e beleza.  E parabenizamos todos 
os trabalhadores em transporte que carregam em 

suas mãos o progresso da cidade

MILTON REIS /Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
POÇOS DE CALDAS
Rua Cel. Virgílio Silva 1.077   ---   ***   ---   Vila Nova Telefone- 3722-1965

É um orgulho, uma alegria e uma satisfação 
participar da construção de seu progresso e 

participar de sua história

Marcus Eliseu Togni
Presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas

Parabéns, Poços de Caldas, 
pelo 138º aniversário!

WILSON RIBEIRO
Neste dia 6 de novembro, 
Poços de Caldas completa 
138 anos de sua fundação. 
Abençoada pela natureza, 
a pequena vila surgiu ao 
redor dos poços de água 
quente e sulfurosa situados 
nas imediações das Ther-
mas Antônio Carlos que 
hoje conhecemos. Primei-

ro foram as propriedades 
medicinais de suas águas 
que fizeram a pequena vila 
prosperar e ganhar fama 
internacional. No início do 
século passado, Poços de 
Caldas possuía um gigan-
tesco prestígio. Dava de 10 
a zero naquilo que hoje é 
Campos do Jordão – a mais 
famosa estância turística de 

inverno no Brasil. Era uma 
cidade do “Jet Set” da elite 
local naquela época. Os mi-
lionários, aristocratas, ar-
tistas e famosos não saiam 
da cidade e muitos deles 
compravam propriedades 
onde sempre vinham para o 
veraneio. Não deixava nada 
a desejar às suas similares 
na Europa. O pessoal que 

trabalhava no Palace Hotel, 
só para se ter uma idéia, 
se vestiam ao estilo Luiz 
XVI. Com perucas e toda 
indumentária característi-
ca. Coisa da alta burguesia 
daquele tempo que hoje só 
vive em poucas memórias 
e do qual nós não temos a 
menor noção de como era.
O tempo passou a e a fila 
andou. A Poços de Caldas 
de hoje é muito diferen-
te, mas muito diferente 
mesmo. O turismo entrou 
em decadência por causa 
da proibição dos jogos no 
Brasil, pelo general Eurico 
Gaspar Dutra. A elite se foi 
e nunca mais voltou e o 
turismo atual é uma pálida 
lembrança daqueles anos 
dourados – mas mesmo 
assim, muito importante 
para a economia da cidade. 
Mais uma vez a natureza 
foi generosa e o solo da 
cidade fez a fortuna de 
muita gente. Principalmen-

te por causa da bauxita 
e das argilas. A cidade se 
industrializou e cresceu 
bastante. Hoje tem 150 
mil habitante, conforme 
o censo recém finalizado 
pelo IBGE. Continua sendo 
a maior cidade do Sul de 
Minas, mas vê Pouso Alegre 
e Varginha se aproximando. 
Mais Pouso Alegre do que 
Varginha, já que a primeira 
vem crescendo o dobro da 
média local.
Devemos ter orgulho de 

nossa cidade, já que seu 
povo sabe como poucos 
enfrentar as adversidades e 
os momentos difíceis. Um 
momento oportuno para 
se exigir das autoridades o 
cumprimento de suas obri-
gações, já que elas são elei-
tas e remuneradas para isso. 
Hora de olhar para frente e 
lutar para que a qualidade 
de vida da população seja 
cada vez melhor. E que seu 
nível de renda seja elevado 
aos melhores patamares.

Poços de Caldas: 138 anos, 150 mil habitantes

Resultado Preliminar do Censo 2010 - IBGE

Local 2010 2000

Poços de Caldas 149.667 (+10,3%) 135.627

Pouso Alegre 126.836 (+18,8% 106.776

Varginha 120.975 (+11,2%) 108.975

Minas Gerais 19.159.260 (+7,01%) 17.891.494

Brasil 185.712.713 (+9,45%) 169.799.170

Poços ainda é a maior cidade do Sul de Minas
Os números entre parênteses se referem à variação per-

centual de crescimento nos últimos 10 anos
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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

Parabéns, Poços de Caldas,
138 anos !!!

  Parabenizo Poços de Caldas 
pela passagem de seu 138º ani-
versário, comprometendo lutar 

para que todos tenham um futu-
ro cada vez mais brilhante!

ÁLVARO CAGNANI - PSDBÁLVARO CAGNANI - PSDB

A Secretaria Municipal de 
Saúde, através da Vigilância 
Sanitária (VISA) promove, 
na próxima quarta-feira, 
3, uma reunião com os 
proprietários de farmácias e 
farmacêuticos para orientar 
sobre as novas regras para 
venda dos antibióticos, a 
Resolução RDC nº 44, de 
26 de outubro de 2010, 
da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. A 
reunião acontece às 14h, 
no Centro de Referência do 
Professor e tem por objetivo 
prestar esclarecimentos. 

As novas regras entram 
em vigor no dia 28 de 
novembro. 
Portanto, os 
e s t a b e l e c i m e n t o s 
que comercializam os 
medicamentos e também 
os médicos que os 
preescrevem, terão um 
mês para se adequarem às 
novas regras. Depois deste 
prazo, a fiscalização da VISA 
passa a observar também 
a venda dos antibióticos, 
que foram enquadrados na 
categoria de medicamentos 
controlados, com retenção 

de receita. “A partir do dia 28 
de novembro, a receita dos 
antibióticos passa a ser em 
duas vias, sendo a primeira 
via retida na farmácia, 
que passará a escriturar 
também esta categoria de 
medicamentos”, informa o 
coordenador da Vigilância 
em Saúde, Rogério Blasi.
Assim como as farmácias, 
também os médicos serão 
orientados, em reunião que 
acontece no próximo dia 9, 
na Associação dos Médicos 
de Poços de Caldas, às 
19:30h. Para os médico e 
dentistas as orientações 
são quanto à prescrição da 
receita, que deve ser legível 
e sem rasuras; deve constar 
o nome do medicamento, 
a dosagem e a quantidade 
(em algarismos arábicos e 
por extenso) e a posologia. 
Deve constar ainda a data 
da emissão, sendo a receita 
válida por dez dias a contar 
da data da emissão.
O descumprimento  das 
novas regras constitui 
infração sanitária.

Vigilância Sanitária esclarece regras para 
venda de antibióticos

Em nome das comunidades do Dom Bosco e outros bair-
ros da Zona Leste, te parabenizamos e desejamos que te-
nha uma atuação destacada na Câmara Municipal, sendo 

a voz da região em defesa de nossos interesses!
CAIRBAR, FAMÍLIA E AMIGOS

PARABÉNS, URUTU!
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Feliz cidade !
Felicidade é viver em Poços de Caldas. E 
mais felicidade ainda é poder trabalhar e 
contribuir para o progresso dela e de sua 

gente.
Parabéns, Poços de Caldas, pelos seus 138 

anos !

Vereador Paulo Eustáquio  
(PTB)

Neste 6 de Novembro, comemoramos o 
138º aniversário de nossa querida Poços 
de Caldas. Com muito orgulho e alegria, 

trabalhamos para o desenvolvimento 
de nossa comunidade.

Parabéns a todos!
Poços de Caldas, Novembro de 2010

DRA. REGINA CIOFFI
Vereadora

Poços de Caldas Sorriso!
Cidade primaveril!

Do Brasil és paraíso
Paraíso do Brasil!

É com muito alegria 
que parabenizo todos 

os poços-caldense 
pela construção desse 
paraíso brasileiro, que 

se tornou Poços de 
Caldas.

Parabéns pelos seus 
138 anos.

- Poços de Caldas vai receber a última 
e decisiva etapa da Superliga Brasil 
de Motocross, nos dias 20 e 21 de no-
vembro. As provas serão realizadas na 
pista montada ao lado ao aeroporto 
da cidade. Os fãs do esporte já podem 
adquirir os ingressos para a competi-
ção nos pontos de venda (veja lista 
abaixo), por R$10 para a arquibancada 
geral e por R$50 para o camarote vip. 
As corridas definirão os campeões da 
temporada 2010 na MX1, MX3, MX4, 
MXJr., CRF-230 e 65cc, além de uma 
categoria intermediária, para pilotos 
amadores, que estréia nesta etapa.  A 
única categoria em que o título já tem 
dono é a MX2, conquistado por Swian 
Zanoni na última corrida. Nas demais 
classes, a diferença entre os pilotos é 
pequena, o que deve garantir disputas 
emocionantes ao público presente.
A pista, que foi inaugurada pela 
prefeitura há menos de dois meses, 
tem 1400 metros de extensão e oito 
mesas entre os obstáculos. O traçado 
construído fica ao lado do Centro de 
Eventos Tartesal, na zona sul de Poços 
de Caldas.
Campeonato - Na MX1, Swian Zanoni 
está apenas cinco pontos na frente de 
Leandro Silva e João Paulino “Marron-

Poços de Caldas será sede da última etapa da 
Superliga Brasil de Motocross

zinho”, que estão empatados na se-
gunda colocação. Endrews Armstrong 
terá que brigar para permanecer na 
liderança da MXJr., pois apenas quatro 
pontos separam Anderson Amaral do 
primeiro colocado.
Davis Guimarães tem uma folga um 
pouco maior na MX3, a vantagem dele 
sobre Cristiano Lopes é de 16 pontos. 
Wellington Valadares segue na ponta 
da MX4, com uma diferença de 12 
pontos de Flávio Machado. Na CRF-

230, 16 pontos separam Nivaldo Viana 
de Ismael Rojas. Na 65cc, Djalma Brito 
está no primeiro lugar, com Kioman 
Munoz oito pontos atrás.
A Superliga Brasil de Motocross tem 
patrocínio da Honda, Mobil e Aymoré 
Financiamentos com co-patrocínio da 
Pirelli, Consórcio Nacional Honda, Dia-
frag e apoio da Prefeitura Municipal 
de Poços de Caldas, Tribuna da Zona 
Leste, NovaCar Ford e rádio Jovem Pan.

VOLUNTÁRIOS DA SANTA CASA PROMOVEM 
FEIJOADA BENEFICENTE

A Associação Amigos Voluntários da Santa Casa realiza neste sábado, 06, a 8ª edição 
da Feijoada do Grupo de Voluntários no restaurante Capitão do Lago. O evento já é 
tradicional e tem como objetivo arrecadar verbas que vão contribuir com o trabalho 
desenvolvido pelo voluntariado no hospital. “É um dia muito agradável! Reunimos fa-
mílias, funcionários, gente da comunidade que se preocupa e apóia a Santa Casa. Além 
de contribuir conosco, quem participa compartilha de momentos de alegria, boa música, 
animação e ainda saboreia uma feijoada que é preparada com muito carinho”, comenta 
Ana Maria Opipari, voluntária.
O restaurante está localizado à Rodovia Poços-Palmeiral. A feijoada será servida a partir 
das 13h. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Grupo de Voluntários, na Praça 
Francisco Escobar, ao lado do ambulatório de ortopedia da Santa Casa, de 7h ao12h e das 
13h às16h. O convite individual custa R$25.

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 J 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
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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

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

Devido à mudança no ser-
viço de atendimento da 
Prefeitura, as Thermas An-
tonio Carlos e o balneário 
Mário Mourão também es-
tão funcionando em novo 
horário.
Nas Thermas, de terça-
-feira a sábado, os banhos 
de imersão e pérola, aten-
dimento aos sexagenários 
e fisioterapia do SUS do 
“Espaço Saúde” funcionam 
das 7h às 12h; banhos do 
“Espaço Bem Estar” fun-
cionam das 15h às 20h; e 
sauna, limpeza de pele, 
massagem, escalda-pés e fi-
sioterapia, das 14h às 20h. 
Aos domingos, todos os 
serviços funcionam das 8h 
às 12h. Na segunda-feira, o 
local fica fechado para ma-
nutenção.
Já no balneário Mário Mou-

1781 Inácio Preto de Morais forma 
uma fazenda nas proximidades da 
Cascata das Antas.
1786 João de Almeida da Fonseca 
envia ao governador das Minas Gerais, 
Luiz da Cunha Menezes, a 
primeira notícia da existência 
das águas termais.
1819 Concedidas sesmarias no 
Campo das Caldas aos irmãos 
José Bernardes, Joaquim Ber-
nardes, João Cândido e Gabriel 
Flávio da Costa Junqueira. As 
terras foram demarcadas no 
ano seguinte.
1826 Realizada a primeira tentativa 
de construir um balneário nos “poços 
de caldas”.
1865 A 30 de abril Joaquim Bernardes 
da Costa Junqueira faz a primeira 
doação ao governo de terras próximas 
às fontes termais para a construção de 
um bal neário e um povoado.
1872 A 6 de novembro, na sede da 
fazenda do Barreiro, Joaquim Bernar-
des rati fica a doação anterior e cede 
mais terras.
1874 O lugarejo torna-se o distrito 
Nossa Senhora da Saúde das Águas de 
Caldas, parte do município de Caldas.
1883 Inaugurada a primeira capela 
do povoado, dedicada a Bom Jesus 

da Cana Verde (hoje Igreja de Santo 
Antônio, na rua São Paulo).
1884 A 5 de abril é realizada eleição, 
a primeira de Poços de Caldas, para 
o cargo de Juiz de Paz, vencida por 

Agostinho da Costa Junqueira. No 
mês de agosto é inaugurado o Hotel 
da Empresa, o mais luxuoso da época.
1886 Entra em funcionamento o Bal-
neário Pedro Botelho. Com a presença 
do Imperador Pedro II e da Imperatriz 
Teresa Cristina Maria é inaugurado o 
ramal da Estrada de Ferro Mogiana 
que ligava Aguaí (antiga Cascavel) a 
Poços de Caldas.
1887 Divulgado o primeiro trabalho 
científico sobre os minérios do Pla-
nalto Caldense, de autoria do geólogo 
Orville Derby.
1888 No dia l2 de setembro Nossa 
Senhora da Saúde das Águas de Caldas 
trans forma-se em Vila, com o nome de 
Poços de Caldas. Separado de Caldas, 

torna-se município independente. 
Esse ato é confirmado a 19 de maio de 
1890, no início do regime republicano.
1893 A administração da Vila de Poços 
de Caldas passa a ser feita pela Câmara 

Municipal, presidida por José 
Inácio de Barros Cobra.
1896 Inaugurado o Balneário 
dos Macacos, atualmente 
Balneário Mário Mourão.
1898 A energia elétrica che-
ga a Poços de Caldas, com 
a instalação da Empresa de 
Força e Luz.

1904 A 30 de dezembro é criada a 
Prefeitura de Poços de Caldas. No dia 4 
de janeiro do ano seguinte foi indicado 
o primeiro prefeito, Juscelino Barbosa.
1909 Posse do prefeito Francisco 
Escobar.
1911 Entra em funcionamento o Teatro 
e Cassino Polytheama.
1912 Inaugurado o Grande Hotel.
1914 José de Paiva Oliveira inicia a 
pesquisa e exploração sistemática das
riquezas minerais da região.
1915 A 18 de setembro, Poços de 
Caldas é elevada à categoria de cidade.
1917 Instalada, em 20 de janeiro, a 
Comarca de Poços de Caldas. A cidade 
torna-se juridicamente independente 
de Caldas.
1923 Inaugurado o Palace Hotel. 
Reformado no final da década, trans-
forma-se no mais importante hotel 
da cidade.
1927 Carlos Pinheiro Chagas é indica-
do prefeito.
1931 São abertas ao público as Ther-
mas Antônio Carlos e o Palace Cassino. 
Nes te mesmo ano assume a prefeitura 
Francisco de Paula Assis Figueiredo.
1932 Inaugurado o Country Clube.
1946 Com a decretação do fim do jogo 
no país, são fechados os cassinos de 
Poços de Caldas.

Breve histórico de Poços de Caldas

A  DATA OFICIAL  DO  
ANIVERSÁRIO

 A data em que foi feita a última doação de 
terras para a construção de um balneário e 
do povoado, 6 de novembro de 1872, passa 

a ser considerada marco da fundação de 
Poços de Caldas no ano de 1954.

Balneários atendem em novo horário
rão, o atendimento é das 
7h às 13h, na segunda-
-feira e de quarta-feira a 
domingo, das 7h às 12h. 
Na terça-feira, o espaço é 
fechado para manutenção. 

Mais informações pelo tele-
fone 3697-2306, no Centro 
de Informações Turísticas 
(CIT), que continua funcio-
nando das 8h às 17h30.  

 A alteração partiu devido à mudança de atendimento da Prefeitura
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Foi realizada na tarde des-
ta quarta-feira (27), a co-
letiva de apresentação do 
projeto Natal Encantado 
2010, no gabinete do pre-
feito Paulo César Silva, que 
contou com a presença da 
comissão organizadora dos 
festejos natalinos, coorde-
nada pela primeira-dama, 
Marlene Silva.
A abertura oficial está 
marcada para o dia 12 de 
novembro, às 19h, na Pra-
ça Pedro Sanches. Diferen-
te dos anos anteriores, o 
Natal Encantado terá 90% 
de iluminação em LED, 
garantindo economia de 
energia e segurança. Se-
rão decorados edifícios 
históricos, como Thermas 
Antonio Carlos, Urca, Pre-
feitura, Câmara e Museu, 
além de praças e ruas do 
município. A iluminação 
está sendo feita em par-
ceria pela DME Distribui-
ção e a empresa francesa 
Blachere, responsável pela 
decoração de pontos tu-
rísticos em todo o mundo, 
como a Champs Elysees, 
em Paris.
Com o objetivo de cons-
cientizar a sociedade da 
importância da preser-
vação dos recursos na-
turais, o tema do Natal 
Encantado 2010 será 

Abertura do Natal Encantado será 
no dia 12 de novembro

sustentabilidade. Flores 
de E.V.A., confeccionadas 
pelas mulheres atendidas 
pelos programas de gera-
ção de emprego e renda 
da Prefeitura, irão decorar 
as principais praças da ci-
dade, além de oficinas de 
“ecobags”, que serão dis-
tribuídas na Fearpo e no 
Mercado Municipal.
Já na área cultural, o 
evento vai resgatar a cul-
tura mineira. “Decidimos 
buscar uma identidade 
para o nosso Natal, então 
lançamos o Natal Famí-
lias de Minas, valorizando 
nossa cultura”, explica 
Marlene de Fátima Silva. 

O Natal Família de Minas 
será realizado na Estação 
Fepasa, com comida típica 
e elementos da cultura mi-
neira, como o presépio e o 
cenário rural de Natal.
Segundo o prefeito Paulo 
César Silva, o projeto está 
sendo desenvolvido em 
parceria com a iniciativa 
privada e vai contar com 
uma extensa programa-
ção, de 12 de novembro a 
6 de janeiro. O objetivo é 
fomentar o turismo no pe-
ríodo, além de propiciar à 
população uma experiên-
cia enriquecedora, resga-
tando os valores da famí-
lia, relembrados no Natal.

Dr.  Anísio 
Pereira Jr.

Cirurgião Dentista

R. Cel. Virgílio Silva 2915
Dom Bosco

 3713-6499

Convênio com 
Uniodonto, 

IASM, SinPro

Natal Encantado terá 90% de iluminação em LED (Light Emmiting Diodes)
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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

COMUNIDADE

O prefeito Paulo César Silva 
concedeu, nesta quinta-
-feira (4), no gabinete, 
entrevista coletiva para 
apresentar mudanças no 
secretariado e diretoria do 
Departamento Municipal de 
Água e Esgoto (DMAE).
Segundo o prefeito, as al-
teraçes têm por objetivo 
conciliar o conhecimento 
técnico e poltico para ocu-
pação dos cargos. “Já havia 
dito que faríamos mudan-
ças, visando à adequação 
de uma nova estrutura de 
governo extremamente téc-
nica”, ressaltou.
Com a mudança, as se-
cretarias de Comunicação 
Social, Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, Ad-
ministração e Gestão de 
Pessoas, Turismo e Cultura, 
Fazenda, Controle Interno 
e Planejamento, Desen-
volvimento Urbano e Meio 
Ambiente ganham novos 

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

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:

DIRETO DA ZONA SUL
Alfredo Martins

Não sei o que acontece no reino de 
Peter Pan, mas, alguma coisa está 
acontecendo.
Porque as mudanças repentinas na 
administração?
Em 1990,o prefeito da época,resgatou 
para o município algumas terras na 
zona sul, mais precisamente entre o 
Esperança e o Aeroporto.
Naquele tempo seria para a viabilizar 
de construção de casas populares; 
coisa esta que certamente não acon-
teceu.
E o tempo passou, passou para todo 
mundo,os poderes foram ficando li-
mitados e os tucanos cantaram mais 
forte neste reino proibido de se entrar.
Nas recentes eleições,não tivemos 
uma demonstração total de ganhos 
políticos dos nossos candidatos.
Não tão nossos, porque tiveram mais 
votos fora de nossa região e isto com 
certeza assustou.
A nossa região Sul outra vez deu um 
chute na canela daqueles que fizeram 
promessas e não cumpriram.
Graças a deus, ainda temos o poder 

dos votos em nossas mãos e se  unir-
mos, nós mudamos Poços de Caldas.
Depois das eleições, o nosso prefeito 
enviou um pedido a Câmara Municipal 
solicitando desta casa que fossem do-
adas as referidas terras a Santa Casa de 
Misericórdia. Pelo projeto que está na 
Câmara, trata-se de um futuro elefante 
branco, um elefante que pisaria nos 
Projetos do governo federal Cacom e 
também da sustentabilidade da Avocc.
Nós, presidentes de bairros desta re-
gião, não concordamos com o projeto, 
alguns de nós ainda tem uma dúvida 
pairando em suas cabeças, marcadas 
pelos compromisso particular de suas 
gestões, porém a maioria acha  que 
já passou da hora de termos um hos-
pital municipal. Há quantos anos foi 
construido um hospital em Poços de 
Caldas?
Hospital Dia não interessa. Mas um 
atendimento único e exclusivo para 
tratamento de câncer também não 
interessa.
Já temos em poços de caldas e em 
breve Pouso Alegre também terá uma 

unidade exclusiva e isto irá desafogar 
as nossas por aqui que sustentam nos-
sa região.
Nosso objetivo é criar mais leitos, lei-
tos para nossa população. Basta de 
elefantes brancos como o Tathersal 
que nunca serviu para nada.
Do lado do tathersal foi feito um lo-
cal para show, para nós um tormento 
sempre que os axés nos visitam. Os 
show de classe e sem muito barulhos 
continuam no mesmo local de sem-
pre, o estádio municipal e o barulho 
vem para nós, nós não ganhamos 
nada com isto, somente o xingar dos 
moradores e a culpa em cima
Do presidente de bairro. Tanto poderia 
ser feito naquele local. Agora querem 
doar as terras para a Santa Casa fazer 
algo para ela. Se for um hospital clí-
nico 24 horas e municipal, nós sau-
daremos com todas as nossas forças. 
A população têm que saber. Hospital 
municipal é para Poços de Caldas.

ALFREDO MARTINS - presidente do 
Parque Esperança. 04/11/2010

secretários, além do DMAE 
e PROCON.
O advogado e jornalista 
Marcelo de Oliveira Sil-
va passa a responder pela 
Secretaria de Comunica-
ção Social e a engenhei-
ra Cibele Melo Benjamim, 
atual secretária de Plane-
jamento, Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente 
assume a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
e Trabalho.
Já o procurador chefe, ad-
vogado Marcelo Figueiredo, 
é o novo secretário de Ad-
ministração e Gestão de 
Pessoas e a servidora Ana 
Maria Vasconcelos, conta-
dora, assume a Secretaria 
de Controle Interno. O di-
retor de Turismo e Cultu-
ra, Marco Antonio Dias de 
Paiva, passa a ocupar inte-
rinamente o cargo de secre-
trio e o diretor do DMAE, 
Armando Bertoni, assume a 

Secretaria de Fazenda.
O atual secretário adjunto 
de Planejamento, Misael de 
Mendonça, agora é o titu-
lar da pasta e Luiz Antonio 
Campos, ex-secretário de 
Fazenda, assume a Secre-
taria Adjunta de Planeja-
mento.
Já o vereador Tiago Cave-
lagna será o novo diretor 
do DMAE e Marcos Tadeu 
Sala Sansão assumirá a co-
ordenadoria do PROCON. A 
advogada Márcia Maria dos 
Santos Mendes assume o 
cargo de procuradora chefe 
e o atual secretário de Con-
trole Interno, Jose Ricardo 
Cavelagna, será membro do 
conselho fiscal da DME Par-
ticipações.

Paulinho Courominas muda o secretariado
Um novo começo: o prefeito apresentou os seus novos colaboradores 
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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. 
Virgílio Silva, 1488 3715-9630 / 9117-
0035

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

Rua Barão Campo Místico, 186 esq. Tra-
vessa Santa Cruz. 3714-7864

---------------------------------------------
BELEZA CANINA 

 Disk banho e tosa, busca-
mos o seu amigao em casa.
Pet Shop melhor amigo. 
3713 5232

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

APARELHO DE SOM GRADIENTE
Modelo Avanti digital. Vinil, Deck (fita 

K7), FM 7 AM, entrada CD. 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

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

------------------------------------------
GOLF 96

Vendo - Raridade. Completíssimo 
 8851-5317/3712-1752

---------------------
BRASÍLIA 76 - R$ 3.200,00

Lindona. Tudo OK. Tratar com o Ricardo 
3715-4789

-------------------------------
CAMINHÃO VW - VENDO

Ano 1985 modelo 6/90
Tratar: 8851-5317/3712-1752

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

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

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

Veículos & Motos

IMÓVEIS 

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

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

DISK ENTREGA: 9807-7391

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;

VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250  3722-4398

F L A S H

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 confira nosso acervo !

Novos investimentos na Zona Leste
Nas próximas semanas, vá-
rios empreendimentos vão 
ser inaugurados na Zona 
Leste, nas mais diferentes 
áreas do comércio.
Depois de passar anos con-
tando apenas com uma far-
mácia - a do Waldo na Vila 
Nova, duas novinhas em fo-
lha estão sendo instaladas 
na região. Uma perto do 
Posto Coronel e outra perto 
do CSU. Ambas agora farão 
companhia às farmácia do 
Magu (Dom Bosco), Rosário 
(Vila Nova) e Nova São Pau-

lo (Jd. São Paulo).
A região também ganha a 
filial da Lanchonete Pre-
miére, que começou anexa 
ao Bretas. A nova unida-
de do empresário Rogério 
fica junto ao Posto Coronel 
e tem muito mais espaço, 
permitindo que ele ofereça 
um serviço bem mais va-
riado. Inclusive com disk 
lanche.
O Dom Bosco e bairros 
adjacentes também vão 
ganhar uma nova loja de 
informática e celulares, 

que fica bem ao lado da Pa-
daria Amor DiPão, em fren-
te ao parquinho do Dom 
Bosco. Montada pelo jovem 
empresário Daniel, a loja 
vai oferecer uma completa 
linha de produtos novos e 
semi-novos.
O técnico em eletrônica 
Glicério está ampliando 
sua oficina “EletroLago”. 
Antes, funcionava na Coro-
nel, perto da Jamil Sayeg. 
Agora, mudou para a Mário 
de Paiva, na Vila Nova, na 
antiga oficina do Guery.
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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!

COMUNIDADE

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

 Listas de Casamentos - Jogos de jantar - Talheres  

30

COMUNICADO
A Oficina Eletrônica ELETROLAGO comunica a seus clientes, amigos e 

fornecedores que desde o início do mês de outubro está atendendo em 
novo endereço: Rua Dr. Mário de Paiva , 444 - Vila Nova. No novo local, 

poderá melhor atender a todos.
TELEFONE 3722-6366 / 8822-6741

Nas últimas eleições muni-
cipais, Aparecido do Nas-
cimento, o popular Urutu, 
obteve cerca de 1.500 vo-
tos. Ficou como primei-
ro suplente do DEM, com 
poucos votos a menos que 
Tiago Cavelagna. 
Com as mudanças que o pre-
feito Paulinho Courominas 
fez no seu secretariado, o 
vereador Tiago Cavelagna 
(DEM) foi conduzido para a 
diretoria do DMAE (Depar-

tamento Municipal de Água 
e Esgoto). Com isso, abriu 
uma vaga na Câmara e o pri-
meiro suplente do partido, 
Aparecido do Nascimento 
(Urutu) foi chamado para 
preenchê-la. Ele vai ser o 
quarto vereador com fortes 
laços com a Zona Leste 
naquela Casa. Ao lado de 
Joaquim da Farmácia, Paulo 
Eustáquio, Álvaro Cagnani 
e o professor Flávio Faria. 
Urutu promete se empe-

nhar a fundo para a reso-
lução de antigos problemas 
enfrentados pelos bairros 
da região – principalmente 
na área de infraestrutura, 
educação e saúde. Ele vai 
cobrar a rápida instalação 
das rotatórias no trevo do 
DER e Manuel Rock, bem 
como a criação de mais 
vagas em creches de vários 
bairros adjacentes.
Ele vai assumir sua vaga no 
dia 9 deste mês.

Urutu vai assumir mandato na 
Câmara Municipal


