
Poços de Caldas, MG, 1ª Quinzena de Dezembro de 2010  Ano 9 - Nº 94  ***   Diretor: Wilson Ribeiro          R$ 1.00    

Tribuna da Zona Leste
e-mail: tzl @oi.com.br

  
Falta d’água 

atormenta Zona 
Leste

Página 10



Álvaro Cagnani 
mostra o caminho

Página 10

LEIA 
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PEG PAG BAHIA
O endereço de sua economia

Rua Bahia 22 (Esquina com Cel. Virgílio Silva) * ( 3713-1208

( 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. Confi ra nossos preços antes de 

comprar suas peças e economize pra valer!

3712-1752

Chuvas detonam ruas 
no Parque Primavera

O período chuvoso mal co-
meçou em Poços de Caldas 
e os estragos já começam 
a aparecer por todos os la-
dos. Como tradicionalmente 
ocorre, buracos estão sur-
gindo por todos os lados - 
principalmente nos bairros. 
Nesta temporada, quem 
“saiu na frente” foi o Pq. 
Primavera. A Av. José Ma-
galhães, o principal acesso 
para quem chega pelo Clu-
be da Alcoa, teve uma das 
pistas totalmente destruída, 
fi cando interditada ao tráfe-

go que agora é feito apenas 
na pista que não foi afeta-
da. Como ela é muito estrei-
ta, os motoristas precisam 
ter paciência, já que não 
dá para passar dois veícu-
los largos ao mesmo tempo. 
A Prefeitura já iniciou os 
reparos da via - que tinha 
sido recentemente reforma-
da. No mesmo bairro, a Rua 
Henrique Borghetti também 
foi bastante afetada e se en-
contra em péssimas condi-
ções, com afundamento da 
pista e vários buracos.

OFERTAS CAMPEÃS!!!!!
Bolachas  recheada Racine - pcte - R$ 0,50

Café Raça Negra  Pcte. 0,5 kg-  R$ 3,95
Farinha de trigo Clarice Pcte. 1 Kg.  R$ 0,50

O Peg Pag Bahia fez uma 
parceria com o maior distri-
buidor de fogos de artifício 

da região para que o fi nal de 
ano fi que muito mais bonito 

e alegre. Ninguém precisa 
ir ao centro para comprar 

fogos.  E o que é melhor: aqui 
eles vão custar muito mais 

barato.
Grande estoque. Vários tipos, 
com vários efeitos sonoros e 

visuais. Venha conferir!

Arroz Chaminé 
5 Kg Tipo 1 

R$ 3,29
Café Ônix

500 g

R$ 7,45

Rua Abílio Narciso Pereira 240 - Jd. São Paulo

Sempre os melhores fi lmes para você e sua família!

Promoção de � nal de 
ano:

4 locações, 4 dias 
por R$ 10,00

Recorte e traga este anúncio 
e ganhe uma locação *
* Ao abrir crediário e fazer 4 locações



A situação das ruas está crítica não só no Primavera, mas em todos os bairros da região
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“ A mentira totalmente mentirosa pode ser facil-
mente desmascarada. Já se não dá o mesmo com a 

mentira que constitui parte de uma verdade” 

(Alfred Tennyson) 

                                            
                                  

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

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

Criando 
lindos 

Sorrisos

Clínica geral g  Ortodontia g  Adultos e crianças

Pedro Paulo Pereira Pinto, 
pequeno pintor português,
pintava portas, paredes, 
portais. Porém, pediu para 
parar porque preferiu pintar 
panfletos. Partindo para Pi-
racicaba, pintou prateleiras 
para poder progredir. Poste-
riormente, partiu para Pira-
pora. Pernoitando, prosse-
guiu para Paranavaí, pois 
pretendia praticar pinturas 
para pessoas pobres.
Porém, pouco praticou, 
porque Padre Pascoal pediu 
para pintar panelas, porém 
posteriormente pintou pra-
tos para poder pagar pro-
messas. 
Pálido, porém personali-
zado, preferiu partir para 
Portugal para pedir permis-
são para papai para perma-
necer praticando pinturas, 
preferindo, portanto, Paris. 
Partindo para Paris, passou 
pelos Pirineus, pois pre-
tendia pintá-los. Pareciam 
plácidos, porém, pesaroso, 
percebeu penhascos pedre-
gosos, preferindo pintá-
-los parcialmente, pois 
perigosas pedras pareciam 
precipitar-se principalmen-
te pelo Pico, porque pasto-
res passavam pelas picadas 
para pedirem pousada, pro-
vocando, provavelmente, 
pequenas perfurações, pois, 
pelo passo percorriam, per-
manentemente, possantes 
potrancas pardas, pretas.
Pisando Paris, permissão 
para pintar palácios pom-
posos, procurando pon-
tos pitorescos, pois, para 
pintar pobreza, precisaria 
percorrer pontos perigosos, 
pestilentos, perniciosos, 

preferindo Pedro Paulo pre-
caver-se.
Profundas privações passou 
Pedro Paulo. Pensava poder
prosseguir pintando, po-
rém, pretas previsões passa-
vam pelo pensamento, pro-
vocando profundos pesares, 
principalmente por preten-
der partir prontamente para 
Portugal.
-Povo previdente! Pensava 
Pedro Paulo... Preciso partir 
para Portugal porque pedem 
para prestigiar patrícios, 
pintando principais portos 
portugueses.
-Paris! Paris! Proferiu Pedro 
Paulo.
-Parto, porém penso pintá-
-la permanentemente, pois 
pretendo progredir.
Pisando Portugal, Pedro 
Paulo procurou pelos pais,
porém, Papai Procópio par-
tira para Província. Pedindo
provisões, partiu pronta-
mente, pois precisava pedir
permissão para Papai Pro-
cópio para prosseguir pra-
ticando pinturas. Profun-
damente pálido, perfez 
percurso percorrido pelo 
pai. Pedindo permissão, pe-
netrou pelo portão princi-
pal. Porém, Papai Procópio 
puxando-o pelo pescoço 
proferiu:
-Pediste permissão para 
praticar pintura, porém, 
praticando, pintas pior.
Primo Pinduca pintou per-
feitamente prima Petúnia. 
Porque pintas porcarias?
-Papai, proferiu Pedro Pau-
lo, pinto porque permitiste,
porém, preferindo, poderei 
procurar profissão própria
para poder provar perse-

verança, pois pretendo 
permanecer por Portugal. 
Pegando Pedro Paulo pelo 
pulso, penetrou pelo pata-
mar, procurando pelos per-
tences, partiu prontamente, 
pois pretendia pôr Pedro 
Paulo para praticar profis-
são perfeita: pedreiro!
Passando pela ponte preci-
saram pescar para poderem
prosseguir peregrinando. 
Primeiro, pegaram peixes
pequenos, porém, passando 
pouco prazo, pegaram pa-
cus, piaparas, pirarucus.
Partindo pela picada pró-
xima, pois pretendiam 
pernoitar pertinho, para 
procurar primo Péricles pri-
meiro. Pisando por pedras 
pontudas, Papai Procópio 
procurou Péricles, primo 
próximo, pedreiro profissio-
nal perfeito. 
Poucas
palavras proferiram, porém 
prometeu pagar pequena
parcela para Péricles profis-
sionalizar Pedro Paulo.
Primeiramente Pedro Paulo 
pegava pedras, porém, Pé-
ricles pediu-lhe para pintar 
prédios, pois precisava pa-
gar pintores práticos. Par-
ticularmente Pedro Paulo 
preferia pintar portas. Pe-
receu pintando prédios para 
Péricles, pois precipitou-se 
pelas paredes pintadas.
Pobre Pedro Paulo, pereceu 
pintando...

“Permita-me, pois, pedir 
perdão pela paciência, pois
pretendo parar para pen-
sar... Para parar preciso 
pensar. Pensei. Portanto, 
pronto pararei.

Só a Língua Portuguesa nos permite escrever isso
Há exatos 80 anos, aconteceu a Revolu-
ção de 30:os grandes fazendeiros, donos 
de gado,e gente que dominavam a Repú-
blica Velha, começaram a perder a força. 
Formava-se uma opinião pública a partir 
das cidades que não aceitavam aquela “ 
República do Café c/ Leite “,com seu voto 
de cabresto e seus currais eleitorais. Ar-
tistas se revelavam na Semana de Arte 
Moderna, tenentes se rebelavam nos 18 
do Forte e na Coluna Preste, e operários 
faziam as primeiras greves. Parte das 
próprias oligarquias aliou-se a setores ur-
banos para remodelar o sistema politico. 
Com Getúlio Vargas à frente, abria-se o 
caminho para acelerar a industrialização 
e fortalecer o Poder Público. “  Façamos a 
Revolução, antes que o POVO a faça “

 Chico Alencar, autor de BR-500, Um 
guia para a redescoberta do Brasil, 

VOZES. 
 O voto não tem preço, mas tem conse-
quências.  Dom Raymundo Damasceno

FAÇAMOS A REVOLUÇÂO. 
Colaboração Tom, Lanches Alvorada

MANUEL E MARIA
Estava um grupo de amigos 
reunidos na comemoração de 
bodas de ouro do casal Manuel 
e Maria, quando um dos con-
vidados começa a contar uma 
piada: - Aí o português... No 
que foi prontamente inter-
rompido pelos demais: - Não 
conta essa não, que aqui na 
festa está cheio de português! 
- Não tem problema, eu repito, 
repito até eles entenderem....

PRESO NA DELEGACIA
O cara está preso na delegacia. 
O advogado comparece para 
libertá-lo e pergunta
o que havia acontecido. O 
cliente preso, começa a expli-
car:
- Bem, eu estava passando na 
rua e de repente vi um monte 
de gente correndo.
Estavam socorrendo uma pros-
tituta que acabava de dar a 
luz a um lindo menino.
Então um PM se aproximou de 
mim e perguntou:
- O que é isso?
E eu respondi:
- É a puta que pariu!
Transplante de cérebro
UM MÉDICO BRITÂNICO DIZ:
- A medicina, em meu país, 

está tão avançada que nós po-
demos retirar o cérebro de um 
homem, colocá-lo em outro 
homem, e fazer com que ele 
possa estar
procurando emprego, em seis 
semanas.
Um médico alemão diz:
- Isto não é nada. Nós pode-
mos retirar o cérebro de uma 
pessoa, colocá-lo em
outra, e fazer com que ela est 
ja se preparando para a guer-
ra, em quatro semanas.
O médico americano, para não 
ser superado, diz:

- Vocês, meus caros, estão 
muito atrás. Nós, recentemen-
te, retiramos um homem sem 
cérebro, do Texas, o coloca-
mos, na Casa Branca, e, agora, 
temos a metade do país pro-
curando emprego, e a outra 
metade se preparando para a 
guerra.

COCA-COLA
Qual e a diferença entre o gato 
e a coca-cola?
R=O gato mia e a coca light

O CÚMULO DA LERDEZA
Assistir corrida de lesma em 
câmera lenta.
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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

DEFENDA O SEU DINHEIRO  
Pesquise os preços antes de ir ao supermercado

Pesquisa realizada em 2/12/2010. Tavares: - Jd. São Paulo - Barateiro - Santa Rosália ;  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  preço do açúcar continua a subir, já tendo passado dos R$ 19,00 por 
pacote de 5 kg. Óleo de soja tem tendência de alta. O preço do arroz está estabilizado. O preço do 
feijão normalizou e voltou ao antigo patamar.

Supermercado Bretas Tavares SanMichel Barateiro

Arroz tipo 1 - 5 kg 7,49 6,98 5,99 6,98

Feijão - 1 kg 1,99 3,19 2,49 2,79

Açúcar Cristal - 5 kg 10,90 8,98 9,29 8,98

Sal refi nado - 1 kg 0,89 1,40 0,89 0,85

Óleo de Soja - 900 ml 2,29 2,79 2,59 2,69

Ovo branco - dz 2,39 2,90 2,29 2,19

Farinha de trigo - 1 kg 1,59 1,69 1,15 1,59

Macarrão - 500 g 1,59 1,69 1,55 1,19

Margarina - 500 g 1,89 1,29 1,39 1,80

Extrato de Tomate - 350 g 1,29 0,99 0,69 0,99

Fubá mimoso - 1 kg 1,29 1,49 1,70 1,29

Maizena - 500 g 1,55 3,95 3,98 2,39

Bolacha de trigo - 400 g 1,79 2,35 1,95 1,99

Achocolatado - 400 g 1,95 1,69 1,99 1,78

Refrigerante - PET 2l 1,89 1,79 1,98 1,65

Leite tipo C - 1 l 1,49 1,15 1,49 1,30

Pãozinho francês - 1 Kg 4,99 4,50 4,98 3,99

Sabonete - 90 g 0,49 0,39 0,49 0,59

Pasta de dente - 90 g 1,19 0,99 0,99 0,98

Papel higiênico - pct 4 1,99 0,99 1,79 1,29

Absorvente higiênico pop 1,65 0,99 1,59 1,29

Toalha de papel - pct 2,55 2,50 2,75 1,80

Sabão em pedra - 1 kg 2,79 3,90 2,99 2,99

Sabão em pó - 1 kg 2,99 3,98 3,49 3,98

Detergente - 500 ml 0,79 0,89 0,85 1,24

Água sanitária - 1 l 1,29 1,60 1,09 1,29

Desinfetante - 500 ml 1,99 1,70 1,43 1,68

Lã de aço  - pct 1,19 0,89 1,09 0,89

Soma das Compras (R$) 66,17 67,64 64,94 62,46

Diferença + careiro / + barateiro 6,70% Diferença = R$ 5,18

O IPVA de 2011 será 7% 
mais barato, mas o minei-
ro vai continuar com o im-
posto sobre veículos mais 
caro do país e com menor 
desconto para pagar à vis-
ta, ao lado de São Paulo. 
Enquanto a maioria das 
alíquotas é de 2,5% ou 3%, 
o Estado recolhe 4% do va-
lor de mercado do carro. 
A taxa é a mesma de São 
Paulo e do Rio de Janeiro, 
com a diferença que os ca-
riocas que pagam à vista 
têm desconto de 10%, e 
os mineiros têm um bônus 
de apenas 3%, assim como 
os paulistas. A alíquota 
de 4% foi aprovada pela 
Assembléia Legislativa em 
1998 e o desconto de 3% à 
vista entrou em vigor em 
2004.
No Pará, por exemplo, 
onde alíquota é de 2,5%, 
o desconto é de 5% para 
todos que quitam de uma 
única vez, mas se o moto-
rista não tiver multas há 
dois anos, sobe para 15%. 
Também há uma lei assim 
no Rio Grande do Sul, com 
benefícios de até 23,8% 
para os bons motoristas.
Em 2011, a redução do 
IPVA será 48% menor do 
que a deste ano, quando 
o imposto caiu em média 
13,5%. O subsecretário da 
Receita Estadual da Secre-
taria da Fazenda de Minas 
Gerais, Pedro Meneguetti, 
explica que a queda acom-
panha a desvalorização de 
mercado dos veículos que, 
segundo a tabela Fipe, foi 
de 7,2%. Em 2010, o im-
posto caiu mais porque a 
desvalorização foi maior, 

uma vez que o Imposto 
sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) barateou carros 
novos e usados. 
Licenciamento. A taxa de 
licenciamento, que em 
2010 foi de R$ 56,97, em 
2011 subirá para R$ 62,17. 
De acordo com Meneguet-
ti, o aumento de 9,2% é 
explicado pela infl ação. 
“Trata-se do IGP-DI, ín-
dice usado para corrigir 
o imposto”, justifi ca ele, 
lembrando que, no ano 
anterior, a taxa fi cou mais 
barata porque houve defl a-
ção.
Os mineiros terão até 31 
de março para pagar o li-
cenciamento. Já o IPVA 
pode ser pago a partir de 
hoje nos bancos credencia-
dos.
A primeira parcela vence 
a partir de 17 de janeiro. 
Quem atrasar pagará mul-
ta diária de 0,3% até o 30º 
dia de atraso. Depois do 
31º dia, a penalidade su-
birá para 20% do valor do 
imposto devido.
Arrecadação vai crescer 
15%
Apesar da redução de 7% 

no IPVA, o Estado deve re-
colher 15% a mais em rela-
ção à arrecadação de 2010, 
quando foram recolhidos 
R$ 2 bilhões. “Estimamos 
R$ 2,3 bilhões para 2011, 
pois tivemos um aumen-
to de 500 mil veículos na 
frota que paga o IPVA”, 
justifi ca o subsecretário da 
Receita Estadual da Secre-
taria da Fazenda de Minas 
Gerais, Pedro Meneguetti.
Ele explica que 20% do 
valor arrecadado com o 
imposto sobre veículos vai 
para o Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valo-
rização dos Profi ssionais da 
Educação (Fundeb); 40% 
vão para os municípios e 
40% vão para o orçamento 
geral do governo do Esta-
do, podendo ser investido. 
“Pode ser usado em inves-
timentos para estrada, por 
exemplo”, explica.
A receita com a taxa de 
licenciamento também vai 
crescer. “Em 2010 foram 
R$ 346 milhões e a estima-
tiva para 2011 é de atingir 
R$ 404 milhões”, destaca o 
subsecretário. 

Minas Gerais tem IPVA mais caro 
e menor desconto do país

Rua Luiz Duarte 343 - 
Santa Rosália

3713-1556

SUPER OFERTAS BARATEIRO !

Cesta básica de Natal  .... R$ 39,90
Panetone NewBread  .... R$ 4,49

Vinho Campino (com casco).... R$ 4,98
Cerveja Itaipava lata  350 ml .. R$ 1,00

Temos frango assado, pernil e leitoa 
assados. Garanta para sua Ceia!  

R$ 9,90
Garanta já o seu!!

SUPERMERCADO

desvalorização foi maior, 

www.fl ashvideofi lmes.com.br

Escolha aqui o Escolha aqui o Escolha aqui o Escolha aqui o Escolha aqui o Escolha aqui o 
seu filme!seu filme!seu filme!
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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 *

RÁPIDO CAMPINAS: 
A SUA MELHOR COMPANHIA DE VIAGEM

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

Após quatro meses em 
obras e um investimen-
to aproximado de R$550 
mil, a Santa Casa entrega 
esta semana a reforma e 
ampliação da Maternida-
de Dona Mathilde de Car-
valho Dias.  Em parceria 
com o Programa Viva Vida 
do governo de Minas, o 
hospital investiu em di-
versas melhorias no setor 
que vão contribuir com o 
atendimento humanizado 
às mães e bebês. 
Com a reforma, a Mater-
nidade tem nova sala de 
exames, quarto de inter-
nação clínica, duas salas 
de pré-parto com dois lei-
tos cada, berçário, novo 
posto de enfermagem e 
reforma do alojamento 
conjunto. A ala oferece 
mais um apartamento com 
banheiro e os outros qua-
tro que já existiam foram 
remodelados. O Centro 
Obstétrico que recebe ago-

CONCLUÍDAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA 
MATERNIDADE DA SANTA CASA

ra o nome do médico Dr. 
Paulo Barcellos, também 
foi ampliado e disponibi-
liza duas salas de cirur-
gia, além de um espaço 
para descanso médico. As 
redes elétrica e hidráulica 
de todo hospital que pas-
savam pela área da Ma-
ternidade também foram 
trocadas e modernizadas. 
MATERNIDADE
Referência no suporte de 
emergências obstétricas, 
a Maternidade da Santa 
Casa oferece atendimen-
to personalizado à mãe e 
ao bebê que ainda serão 
beneficiados com outra 
novidade: é a implanta-
ção de uma de área de 
deambulação destina-
da ao pré-parto. O local 
oferece jardim externo e 
espaço para caminhada. 
“Para evoluir o parto nor-
mal, diminuir as dores e 
o tempo do trabalho de 
parto, as mães caminha-

vam pelos corredores da 
Maternidade, agora elas 
têm um espaço agradá-
vel e próprio para isso, 
um grande diferencial no 
atendimento”, comenta 
Tânia Frias, enfermeira 
responsável pela Materni-
dade.
A Maternidade oferece 
alojamento conjunto para 
aumentar o vínculo entre 
a mãe e filho, dá direito 
ao acompanhante durante 
o trabalho de parto e pós-
-parto, realiza orientações 
sobre a amamentação e 
a importância do alei-
tamento materno. “Com 
este novo espaço, vamos 
incentivar ainda mais o 
trabalho da equipe multi-
disciplinar e a integração 
do pai na participação 
do parto e através disso, 
fortalecer o vínculo fami-
liar”, explica Dr. Airton 
Grabareska, coordenador 
da Maternidade.

Na última semana, os ve-
readores Joaquim Alves 
(PMDB) e Paulo Eustáquio 
de Souza (PTB) se reuni-
ram com moradores dos 
bairros Jardim Itamaraty 
I, II e III, na zona leste. O 
objetivo foi discutir com a 
comunidade os problemas 
ocasionados pela falta de 
água constante naquela 
região. Muitas reclamações 
têm chegado à Câmara com 
relação a esse assunto e os 
vereadores já encaminha-
ram pedidos de informação 
ao Executivo.  
   Durante a reunião, os mo-
radores relataram que algu-
mas residências estavam há 
mais de seis dias sem água. 
Muitos foram obrigados a 
adquirir galões de água nas 
distribuidoras e utilizá-los 
até mesmo para o banho. 
Em ofício enviado ao DMAE 
(Departamento Municipal 
de Água e Esgoto), o vere-

ador Joaquim solicitou ao 
diretor Armando Bertoni  a 
presença de alguém respon-
sável por essa área. O enge-
nheiro Eduardo de Carvalho 
esteve presente no encon-
tro e esclareceu as princi-
pais dúvidas dos moradores.
   Na última semana, Joa-
quim encaminhou um Re-
querimento ao DMAE ques-

tionando o motivo do não 
funcionamento da caixa 
d’água localizada no Jardim 
Itamaraty III. Em resposta, 
ele foi informado que o re-
servatório estava em per-
feito funcionamento.
  Os legisladores afirmaram 
que, infelizmente, a situa-
ção deixa a resposta obtida 
em dúvida. “Se a referida 
caixa estivesse, de fato, 
funcionando, a situação 
dos moradores não seria 
tão desesperadora. Crian-
ças, adultos e idosos estão 
sem água até mesmo para 
beber e  isto é lamentável”, 
ressaltaram.
   Informações prestadas 
pelo Departamento Munici-
pal de Água esclarecem que 
já foi comprada uma bomba 
para ser instalada dentro 
de 10 dias e que, possivel-
mente, esta medida irá re-
solver o problema de falta 
de água naqueles bairros.

Moradores da zona leste 
reclamam da falta de água

Paulo Eustáquio e Joaquim da Farmácia ouve reclamações

AUTO ELÉTRICA 

CLEUBI
Eletricidade de Autos

Serviços e peças para automóveis, ônibus, tratores e 
caminhões

R. Maringá 210  *  Vila Nova
Poços de Caldas  (  3712-9188
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Tel. 3713--1845
Travessa São José 11 - Chácara Alvorada

Um natal para estourar a 

boca do balão!!!

Fala suas compras, estoure 

um balão e concorra a 

muitos brindes e descontos 

de até 30%. Aproveite!

CANAL 
DA 

MODAMODAMODA

AQUI VOCÊ ENCONTRA OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS:
Moda masculina, feminina e infantil. Papelaria e artigos para presente

CANAL 

Vereador Urutu destaca 
compromissos com a Zona Leste

   Mesmo com pouco tem-
po à frente de seu manda-
to na Câmara Municipal, o 
vereador Aparecido Nasci-
mento, o popular Urutu, já 
vem emplacando um forte 
ritmo de atuação. Ele faz 
questão de comparecer 
todos os dias e trabalhar 
em expediente integral no 
atendimento a todos que o 
procuram no seu gabinete. 
“Obviamente, sou vereador 
do município. No entan-
to, devo reconhecer que 
a maioria esmagadora dos 
votos que me conduziram 
a este mandato veio de 
eleitores da Zona Leste. Por 
isso, devo dar atenção es-
pecial à região, defendendo 
seus interesses e lutando 
pelo atendimento de suas 
reivindicações e pela solu-
ção de seus problemas. Este 
é o meu grande desafi o e o 
meu mais forte compromis-
so”, relatou o vereador que 

assumiu a vaga de Tiago 
Cavelagna (que foi para a 
diretoria do DMAE).
   Urutu lembra que os 
bairros da Zona Leste têm 
muitas carências - sem ex-
ceção. Por isso, é preciso 
ver o grau de prioridades 
e atacar as mais urgentes 
e aquelas que benefi ciem 
o maior número de pes-
soas possível. As maiores 
carências estão no setor 
de saúde, educação e es-
portes / lazer. “Temos rei-
vindicações muito antigas. 
Principalmente pedidos 
de creches, postos de saú-
de, quadra de esporte e 
melhorias em ruas. A Pre-
feitura não tem dinheiro 
sufi ciente para construir 
e manter estas reivindi-
cações e por isso devemos 
nos concentrar naque-
las que são mais viáveis e 
que podem ser resolvidas 
mais rapidamente. Depois, 

vamos lutar por aquelas 
maiores, que dependem 
mais de prestígio e vonta-
de política. Estas, precisam 
do apoio e mobilização das 
comunidades e de suas li-
deranças”, explicou Urutu. 
Muitas vezes, estas obras só 
são possíveis com a aplica-
ção de verbas dos governos 
do Estado e federal, já que 
o orçamento da Prefeitura 
não suporta os custos.
TRÂNSITO COMPLICADO

   O vereador destacou que 
os piores problemas da 
Zona Leste agora estão re-
lacionados ao trânsito. “De 
algum tempo para cá, o vo-
lume de veículos aumentou 
muito nas ruas da região. 
As ruas são estreitas, com a 
existência de muitos garga-
los e pontos negros que co-
locam em risco a segurança 
de motoristas e pedestres. 
“Vamos fi car atentos e co-
brar o Demutran para que 

se coloque redutores e 
outros equipamentos para 
aumentar a segurança do 
tráfego de veículos e pes-
soas. Vamos lutar para que 
se instalem as rotatórias 
nos trevos do DER, Ceasa e 
Mané Rock. Vamos melho-
rar o trânsito na Coronel 

Virgílio Silva, que tem um 
trânsito intenso, apesar de 
ser uma rua muito estrei-
ta”, explicou.

RIBEIRÃO DA SERRA
Outra preocupação do ve-
reador é com a situação do 
ribeirão da Serra, que está 
desbarrancando em vários 

locais. Principalmente atrás 
da marmoraria Caldense e 
do Clube da Alcoa. As obras 
são urgentes, já que a situ-
ação fi ca pior com a chega-
da do período chuvoso. “É 
algo que já deveria ter sido 
feito, na época da seca”, fi -
nalizou Urutu.

Urutu: bastante trabalho em pouco tempo de mandato na Câmara Municipal

Dezembro é aniversário da 
Canal da Moda. Quem ganha 

presente é você!
E tem mais: 20% de desconto nas compras com pagamento á vista, com dinheiro!
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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

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

 Cimento 

 Areia  e Brita 

 Tijolos 

 Telhas 

 Ferragens & Ferramentas

 Material Hidráulico,  Elétrico, etc e etc!

Financiamentos:

 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) 9822-6575R. Cel. Virgílio Silva 1587 (anexo ao Bretas Zona Leste) 9822-65759822-6575

Premiére Lanchonete

Conheça a nova loja no Posto Coronel. 
Mais conforto e mais alegria com a 

mesma qualidade!

Na tarde da última quinta-
-feira (25), foi realizada a 
solenidade de inauguração 
da nova sede do Centro 
de Educação Infantil (CEI) 
Milton Ferreira Costa, no 
Jardim Philadelphia. 
A solenidade contou apre-
sentações da Banda Infan-
to Juvenil da Secretaria 
de Educação e de alunos 

do CEI. “Com a nova sede, 
o CEI Milton Ferreira Costa 
passa a atender 125 crian-
ças, quando recebia apenas 
85, de 4 meses a 5 anos 
de idade”, explica a coor-
denadora Marisa Vanderlet 
Lima.
A inauguração fez parte 
das comemorações dos 138 
anos do município. Foram 

investido R$ 40 mil no pré-
dio. “Esta obra é fruto de 
um trabalho e de um com-
promisso com a comuni-
dade. Estamos entregando 
uma sede própria, em um 
local adquirido pela pre-
feitura e adaptado para dar 
mais conforto e proporcio-
nar a ampliação de atendi-
mento”, ressalta o prefeito.

Jd. Philadelphia ganha sua primeira 
unidade de educação infantil

Nova unidade 
da Premiére faz 
o maior sucesso
Sempre acreditando no 
potencial da sua clientela 
na Zona Leste, a Lancho-
nete Premiére montou sua 
primeira fi lial no anexo do 
Posto Coronel. Com mais 
espaço, a qualidade é ain-
da maior e oferece muitas 
outras comodidades, como 
lanches e bebidas. Venham 
conhecer e comprovem!O novo endereço da alegria: a nova Premiére no Dom Bosco

O prefeito Paulo César Silva 
concedeu entrevista coletiva 
na tarde desta quinta-feira 
(2), no gabinete, para reafi r-
mar que é contrário ao reajus-
te na tarifa do transporte co-
letivo urbano solicitado pela 
empresa concessionária do 
serviço no município, a Auto 
Omnibus Circullare.

Em informe publicitário 
veiculado na imprensa local, 
a empresa alega que o sis-
tema acumula um prejuízo 
de R$ 4 milhões e necessita 
de tarifa de equilíbrio de R$ 
2,75, o que representa 37,5% 
de reajuste. “Não concordo 
com a nova tarifa que está 
sendo proposta e já pedi à co-
missão tarifária uma revisão 
no valor”, ressaltou o prefei-
to. “Conquistamos algumas 
melhorias no sistema e não 
podemos colocá-las em risco 
por conta do aumento do va-
lor da tarifa”, completou.

Nesta quinta-feira, a em-
presa foi ofi cialmente comu-
nicada da posição do prefeito. 
“Acredito que a empresa pro-
vou que realmente está tendo 
prejuízo, mas, como prefeito, 
tenho que ter o olhar do pas-
sageiro, do usuário. Reconhe-
ço que a tarifa está há bastan-
te tempo sem aumento, mas 
não posso concordar. Estou 
pedindo um reestudo sobre o 
reajuste, porque entendo que 
este aumento é muito alto e 
não há como repassá-lo para 
a população”, afi rmou.

O reajuste só poderá ocorrer 
com a aprovação do prefeito, 
via decreto. Pelo contrato, a 
empresa tem direito à reajus-
te anual. No entanto, o valor 
não está atrelado a nenhum 
índice econômico. O aumento 

é calculado com base na pla-
nilha de custos da empresa, 

encaminhada para análise da 
comissão tarifária.

Crise no sistema local de transporte 
coletivo

Paulinho é contra nova tarifa. Circullare vai à justiça e 
diz que pode haver demissões e fi m de linhas ruins
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Bar do Tomate
Onde os amigos se encontram

R .  C e l .  V i r g í l i o  S i l v a  -  1 9 8 9
( 3 7 1 3 - 3 4 0 9

Aos Domingos 
Frango-Assado

Todos os dias, muita alegria, bebidas , 
salgadinhos e  refrigerantes

Bar do Tomate
Todos os dias, muita alegria, bebidas , 

Fixo:  3715 -6533

Foi realizada, na manhã do último do-
mingo, a solenidade de inauguração do 
Centro Educacional, no antigo Centro 
Social Urbano, na zona leste do muni-
cípio. No local, será instalado o campus 
avançado do Instituto Federal do Sul de 
Minas. A obra compreende a área admi-
nistrativa, salas de aulas, laboratórios e 
área esportiva, com investimentos que 

Prefeitura inaugura Centro 
Educacional no CSU

somam R$ 800 mil. 
O campus do IF Sul de Minas em Poços 
de Caldas funciona provisoriamente 
no prédio da Autarquia Municipal de 
Ensino, onde são oferecidos os curso de 
Eletrotécnica/Automação Industrial e 
Meio Ambiente. 
A solenidade de inauguração contou 
com a presença do prefeito Paulo César 

Silva, do vice-presidente da Câmara, Ál-
varo Cagnani, da secretária de Educação, 
Maria Helena Braga, do adjunto, Gérson 
Pereira Filho, do secretário de Projetos 
e Obras Públicas, Paulo Roberto Rodri-
gues Milton e do reitor da instituição, 
Sérgio Pedini.
O prefeito Paulo César Silva ressaltou a 
importância do centro tecnológico para 
completar o ciclo de qualidade e oferta 
no ensino público de Poços de Caldas, 
que vai da educação infantil ao ensino 
superior, com a instalação da Unifal. Já 
a professora Maria Helena Braga, secre-
tária de Educação, destacou a relevância 
fundamental do ensino técnico para a 
sociedade brasileira. 
É nossa missão ampliar o trabalho para 
atender todo o sul de Minas. E Poços não 
poderia fi car de fora desta expansão. O 
Instituto Federal agradece o empenho 
da Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Educação, afi rmou o reitor do IF Sul de 
Minas, Sérgio Pedini, que também agra-
deceu o trabalho dos deputados Carlos 
Mosconi e Geraldo Thadeu. 

O prefeito Paulo César Silva, o deputado Geraldo Thadeu  e o reitor do IF Sul de Minas, Sérgio Pedini inauguram o IFET
Na última semana, a 
vereadora Regina Cioffi  
(PPS), a enfermeira Renata 
Rennó, que será a coorde-
nadora do PSF na região do 
bairro Santo André, e lide-
ranças daquela região se reu-
niram com moradores para 
falarem da instalação da 
nova unidade do Programa 
Saúde da Família.
Vários assuntos foram discu-
tidos, dentre eles a divisão 

PSF na região do Santo André já é realidade

da área para atendimento da 
comunidade, realização de 
cadastramentos, logística e 
funcionamento do PSF. Todas 
as dúvidas foram esclareci-
das, tanto pela enfermeira 
como também pela vereadora 
Regina.
Para a legisladora, esse PSF 
é uma grande conquista 
daquela região. “Foi uma 
conquista muito grande da 
comunidade, que há anos 

clama por uma unidade na-
quela área para atendimento 
médico. Depois de uma longa 
espera o sonho está próximo 
de ser concretizado, com a 
inauguração em breve do PSF 
no Jardim Regina. Não pode-
mos deixar de agradecer o 
empenho do Executivo, atra-
vés da Secretaria de Saúde, 
que não está medindo esfor-
ços em atender a essa justa 
reivindicação”, enfatizou.

Dra. Regina atrai cada vez mais moradores às suas reuniões na região do Santo André
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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

COMUNIDADE

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

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 fi car melhor ainda!
Marcelo

Mais saúde para a Zona Leste
   Um dos mais conceitu-
ados e experientes farma-
cêuticos da cidade, o Sr. 
Walter Brunacci, está mon-
tando mais uma farmácia 
na refi ão onde ele mais 
gosta de trabalhar - a Zona 
Leste. O Sr. Walter conta 
que já possuiu várias delas 
na região - todas elas na 
região da Coronel Virgílio 
Silva - Francisco Salles. A 
única exceção foi uma que 
ele teve no Parque Pinhei-
ros, há cerca de 25 anos.
   Desta feita, seu novo 
empreendimento é a Far-
mácia Mais Saúde, situada 
na Coronel Virgílio Silva, 
pertinho do trevinho do 
Charque (subida da Pedro 
Barbosa). 
   “Tenho muitos amigos 
e clientes nesta região da 
Zona Leste. Sempre que 
eles me viam, pediam para 
que eu voltasse ao setor. 
Mesmo estando afastado 
há um bom tempo, resolvi 
atender a estes amigos e 
estamos montando a Far-

mácia Mais Saúde. Ela será 
das mais completas e, com 
certeza, a que oferecerá o 
melhor atendimento. Além 
de remédios, medicamen-
tos, curativos, perfumaria 
e produtos de higiene pes-
soal, também vamos apli-
car injeções, aferir pressão 
e glicemia, além de furar 
orelhas para a colocação de 
brincos”, relatou o empre-
sário. O empresário ainda 
conta que cumpriu rigoro-
samente todas as exigên-
cias da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), Conselho Regional de 
Farmácia e da própria Pre-
feitura de Poços de Caldas. 
“Fizemos muito mais do 
que o mínimo exigido por 
estes órgãos. Vai ser um 
exemplo de farmácia”, as-
segurou o Sr. Walter.
   A inauguração ofi cial 
deve ser até o próximo dia 
18, quando ele oferecerá 
um brinde especial aos seus 
amigos, vizinhos, clientes e 
demais pessoas.

À espera da inauguração: Drogaria + SaúdeBC Shop: eletrônicos de procedência na Zona Leste

Informática e eletrônica têm 
nova opção na região

   O jovem empresário Da-
niel recentemente inau-
gurou a mais nova e com-
pleta loja de produtos de 
informática, telecomunica-
ções, produtos eletrônicos 
e acessórios da região. Tra-
ta-se da BC Shop, na Rua 
Coronel Virgílio Silva bem 
ao lado da padaria Amor 
DiPão, em frente ao Parqui-
nho do Dom Bosco. 
   Daniel relata que só vai 
trabalhar com produtos de 
origem e qualidade garan-

tidos para que seus clien-
tes fi quem plenamente 
satisfeitos. “Aqui, nada de 
gambiarra. Qualidade em 
primeiro lugar e em todos 
os produtos e serviços que 
vamos oferecer - por mais 
simples que seja”, destacou 
Daniel.
   A loja também vai ter um 
ponto do Caixa Aqui, que 
vai permitir o pagamento 
de contas e boletos bancá-
rios, bem como recebimen-
to de benefícios.

Depois de assumir o meu mandato de 
vereador e ao terminar mais um ano 
de muito trabalho junto aos poderes 

legislativo e executivo, desejo a todos 
os moradores da zona leste um ano novo 

repleto de realizações, paz e harmonia em 
seus lares. Me coloco a inteira disposição 

de todos, para tudo aquilo que for 
necessário.

 

Aparecido Nascimento
(Urutu)

Feliz Natal!
Boas Festas !
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Assine a 
Tribuna da Zona Leste

E fi que por dentro das melhores notícias da melhor região da cidade

R$ 20,00 por ano

3713-2642
PEÇA JÁ A SUA ASSINATURA!

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;

Trânsito na Cel. Virgílio Silva 
preocupa comerciante

   O comerciante Lourival Ventura de 
Souza, proprietário do Bar do Toma-
te - um dos  mais tradicionais da Rua 
Coronel Virgílio Silva, disse que está 
muito preocupado com o trânsito 
nesta que é uma das principais vias 
da região. Segundo ele, os moto-
ristas e motoqueiros não respeitam 
os limites de velocidade e colocam 
em risco a vida de pedestres e de 
outros motoristas. Principalmente 

nas proximidades de seu bar (perto 
da Igrejinha do Charque). Por isso, 
ele pede a colocação de um quebra-
-molas antes da curva, diminuindo a 
velocidade dos veículos e aumentan-
do a segurança. Segundo Lourival, os 
mais folgados são os motoristas dos 
caminhões guinchos, que deveriam 
dar o exemplo de civilidade e cida-
dania, mas são os que mais correm e 
ameaçam o tráfego.

O comerciante Lourival, do Bar do Tomate: mais segurança

A Marisa – maior rede de 
varejo de moda feminina 
do Brasil – inaugurou, 
na  última sexta-feira 
(03/12), sua primeira loja 
em Poços de Caldas. Com 
910 m², a unidade - loca-
lizada no Minassul Shop-
ping - é dedicada à moda 
feminina.
O destaque da loja é a 
Coleção Primavera-Verão, 
que prioriza cinco ten-
dências (Candy Color, 
Navy, Militar Chic, Cos-
mopolitan e Lady Like) 
apresentadas nos desfi les 
internacionais e princi-
pais centros de moda. 
A Marisa possui inúme-
ras opções para renovar 
o guarda-roupa, sempre 
com uma boa relação 
custo-benefício – um dos 
grandes diferenciais da 
marca. 
Para o dia da inaugura-

Marisa Inaugura Primeira Loja Em Poços 
De Caldas Com Descontos Especiais

ção, a Marisa preparou 
muitas novidades e atra-
ções. Logo na entrada da 
loja, serão distribuídos 
balões e o som será co-
mandado pela DJ Verôni-
ca Kirkovics. Além disso, 
as clientes que receberem 
adesivos com o código de 
barras da Marisa, distri-
buídos em uma ação es-
pecial pelas ruas da cida-
de, concorrerão a brindes 
como cartões presentes, 
pares de ingressos para o 
cinema e bombons.
Com o Cartão Marisa e 
Marisa Itaucard, as clien-
tes poderão contar com 
uma série de ofertas e 
vantagens exclusivas, 
como 20% de desconto 
no dia da inauguração. 
As clientes que ainda não 
possuem o Cartão Marisa 
e Cartão Marisa Itaucard 
poderão adquiri-lo na pró-

pria loja.
SOBRE A MARISA

A Marisa é a maior rede 
de lojas especializada em 
moda feminina e moda ín-
tima feminina e uma das 
maiores redes de lojas de 
vestuário feminino, mas-
culino e infantil do Bra-
sil. Com mais de 60 anos 
de experiência, conhece 
e acompanha as neces-
sidades de suas clientes, 
construindo uma relação 
de cumplicidade e intimi-
dade com a mulher brasi-
leira. Sempre moderna e 
inovadora, lançou em 2010 
a Marisa Lingerie, que in-
troduziu no mercado bra-
sileiro um novo conceito 
de venda de roupa íntima. 
Com forte presença em to-
das as regiões brasileiras, a 
Marisa encerra o ano com 
278 lojas físicas e uma vir-
tual (www.marisa.com.br).   

   A página ofi cial da Câmara teve, em 
2010, mais de 284 mil acessos. Esses 
números mostram que o novo design 
aplicado  na seção de notícias facilitou 
a navegação, além de ter melhorado a 
aparência e a interatividade com o inter-
nauta.
   As melhorias no site vêm sendo feitas 
desde 2008, quando toda a página foi 
remodelada para obedecer aos padrões 
de acessibilidade aceitos mundialmente. 
Desta forma, o Poder Legislativo de Poços 
de Caldas provê conteúdo acessível às 
pessoas portadoras de necessidades es-
peciais, bem como compatibilidade para 
os mais variados navegadores de Internet 
e dispositivos de acesso.
   Segundo o assessor de informática da 
Câmara, Celso Magela de Almeida, a atu-
al página foi desenvolvida baseando-se 
em normas gerais, como a Usabilidade 
e a Acessibilidade, que  são técnicas que 
facilitam a navegação e a manutenção. 
No rodapé da página, são encontrados 
os selos indicando a homologação W3C, 
Creative Comons 2008 e NCAM(Símbolo 
de Acessibilidade na Web). 
 

Site da Câmara 
tem mais de 284 
mil acessos em 

2010
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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 defi ciente 

e ao idoso

( 3713-6266 <> Cel. 8842-9021

SAÚDE

Dr.  Anísio 
Pereira Jr.

Cirurgião Dentista

R. Cel. Virgílio Silva 2915
Dom Bosco

 (3713-6499

Convênio com 
Uniodonto, 

IASM, SinPro SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

Com o objetivo de con-
tribuir com a melhoria 
do trânsito na cidade, 
principalmente nas ave-
nidas que dão acesso à 
zona sul, o vereador Ál-
varo Cagnani (PSDB) en-
caminhou uma indicação 
à prefeitura sugerindo 
alternativas para dimi-
nuir o fl uxo de veículos 
nas avenidas Vereador 
Edmundo Cardillo e San-
to Antônio.

Com a duplicação da 
Edmundo Cardillo, os 
motoristas que saem 
das regiões sul e leste 
não podem mais entrar 
na rua  Antônio Grizaro 
Vieira, que dá acesso à 
rua Argentina, Condo-
mínio Vale do Imperador 
e demais vias do Jardim 
Centenário. Com a mu-

dança, as duas avenidas 
citadas passaram a rece-
ber, diariamente, grande 
quantidade de carros.

 A primeira su-
gestão do vereador é a 
instalação de placas in-
dicativas antes do retor-
no existente na avenida 
Santo Antônio (sentido 
bairro/centro), que dá 
acesso ao trevo no início 
da rua Argentina. Essas 
placas com os nomes 
dos bairros Centenário, 
Quisisana, Santa Ângela 
e São José orientarão os 
motoristas que preten-
dem se deslocar a estes 
locais, evitando a passa-
gem pela Santo Antônio.

Outra alternativa, 
segundo Cagnani, é o 
alargamento e prolonga-
mento da rua Benedita 

de Azevedo Rodrigues 
até o “trevo do Bianuc-
ci”. “Essa medida permi-
tirá o acesso aos bairros 
Centenário, Santa Ânge-
la e outros, evitando a 
passagem de veículos na 
avenida Santo Antônio e 
desafogando o trânsito 
também na área central”, 
comentou o parlamentar.

Por último, o vereador 
sugeriu que, com o alar-
gamento da rua Benedita 
de Azevedo, sejam colo-
cadas placas indicativas 
também nessa nova en-
trada. “Essas sugestões 
têm como objetivo de-
safogar o trânsito e dar 
melhores condições aos 
motoristas e pedestres. 
É preciso  proporcionar a 
todos um trânsito segu-
ro”, fi nalizou Cagnani.

Vereador sugere alternativas para 
melhorar trânsito na Edmundo Cardillo

Álvaro Cagnani mostra o caminho: facilitando a vida de moradores da zona Leste

O processo de coleta e apura-
ção dos índices da distribui-
ção de energia elétrica aos 
63 mil consumidores da DME 
Distribuição em Poços de Cal-
das foi certifi cado com a ISO 
9001/2008. A norma avalia o 
trabalho nas empresas no que 
diz respeito à gestão de qua-
lidade dos serviços oferecidos. 
A certifi cação é inédita para a 
concessionária e através dis-
so, mostra à comunidade que 
sempre está atenta ao forneci-
mento de energia com qualida-
de cumprindo uma exigência 
da ANEEL, Agência Nacional 
de Energia Elétrica.
O processo que obteve a certi-
fi cação é o que apura os índi-
ces de fornecimento de energia 
elétrica de forma individual e 
coletiva, na zona rural e urba-
na. São números que apuram a 
continuidade do fornecimento 
de energia elétrica ao consu-
midor.

Para este tipo de indicadores 
de serviço, a Aneel estipula 
valores em contrato com as 
concessionárias de energia, 
que por sua vez são obriga-
das a informar mensalmente 
estes valores aos consumido-
res. Estes valores não podem 
ultrapassar o valor estipulado 
pela agência reguladora. “A 
certifi cação obtida pela DME 
Distribuição comprova os re-
sultados e esforços destinados 
ao atendimento e a qualidade 
do produto que é oferecido 
pela concessionária ao municí-
pio, além disso, prova-se que 
a DMED está de acordo com o 
que está previsto no contrato 
com a Aneel”, explica Márcio 
Guerrero, supervisor de manu-
tenção de distribuição.
A certifi cação avaliou todas as 
etapas do processo que apura 
os índices de qualidade do for-
necimento de energia: o pri-
meiro contato no atendimento 
aos consumidores através do 
call center, o tempo de deslo-
camento e execução do traba-
lho de recuperação do forneci-
mento de energia elétrica.

O processo certifi cado tem 
como fi nalidade a apuração 
dos índices denominados DEC/
FEC - (Duração Equivalente de 
Interrupção) e (Frequência 
Equivalente de Interrupção). 
O DEC/FEC registra a duração 
e a frequência equivalentes à 
interrupção, o tempo em que 
um conjunto de unidades con-
sumidoras fi cou sem energia e 
o número de vezes que ocorreu 
interrupção no fornecimento 
desse conjunto. Estes indica-
dores podem ser acompanha-
dos de forma detalhada mês 
a mês pelos consumidores no 
verso da própria conta de luz.
Com a certifi cação, o proces-
so de apuração será avaliado 
através de auditorias de ma-
nutenção que seguem pelos 
próximos 36 meses. “Mais 
do que nunca os clientes da 
DMED podem confi ar em nosso 
trabalho. A certifi cação garan-
te a fi delidade dos índices de 
distribuição. É apuração corre-
ta e fi el dos indicadores DEC/
FEC”, ressalta Ronaldo Ferreira 
Muniz, diretor técnico da DME 
Distribuição.

DME Distribuição recebe certifi cado ISO9001

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
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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

---------------------------------------------
GRAPHIC WORK STATION

 Computador Pentium3, impressora 
laser HP e scanner. Corel, Photoshop, 
Pagemaker, etc. R$ 500,00. Tratar 
4141-2514 (fixo)

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

FILMES ADULTOS
3722-4398

---------------------
VENDO BICICLETA ERGOMÉTRICA

R$ 70,00 
8451-1789

VENDO
 Caixa de grave -  módulo auto falante 

novo  - 9911-6108

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

VENDO VOLANTE  GOL G3
R$200,00

 8451-1789
-------------------------------

MONZA 2.0 93
V. 4 pts., d.h. Tr.

3721-6423 / 9112-0110
------------------------------------------

KANSAS 2010
V.PRATA TRANSF. FINANC.

0 ENTRADA.TR
8817-9616

---------------------
FIORINO V.FURGÃO, 96/97,

MOTOR 1500, BRANCO.
TR. 9905-0804

-------------------------------
CAMINHÃO VW - VENDO
Ano 1985 modelo 6/90

Tratar: 8851-5317/3712-1752

Negócios & Oportunidades Serviços

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

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

GATONA SELVAGEM
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

DISK ENTREGA: (9807-7391

Zona Oeste ganha sua mais nova farmácia
   Entra em funcionamen-
to neste final de semana a 
mais nova e dinâmica far-
mácia da Zona Oeste da ci-
dade - a Droga Vila. Situada 
num dos pontos mais estra-
tégicos daquela região - a 
confluência da Av. Gentil 
Messias com a Av. Cham-
pagnat e Antônio Togni. 

Vai atender a um grande 
número de bairros que an-
tes precisavam se deslocar 
até a Vila Cruz e agora vão 
encontrar de tudo, bem 
pertinho de casa - e com 
preços muito competitivos.
   A Droga Vila foi fundada 
pelos jovens farmacêuticos 
Antônio Lucas Alves Silva 

e Aline Cristina Silva. Ape-
sar de jovens, ambos têm 
muita experiência no setor, 
trabalhando em hospitais, 
laboratórios e outros es-
tabelecimentos da área de 
saúde. 
   Aline destaca que por 
causa desta experiência na 
área farmacêutica, perce-
beram uma carência  nesta 
região e decidiram investir 
para que a sua população 
fosse atendida. Não só os 
próprios moradores, mas 
também os usuários da 
Unimed e, futuramente, 
dos hospitais da Climepe e 
AACD (que estão em cons-
trução nas imediações).
   Além de remédios, me-
dicações e curativos, a 
farmácia também vai ter 
aplicação de injeções, 
monitoramento de pressão 
e glicemia, além de coloca-
ção de brincos.

A Droga Vila fica á Av. Antônio Togni 1908, na Vila Cruz. Telefone 3725-9065

Paola, Lucas e Aline, os proprietários da Droga Vila
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1 - AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 683- POÇOS DE CALDAS, MG
RES ERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 FAX: 3712-9064 2 - MINASSUL SHOPPING1 - 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!

COMUNICADO
A Ofi cina 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

BBB
(((
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