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( 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

SHOW ROOM /VENDAS:                         www.worldcar.net.br
Rua Reinaldo de Figueiredo Bastos 4 - Pq. Primavera ( 3714-7777
Assistência Técnica: R. Cel. Virgílio Silva 1249 - Vila Nova  ( 3711-6366

) 3722-7372

Para sua tranquilidade e 
segurança, temos sempre 

a presença de um
 farmacêutico!

AUTO PEÇAS USADAS AFONSINHO

EM BREVE!
Todos 4x4 

Diesel

Urutu quer manter 
ginásio Francisco Luz 

na Zona Leste
   O vereador Aparecido 
Nascimento (Urutu) quer 
que a estrutura do giná-
sio poliesportivo Fran-
cisco luz seja remontada 
na área atualmente aban-
donada do Centro Social 
Urbano. O ginásio vai ser 
desmontado para a cons-
trução da UPA 24 horas 
na Praça do Povo. Por su-
gestão da vereadora Ciça, 
ele iria para o jd. Espe-
rança. No entanto, Urutu 
discordou e apresentou 
emenda para que a estru-
tura seja colocada na pró-
pria região, que é carente 

de equipamentos de es-
portes e lazer (ao contrá-
rio da Zona Sul, que já é 
muito bem servida).
   Para Urutu, a coloca-
ção na área abandonada 
do CSU, além de propor-
cionar mais opções de 
esporte e lazer, ainda 
contribuiria para recupe-
rar a área que hoje está 
abandonada, tomada por 
mato e entulhos. “Vamos 
nos mobilizar e unir as 
forças para manter a es-
trutura na Zona Leste. 
Disso podem ter certeza, 
assegurou urutu. Estado de abandono: vereador garante que ginásio vai recuperar área do CSU
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“O homem esquece mais facilmente a morte do 
pai do que a perda do patrimônio.” 

(Nicolau Maquiavel) 

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

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

WILSON RIBEIRO
Bandeira do Sul, uma pe-

quena cidade ao nordeste 
de Poços de Caldas, é pouco 
conhecida até mesmo para 
quem mora aqui na região. 
Quem não tem algum paren-
te ou amigo por lá, dificil-
mente vai ter motivos para 
conhecê-la. No entanto, 
ultimamente, a cidade tem 
ficado famosa às custas de 
trágicas notícias. Primeiro, 
foi com um evento uma se-
mana antes do carnaval. Na 
ocasião, um sujeito em cima 
de um trio elétrico soltou 
um rojão de serpentina me-
talizada na rede de alta ten-
são. Provocou um curto cir-
cuito. Os cabos se romperam 
e caíram ainda energizados 
sobre os foliões que faziam 
a maior folia sob a rede. 

O resultado foi catastró-
fico: 17 pessoas morreram 
eletrocutados por uma des-
carga de mais de 7 mil volts 
e mais de 50 ficaram feridas 
e carregarão sequelas para 
o resto de suas vidas. Para 
se ter idéia da gravidade do 
acidente, passados quase 
dois meses da tragédia, ain-
da hoje tem gente interna-
da na UTI da Santa Casa por 
causa das lesões causadas 
pelas descargas de alta ten-
são. Com todo respeito às 
vítimas, aquilo foi um tre-
mendo desrespeito para com 
a multidão que só queria se 
divertir, mas jamais imagi-
navam que estava entrando 
numa tremenda fria e parti-
cipando de um evento sem 
nenhum planejamento mí-
nimo de segurança e apoio 
aos participantes.

Nem se passaram dois 

O que está acontecendo em Bandeira do Sul?
meses da tragédia do Car-
naBand, no último dia 15 
a região foi surpreendida 
por outra tragédia vinda de 
Bandeira do Sul. No final da 
tarde daquela quarta--feira, 
um veículo Toyota Corolla 
que seguia em direção à 
cidade colidiu frontalmen-
te contra um Fiat Uno que 
vinha em sentido contrário 
(vinha para Poços de Cal-
das). Ambos os veículos 
estavam lotados. No Corolla 
seguiam alguns familiares e 
amigos do sr. João da Vila, 
que tem uma loja de tijolos 
e telhas nas imediações do 
Parque Primavera. No Uno, 
uma família de Bandeira do 
Sul que vinha de Campestre 
para poços de Caldas. O Co-
rolla fez uma ultrapassagem 
proibida bem em frente ao 
Posto da Pamonha e deu 
no que deu. Como já era 
de se esperar, quem estava 
no Uno levou a pior e seus 
quatro ocupantes morreram 
na hora e ficaram presos às 
ferragens. Mesmo tendo um 
monte de “air bags”, os ocu-
pantes do Corolla ficaram 
gravemente feridos e foram 
removidos pelo pessoal do 
SAMU e dos Bombeiros para 
vários hospitais de Poços de 
Caldas e vão se lembrar para 
o resto de suas vidas do fa-
tídico acidente.

Em ambos os casos, hou-
ve flagrantes desrespeitos 
às leis da Física. No caso 
do carnaval, envolvendo a 
eletricidade; na colisão do 
Posto da Pamonha, a cine-
mática. Muita gente costu-
ma desrespeitar as “leis do 
homem” e geralmente ne-
nhuma penalidade é impos-
ta. Até mesmo nas leis de 
trânsito – como foi o caso 
do rapaz que fez uma ultra-
passagem num local proibi-
do. Mas quando o assunto 
são as “leis da natureza”, a 
história é diferente. E deze-
nas de pessoas de Bandeira 
do Sul experimentaram isso 
na própria pele. 21 destas 
já não estão mais aqui para 
contar a experiência e o 
restante delas vão carregar 
em seus corpos e sem suam 
mentes os sinais e as mar-
cas desta lei irrevogável que 
está escrita nos céus.

O que aconteceu em Ban-
deira do Sul nos mostra que 
é muito importante termos 
consciência que leis – natu-
rais ou “dos homens”-  exis-
tem e que é bom que nós as 
obedeçamos com sabedoria. 
Caso contrário, os recentes 
exemplos ocorridos naquela 
cidade nos mostram o que 
acontece. E não desejamos 
que ninguém passe por isso 
para aprender.

10 VEZES DECEPÇÃO
A professora da 6ª série perguntou para a 
turma:
- Qual é a parte do corpo humano que au-
menta quase dez vezes seu tamanho quan-
do é estimulada?
Ninguém respondeu, até que Maria levan-
tou, furiosa, e disse:
A senhora não deveria fazer uma per-
gunta dessas para crianças da 6ª série. Eu 
voucontar para meus pais, e eles vão falar 
com o diretor, e ele vai demitir você,com 
base no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente ! E vai chamar o Conselho Tutelar 
pra te prender!
Para o espanto da Maria, a professora não 
apenas a ignorou como fez a pergunta 
novamente.
- Qual é a parte do corpo que aumenta 
em dez vezes seu tamanho quando é es-
timulada? Alguém sabe?
Finalmente, Joãozinho levantou-se, 
olhou em redor, e disse:
- A parte do corpo que aumenta dez ve-
zes seu tamanho quando é estimulada é 
a pupila dos olhos.

A professora disse: - Muito bem, Joãozi-
nho!
Então, voltou-se para a Maria e conti-
nuou:
- E quanto a você, mocinha, tenho três 
coisas para lhe dizer: Primeira: você tem 
uma mente muito suja para sua idade. 
Segunda: você não leu a sua lição de casa. 
E terceira: ... DEZ VEZES??? hahaha... Um 
dia você vai ficar muito, mas muuuuito 
desapontada!!!!

LOIRA GELADA
Duas loiras estavam no céu e começaram 
a conversar:
L1- Como você morreu?
L2- Morri congelada
L1- Nossa , que horror.Como é morrer 
congelada?
L2- Bem , primeiro você congela o braço 
, a perna... e depois morre. E você , como 
morreu?
L1- Eu morri porque tive um infarto
L2- Como foi?
L1-Eu estava desconfiando que meu ma-
rido estava me traindo.Aí então eu voltei 
do trabalho e vi que ele estava sozinho. 

Continuei desconfiada e fui procurar a 
amante dele no porão , tive um infarto 
e morri.
L2-Puxa colega , se você tivesse procura-
do no freezer , nós duas estaríamos vivas!

190 PAPAGAIO
Um policial do 190 atendeu ao telefone e 
foi anotando o pedido de socorro:
Socorro, mandem alguém urgente, en-
trou um gato aqui em casa!!!!
- Mas como assim, um gato em casa???...
- Um gato!!! Ele invadiu a minha casa e 
está caminhando na minha direção!!
- Mas como assim?  Um ladrão?
- Estou falando de um gato mesmo, des-
ses que fazem miau!!!!
- Mas o que tem de mais um gato ir na 
sua direção?
- Ele vai me matar  e vocês serão os cul-
pados!!!
- Quem está falando!!!????
- O PAPAGAIO, CARAMBA!!!!!!

O QUE É,O QUE É?
Um monte de negros em pé e em frente 
um muro branco?
R: UM CÓDIGO DE BARRAs

SEQUESTRO RELÂMPAGO
TOM - ALVORADA LANCHES

Ocorre  a qualquer hora do dia  !..
Um  homem vestido com o uniforme de 
segurança (terno e rádio) aproxima-
-sed a vítima ainda no estacionamento 
e avisa que ela  deixou o carro aberto. 
A  vítima retorna ao veículo para fechá-
-lo.... O falso segurança  oferece-se 
para acompanhá-la.
Ao  chegar no carro, empurra a vítima 
para o interior do veículo e sai,
Levando a vítima, com bolsa, celular, 
dinheiro, cheques,  cartões...
Ás  vezes solta a vítima na rua,  mas 
também pratica o sequestro  relâmpa-
go para tirar $$ dos caixas eletrônicos.
Muito cuidado com esse novo golpe, já 
que a abordagem é feita de maneira 
profissional.
Se ocorrer com você,  nunca volte ao 
carro com a pessoa que lhe abordou!
Procure outro segurança no interior do 
shopping e peça  ajuda e fique alerta!
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DEFENDA O SEU DINHEIRO  
Pesquise os preços antes de ir ao supermercado

Pesquisa realizada em 13 de abril/2011. Barateiro: - Santa Rosália - Arco iris - Alto Dom Bosco ;  
San Michel - Campos Elíseos e Bretas - Vila Nova.
O preço do açúcar continua salgado por causa da demanda internacional e da entresafra. O óleo 
de soja está indo para o mesmo caminho e tende a ficar mais caro nos próximos meses. Na última 
pesquisa,o supermercado mais barateiro ficou em R$ 63,09 (Bretas).

Supermercado Bretas San Michel Arco Iris Barateiro

Arroz tipo 1 - 5 kg 6,49 6,89 6,49 6,99

Feijão - 1 kg 2,19 2,59 2,10 2,49

Açúcar Cristal - 5 kg 7,59 9,58 7,99 8,95

Sal refinado - 1 kg 0,99 0,86 0,85 0,89

Óleo de Soja - 900 ml 2,89 2,69 2,59 2,89

Ovo branco - dz 2,79 2,89 2,99 2,39

Farinha de trigo - 1 kg 1,49 1,19 1,29 1,49

Macarrão - 500 g 1,59 1,68 1,39 1,39

Margarina - 500 g 1,59 2,69 1,59 1,85

Extrato de Tomate - 350 g 1,19 0,99 0,89 1,19

Fubá mimoso - 1 kg 1,29 1,89 1,70 1,39

Maizena - 500 g 2,99 3,99 2,80 2,29

Bolacha de trigo - 400 g 1,79 2,19 1,69 1,99

Achocolatado - 400 g 1,99 2,15 1,95 2,38

Refrigerante - PET 2l 1,99 1,98 1,79 1,78

Leite tipo C - 1 l 1,49 1,49 1,30 1,35

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

Sabonete - 90 g 0,55 0,59 0,59 0,55

Pasta de dente - 90 g 1,39 1,05 0,99 1,10

Papel higiênico - pct 4 1,60 1,49 1,20 1,29

Absorvente higiênico pop 1,59 1,85 1,75 1,99

Toalha de papel - pct 2,79 2,09 1,99 2,39

Sabão em pedra - 1 kg 3,49 3,49 3,49 3,65

Sabão em pó - 1 kg 2,69 3,99 2,99 3,39

Detergente - 500 ml 0,89 0,95 0,89 1,35

Água sanitária - 1 l 1,09 1,35 1,35 1,15

Desinfetante - 500 ml 1,89 1,75 1,50 1,99

Lã de aço  - pct 1,89 1,45 1,49 0,99

Soma das Compras (R$) 65,19 70,77 62,61 65,53

Diferença entre o supermercado mais 0,00

careiro e o mais barateiro 13,04% Diferença = R$ 8,16

Rua Cel. Virgílio Silva 3412 - Dom Bosco ( 3713-3745

O MELHOR FRANGO FRITO DA CIDADE!
Salgados * Pizzas * Lanches 

O Bar Du Urutu também tem o melhor 
restaurante self service da região!

Cardápios variados. Qualidade e higiene 
impecáveis todos os dias.

Wilson Ribeiro
   A mais nova das conces-
sionárias de automóveis de 
Poços de Caldas, a World 
Car, também pode ser con-
siderada um notável exem-
plo de sucesso no mercado 
automobilístico regional. 
Com menos de três meses, 
a distribuidora dos veícu-
los Chana está obtendo um 
sucesso acima do que fora 
orginalmente planejado, 
conforme relatou os seus 
diretores Juliano e Clodo-
aldo. Eles disseram que a 
aceitação dos veículos chi-
neses está excelente porque 
os consumidores brasileiros 
já superaram preconceitos 
e, gradativamente, também 
está mudando o conceito da 
utilidade de um veículo au-
tomotor. “Antigamente, o 
telefone no Brasil era visto 
como um investimento pa-
tromonial de luxo. Custava 
uma verdadeira fortuna. Só 
para se ter uma idéia, um 
simples aluguel de uma li-
nha custava um salário mí-
nimo por mês. Hoje telefo-
ne é ferramenta de trabalho 
e uma linha não custa nada 
e ninguém mais paga R$ 
545,00 por mês de aluguel. 
A mesma coisa se aplica aos 
automóveis. Há tempos ele 
é visto como investimento 
e muitas pessoas o com-
pram para mostrar status, 
que são chique. Só que no 
mundo, esta visão é erra-
da, pois automóvel é ítem 
de primeira necessidade e 
ferramenta de trabalho. É 
como o telefone. Felizmen-
te, esta visão está mudando 

World Car:
Revendo conceitos, superando preconceitos e 

conquistando novos mercados

e o brasileiro está caindo 
na real. Por isso, o preço 
dos automóveis está caindo 
ao longo do tempo”, expli-
cou Juliano.
Os chineses, uma nova rea-
lidade - Clodoaldo destacou 
que a chegada dos veículos 
chineses ao mercado brasi-
leiro era questão de tempo 
e isso agora é irreversível. 
“Antigamente, o governo 
proibia a importação des-
tes veículos para proteger 
os ganhos das montadoras 
locais, que lucraram muito 
com isso. No entanto, essa 
mordomia acabou e os chi-
neses estão chegando com 
preços incríveis, colocando 
em polvorosa as montado-
ras que vão ter que baixar 
seus preços para não perder 
mercado. Principalmente 
no segmento dos comer-
ciais leves, onde o Chana 
custa quase que a metade 
dos concorrentes”, infor-
mou. Segundo ele, estes 
veículos estão agradando 

todos seus clientes, pois 
oferecem muitos benefícios 
a um preço incrível, o que 
está atraindo compradores 
de todas as cidades da re-
gião. Graças a esta aceita-
ção, a World Car está sendo 
uma das mais eficientes 
da rede de distribuição da 
Chana no país inteiro.
Preconceitos - Juliano dis-
se também que a Chana 
vem superando o precon-
ceitos que existe contra 
novas marcas que chegam 
ao mercado. Ele lembra que 
isso aconteceu contra a 
Fiat, quando ela chegou ao 
país em meados da década 
de 70, quando diziam que 
os carros da montadora ita-
liana não valia nada e eram 
verdadeira “porcarias”. Mas 
ao longo dos anos, ela mos-
trou que tinha valor e hoje 
lidera o mercado nacional. 
O mesmo aconteceu com a 
Hyundai e a Kia, que che-
garam nos anos 90 e eram 
taxadas de bugigangas, 
mas hoje são fortes marcas, 
superando outras que eram 
tidas como “rainhas da co-
cada”, mas que hoje estão 
em decadência. Para o em-
presário, o tempo vai mos-
trar que já não vale mais a 
pena ver automóvel como 
investimento patrimonial 
e quem estudar a relação 
custo/benefício, vai ver 
que os veículos da Chana 
hoje são e melhor opção 
para todas as necessidades 
dos pequenos empresários.

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

Graças à sua tecnologia inovadora e preços incrivelmente 
baixos, os veículos da Chana estão fazendo o maior suces-

so e Poços de Caldas e cidades da região
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Assine a 
Tribuna da Zona Leste

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

R$ 20,00 por ano

3713-2642
PEÇA JÁ A SUA ASSINATURA!

Para melhor servir à região, a Tribuna da Zona Leste agora é quinzenal. E 
também está criando um novo programa editorial para tornar ainda mais 
abrangente a cobertura jornalística e publicitária. Muito mais informação 

e serviço aos nossos leitores e anunciantes.
Por apenas R$ 20,00 por ano, você também pode fazer parte desta comu-

nidade*.

* 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;

O prefeito Paulo César 
Silva deu posse ao novo 
secretário de Projetos 
e Obras Públicas, Álva-
ro Assumpção Cagnani, 
que se afastou de suas 
funções legislativas para 
ocupar o cargo. A soleni-
dade de posse foi reali-
zada no gabinete do pre-
feito, nesta quinta-feira 
(7), que ficou lotado de 
autoridades, amigos e 
familiares que prestigia-
ram o evento. 
Vereador por cinco man-
datos, Cagnani é admi-
nistrador de empresas 
e filiado ao PSDB. Já 
ocupou os cargos de 1º 
Secretário da Câmara 
(1997/98), corregedor 
(1999), vice-presidente 

da Câmara (2005/06 e 
2009/2010) e presidente 
(2007/08).
Também desempenhou as 
funções de presidente da 
Comissão de Administra-
ção Pública, membro da 
Comissão de Legislação 
Participativa, presidente 
da Comissão de Legisla-
ção Participativa e vice-
-presidente da Comissão 
de Justiça, Legislação e 
Redação Final. 
“O engenheiro Paulo 
Milton já vinha demons-
trando interesse de ficar 
somente no seu cargo 
como servidor da Prefei-
tura. Fizemos o convite 
ao Álvaro Cagnani com 
o objetivo de prestigiar 
o vereador, que tem um 

conhecimento muito 
grande da cidade, mas 
que nunca teve a expe-
riência de trabalhar no 
Executivo. Agora, ele vai 
poder dar uma grande 
contribuição ao municí-
pio também como secre-
tário de Obras”, destacou 
o prefeito Paulo César 
Silva. 
Já o novo secretário des-
tacou os desafios que 
terá à frente da pasta e 
parabenizou o engenhei-
ro Paulo Milton pelo tra-
balho desenvolvido nos 
três anos que desempe-
nhou a função. Já Mil-
ton ressaltou as grandes 
obras realizadas durante 
o período, como a AACD 
e a Unifal. 

Álvaro Cagnani assume Secretaria 
de Projetos e Obras Públicas

Solenidade de posse do vereador Álvaro Cagnani foi realizada no gabinete do prefeito

PRIORIDADES NA ZONA LESTE
Álvaro Cagnani disse que a maior parte das obras que terá a missão de chefiar está na 
Zona Leste: o muro de contenção no ribeirão da Serra, a UPA 24 Horas na Praça do povo, 
o asfaltamento da estrada da Cachoeirinha, a Praça Comunitária do Itamaraty 5 (ao lado 
dos prédios construídos por Luiz Antônio Batista), a creche do Pq. Pinheiros, a UBS da 
Estância São José e as rotatórias da Av. Presidente Wenceslau Braz.
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Dr. Eloísio do Carmo Lourenço
Consultório: Rua Paraíba 822 - Centro  ( 3722-4229

Criando 
lindos 

Sorrisos

Clínica geral g  Ortodontia g  Adultos e crianças

A Prefeitura e a DME Dis-
tribuição realizam, nesta 
quinta-feira (7), às 19h, 
no ginásio Juca Cobra, no 
Conjunto Habitacional Pe-
dro Affonso Junqueira, 
evento que marca a substi-
tuição de 1.300 geladeiras 
do Programa de Eficiência 
Energética (PEE).
O programa, desenvolvido 
em parceria com a Secre-
taria de Promoção Social, 
tem por objetivo investir 
em projetos de eficiência 
energética para evitar des-
perdício de energia elétrica 
e favorecer a comunidade. 
Incentivado pela Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel), com base na lei 
nº 9.991, o programa ga-
rante que as concessioná-
rias invistam em projetos 
de eficiência energética.
Em Poços de Caldas, 1300 
famílias serão beneficiadas 
com a substituição das ge-
ladeiras antigas e recebe-
rão um novo refrigerador 
com selo Procel classe A, 

com 252 litros e capacidade 
para consumo de 23,7kwh/
mês, gerando economia de 
30 a 50 kwh/mês por resi-
dência.
Foram selecionadas famí-
lias inscritas no Cadastro 
Único da Secretaria Muni-
cipal de Promoção Social. 
Participaram da seleção, 
famílias que têm renda per 
capta de até meio salário 
mínimo ou recebem o Be-
nefício de Prestação Con-
tinuada (BPC). Famílias 
com renda mensal de até 
três salários mínimos que 
possuem um dos membros 

que fazem uso de aparelho 
para tratamento de saúde, 
como oxigenoterapia, por 
exemplo, também pude-
ram participar.
Os refrigeradores antigos 
serão desmontados e re-
ciclados por empresa es-
pecializada, por meio de 
um processo chamado de 
manufatura reversa. Além 
disso, todas as lâmpadas 
amarelas das residências 
serão substituídas pelas 
brancas. A ideia é pro-
porcionar às famílias uma 
redução significativa na 
conta de luz. 

1300 famílias ganham novas geladeiras na cidade

O prefeito Paulo César Silva 
anunciou, durante reunião 
com boa parte do funciona-
lismo público municipal), a 
prorrogação do decreto que 
estabelece jornada de tra-
balho de 6 horas para os 
servidores municipais, com 
horário de funcionamento 
da Prefeitura das 12h às 
18h, e também revisão ge-
ral de 7%, a partir do mês 
de maio. O anúncio foi fei-
to durante assembléia geral 
da Coopoços. 
O novo decreto que prorro-
ga o prazo da redução da 
jornada de trabalho dos 
servidores, em caráter ex-
perimental, por mais 90 
dias, foi assinado durante o 
evento, realizado no Espa-
ço Cultural da Urca. O de-
creto também é válido para 
os funcionários do Depar-
tamento Municipal de Água 
e Esgoto.
O prefeito Paulo César Silva 
e o secretário de Adminis-
tração e Gestão de Pessoas, 
Marcelo Figueiredo, con-
sideraram que os serviços 
prestados à comunidade 

não foram prejudicados e 
que a padronização do ho-
rário de expediente e de 
atendimento ao público 
possibilitou a dinamização 
da atividade administrativa 
e operacional na Prefeitura 
e no DMAE. Além disso, a 
medida possibilitou redu-
ção de gastos e custos da 
máquina pública. 
De acordo com o prefei-
to, o novo horário gerou, 
além de um ganho indire-
to de 25%, mais qualidade 
de vida aos servidores e 
melhoria no atendimento à 
população. 
Já em relação à revisão 
geral anual, o prefeito en-
caminhou à Câmara Mu-
nicipal, no último dia 28, 
projeto que concede rea-
juste salarial de 7% a to-
dos os servidores públicos 
municipais, a partir do mês 
de maio. 
A revisão será concedida a 
servidores da administra-
ção direta e também aos 
da administração indireta, 
como autarquias, fundação 
e empresas públicas, além 

daqueles que prestam ser-
viços ao Poder Legislativo.
“Estamos nos antecipando 
e propondo revisão geral de 
7%, acima da inflação, para 
todos os servidores. Este 
percentual é o que o mu-
nicípio pode oferecer, no 
momento, sem comprome-
timento da Prefeitura em 
relação à Lei de Responsa-
bilidade Fiscal”, esclareceu 
o prefeito. A Lei estabelece 
limite prudencial de 51,3% 
das despesas com folha de 
pagamento. 
O projeto já está sendo 
apresentado à Câmara para 
que haja tempo hábil para 
apreciação e entrada em vi-
gor a partir de maio. O rea-
juste vai representar R$ 24 
milhões por ano a mais na 
folha de pagamento, recur-
sos que vão movimentar a 
economia local.
A Prefeitura de Poços de 
Caldas tem a maior folha 
de pagamento de todo o 
Sul de Minas, com mais de 
5 mil servidores nas mais 
diferentes áreas da admi-
nistração pública. 

Prefeito prorroga decreto da redução da 
jornada de trabalho e dá aumento de 7%
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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

English Everywhere!

CALHAS 
BRASIL

Serviço sob medida
Orçamento sem 
compromisso

CB

Os aproximadamente 70 mil 
carnês do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
começam a ser distribuídos 
na próxima segunda-feira, 
dia 18 de abril. 
Neste ano, o valor do 
IPTU sofreu atualização 
de 10,56%, de acordo com 
índice de inflação apurada 
pelo IGP-M (Índice Geral 
de Preços do Mercado). O 
pagamento deverá ser feito 
a partir do dia 9 de maio, 
de acordo com as datas de 
vencimento estabelecidas 
no carnê. Desde o ano 

passado, o pagamento foi 
adiado para maio para fa-
cilitar a vida do contri-
buinte, liberando os meses 
iniciais do ano, quando já 
há o vencimento de outros 
impostos, como o IPVA, por 
exemplo. 
Para pagamento à vista, 
em cota única, os contri-
buintes terão desconto de 
8%. Já quem optar pelo 
parcelamento, poderá efe-
tuar o pagamento em oito 
parcelas, de maio a dezem-
bro, com seis datas de ven-
cimento diferentes no mês, 

estipuladas no carnê. O va-
lor da taxa de coleta de lixo 
permaneceu inalterado. 
A novidade nes-
te ano é que a 
premiação para 
os contribuin-
tes em dia com 
o IPTU passou 
de dez para 20 
prêmios, sendo 
um carro 0 km, 
9 TVs LCD 40” e 
10 notebooks, 
com sorteio efe-
tuado pela lote-
ria federal.

Carnês do IPTU começam a ser distribuídos SITE DA TRIBUNA DA ZONA LESTE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO
Há muito tempo planejado, mas só agora viabilizado, o site da Tribuna da Zona leste está em fase final de 
construção. É mais uma iniciativa dos 10 anos do jornal. Com um visual moderno e arrojado, vamos trazer 

a história da região, estatísticas, curiosidades, personagens, notícias atualizadas a toda hora e muito 
mais. Em breve, confiram em www.tzleste.com.br
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M a t e r i a i s  P a r a  C o n s t r u ç ã o

( 3722-3167
Rua Paissandu, 69 - Dom Bosco

X Cimento 

X Areia  e Brita 

X Tijolos e Telhas

X Ferragens & Ferramentas

X Material Hidráulico,  Elétrico, etc e etc!

SALES & SOUZA

 Lanches em geral
 Salgados, pão de queijo

 Sucos e refrigerantes
 Vitaminas

 Pastéis fritos na hora
 Açaí na tigela

R. Cel. Virgílio Silva 2322 (anexo ao Posto Coronel) 3713-5822

Premiére Lanchonete
Um novo endereço. A mesma qualidade, o mesmo atendimento

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

Padaria e mercearia

3713-0903 
 8805-9081

Promoçao: 
Raçao  Kilos por 

Loja 1 : Rua Major Joaquim Bernardes - 350 - Bairro Aparecida 
Loja 2 : Rua Coronel Virgílio Silva - 3.481 - Dom Bosco

AgroMinas
Pet Shop

Nas compras acima de 15 reais, ganhe em brinde!!

O governador Antonio Anastasia as-
sina, neste sábado (16), em Poços de 
Caldas, ordem de serviço para que 
a Companhia de Gás de Minas Ge-
rais (Gasmig) inicie os processos de 
implantação da rede de gás natural 
que irá abastecer o comércio da área 
central do município. O presidente da 
Gasmig, Fuad Noman, também assina 
a ordem de serviço.
Com investimentos de R$ 4,1 milhões, 
as obras serão realizadas no período de 
seis meses. Após implantação da rede 
de gás natural no centro da cidade, a 
Gasmig pretende expandir o forneci-

mento do insumo para as residências.
Os ramais, que têm extensão total de 
9 km, serão derivados do Gasoduto do 
Sul de Minas, que atende a indústrias 
da região desde janeiro de 2010. O 
objetivo do adensamento da rede é 
fornecer gás natural para o segmento 
comercial, incluindo hotéis, clubes, 
hospitais e restaurantes, dada a gran-
de concentração desses estabeleci-
mentos na região central de Poços de 
Caldas.
Além disso, a Gasmig está em negocia-
ção com postos de combustíveis para 
fornecer Gás Natural Veicular (GNV). 

Atualmente, um posto em Andradas já 
comercializa o GNV na região. 
 Para o segmento comercial, as vanta-
gens da utilização do gás natural, em 
substituição a outras fontes como o gás 
liquefeito de petróleo (GLP) e o óleo 
combustível, são o aumento da segu-
rança, mais economia e comodidade. 
O gás natural é mais leve do que o gás 
de botijão, dissipando-se rapidamente 
na atmosfera em caso de vazamento, 
o que o torna mais seguro. Como o 
fornecimento é contínuo, por meio de 
redes subterrâneas, também não há 
necessidade de armazenamento.

Governador autoriza distribuição de gás natural BC SHOP: uma completa agência financeira na Zona Leste
Sempre com o objetivo de bem servir às 
comunidades da região, a BC Shop, dos 
irmãos Daniel e Rafael, começou a fun-
cionar no final de 2010. No início de abril, 
ela finalmente conseguiu a formalização 
da parceria com a Caixa Econômica Fede-
ral e agora presta completo atendimento 
bancário na região. Recebe contas, bole-
tos bancários e carnês, paga aposentado-
rias, empréstimos para funcionários pú-
blicos, aposentados, pensionistas e para 
funcionários de empresas conveniadas 
com a CEF, financiamentos habitacionais 
como o Minha Casa, Minha Vida, consór-
cios,  financiamento e refinanciamento 
de veículos. Venha conferir!BC Shop: em frente ao Parquinho do Dom Bosco.

Di Prima

( 3713-3302
Rua Paissandu, 45 - Dom Bosco

Pães, bolos, tortas, doces & 
salgados e sobremesas.
Aceitamos 
encomendas para festas, 
casamentos e aniversários !

PROMOÇÃO ESPECIAL!
Pizza grande (vários 

sabores) + 1 guaraná 
PET 2l

R$ 11,50
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MERCEARIA E AÇOUGUE

PACOTÃO

VARIEDADES

Seus  f i na i s  de  semana  vão 
f i car  ma i s  de l i c i osos !

* Frangos assados
* Leitoas

* Pernil & lombos
Faça sua encomenda!!!

Dr.  Anísio 
Pereira Jr.

Cirurgião Dentista

R. Cel. Virgílio Silva 2915
Dom Bosco

 (3713-6499

SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

Empresário cativa governanta de 
Michael Jackson em Poços de Caldas

O empresário Joaquim José dos Reis 
(Fiola) deu mostras de como um bom 
atendimento cativa qualquer turista 
que visita a cidade. Há algumas se-
manas, ele dispensou atenção espe-
cial a uma senhora que observava a 
vitrine de sua loja (Cerart Couros), 
como sempre faz com qualquer 
cliente. Com o “tratamento vip” que 
recebeu, ela ficou sensibilizada e saiu 
super-satisfeita e disse que gostaria 
de retribuir a atenção. Na última se-
mana, Fiola recebeu pelo Correio uma 
revista e descobriu que a cliente era 
a governanta brasileira do rei do pop. 
Michael Jackson. “Foi uma surpresa, 
pois ela não falo nada na ocasião. E 
mostrou que um bom atendimento 
sempre traz bons frutos”, comentou .

No destaque da revista, a governanta Remy com Michael Jackson

Dando continuidade às visitas feitas 
nos bairros, com o objetivo de ouvir as 
necessidades da população, o vereador 
Joaquim Sebastião Alves (PMDB) 
esteve no Dom Bosco recentemente. Os 
principais problemas encontrados foram 
os mesmos já verificados em outros 
pontos da cidade: situação precária de 
algumas ruas, mato alto e abandono de 
algumas áreas de lazer.
Segundo o parlamentar, as vias que 
possuem pavimentação asfáltica 
apresentam muitos buracos, além de 
mato alto próximo às calçadas. “Em 
algumas ruas o mato está crescendo entre 
as pedras. Estou encaminhando diversas 
indicações, entre elas uma à Secretaria 
de Serviços Públicos, para que seja jogado  
um produto para acabar com o mato 
em todas as ruas que estão com este 
problema”, afirmou.
Outra reclamação dos moradores é com 
relação à praça  localizada entre as ruas 
Dom Bosco e Itamaraty. O espaço está 
em péssimo estado de conservação. “Dos 
quatro bancos existentes nesta praça, 
apenas um está em melhores condições. 
Os outros estão sem o  assento e encosto. 
Além disso, o mato está tomando conta de 
tudo. É uma linda praça para homenagear 
o nosso grande campeão Ayrton Senna e 
não podemos deixá-la abandonada. Está 
difícil até de identificar o homenageado. 
O lixo está espalhado por toda parte, até  
partes de uma máquina de lavar roupas 
encontramos lá”, contou.
Além da praça, a quadra de esportes, 
também localizada entre ruas Itamaraty 
e Dom Bosco, necessita de reforma. Em 
vários pontos o alambrado está rompido, 
as redes do gol estão furadas e o lixo 
espalhado por todo lado. “Esta quadra é 
uma das opções de lazer dos moradores, 
por isso precisa de intervenções urgentes 
e um trabalho de conscientização dos 
jovens e usuários para que conservem 
o local. Sei  que o Poder Executivo está 
fazendo sua parte, já que não é fácil 

administrar todos os problemas de 
uma cidade deste porte, e não custa a 
comunidade auxiliar na conservação”, 
finalizou o vereador.

NOVA AURORA
O vereador Joaquim também  esteve 
no Nova Aurora, oportunidade em 
que recebeu um documento contendo 
diversas reivindicações da comunidade. 
Essas mesmas solicitações já foram 
protocoladas na prefeitura e têm como 
objetivo a implantação de melhorias no 
bairro.
Durante a visita, o parlamentar constatou 
a necessidade de recapeamento asfáltico 
na maioria das ruas. “Diversas ruas 
estão com buracos, em alguns pontos o 
asfalto está muito fino deixando a terra 
aparente. A comunidade está no direito 
e com total razão em reivindicar por esta 
melhoria”, alegou.
Segundo Joaquim, é impossível 
compreender o motivo de algumas vias 
já terem recebido operação tapa-buraco e 
outras não. “Muitas ruas são cruzamentos 
das que receberam benfeitorias e para 
acessá-las é necessário trafegar pelas 
vias precárias. É estranho que estas coisas 
aconteçam, pois já estavam no bairro e 
viram a necessidade das ruas, por que 
então realizar reparos em uma rua e em 
outra não? Seria economia de tempo e 
dinheiro. Agora terão que voltar ao bairro 
para realizar a mesma operação. Não dá 
para entender”, ressaltou o legislador.
Além do recapeamento, os moradores 
reclamam das condições precárias das 
calçadas. Devido à falta de poda das 
árvores, as pessoas são obrigadas a 
caminhar pelas vias destinadas aos 
veículos, correndo o risco de serem 
atropeladas.

TRAFFIC CALMING
Outra reivindicação da comunidade é a 
colocação de traffic calming na avenida 
Dr. Saul do Prado Brandão, em frente à 
Escola Municipal Edir Frayha. Trata-se de 
uma via de trafego intenso, onde muitos 

Joaquim da Farmácia pede melhorias para o 
Dom Bosco e Nova Aurora

alunos se arriscam durante a travessia. 
Ainda com relação à avenida, os 
moradores reclamam de um terreno 
vazio que se transformou em depósito de 
entulhos. “Após a duplicação da avenida 
toda terra retirada na terraplenagem 
foi depositada em um terreno vago 
em frente à escola. Hoje o local se 
transformou em um grande depósito de 
resto de materiais de construção e móveis 
velhos, o que atrapalha a visibilidade de 
quem sai da rua Milton do Lago Garcia e 
entra nesta avenida. Diversos acidentes 
já aconteceram e por isso estamos 
solicitando uma melhor sinalização no 
local”, ressaltou.

VAGAS
De acordo com o vereador, o número 

de habitantes daquela região cresceu 
muito e com isso a demanda por vaga 
em creche aumentou. “Muitas crianças 
não conseguem vaga e, segundo 
informações, passam de 160 o número 
de nomes na fila de espera. O  aumento 
do número de salas de aula na creche 
Bem-Te-Vi reduziria os nomes nesta fila. 
Sabemos das dificuldades que o senhor 
prefeito passa para manter nossa cidade, 
mas temos que auxiliar a população. A 
ampliação da creche é necessária, muitas 
mães precisam trabalhar mas não tem 
com quem deixar seus filhos. A educação 
é um direito de todos. Tenho certeza que 
o Poder Executivo fará o possível para 
atender esta e as demais reivindicações 
daquela comunidade”, concluiu Joaquim.

Vereador Joaquim quer melhorias no Dom Bosco
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VIDEO LOCADORA

na Praça dos Macacos
Rua Rio Grande do Sul 1250 ( 3722-4398

O Mais completo acervo de 
filmes originais e  

sempre atualizados

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 !

                                            
                                  

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

O futuro está em cada curva das 
estradas deste país !

Parabéns,
 Tribuna da 
Zona Leste, 
pelo seu 10º 

aniversário !

 O deputado federal Geral-
do Thadeu participou on-
tem, 13, da assinatura do 
documento de fundação 
do Partido Social Democrá-
tico (PSD), na Câmara dos 
Deputados. Para o parla-
mentar, a consolidação do 
novo partido é o início de 
um grupo forte, pautado 
na liberdade de opiniões e 
em função do cidadão bra-
sileiro. Fundado por Gil-
berto Kassab, prefeito de 
São Paulo, o PSD já conta 
com a adesão de senado-
res, 32 deputados federais 
e cerca de 70 deputados 
estaduais.
Durante a cerimônia, Kas-
sab agradeceu ao apoio 
recebido em todo o país. 
Em resposta, Geraldo Tha-
deu ressaltou o orgulho 
de participar do novo par-
tido. “Falo em nome de 
vários colegas deputados, 
que abraçam a criação de 
um partido baseado na 
liberdade de expressão e 

A qualidade do asfalto na cidade 
tem sido um dos principais assuntos 
discutidos nos últimos meses. 
Obras inacabadas, serviço mal feito 
e muito dinheiro empregado são 
algumas das críticas feitas pela 
população, que constantemente 
procura a Câmara Municipal para 
relatar os problemas enfrentados 
com a precariedade da malha viária 
de Poços.
Acompanhando essa questão há 
bastante tempo, inclusive na análise 
de contratos e licitações feitas pela 
prefeitura, a vereadora Maria Cecília 
Opípari (PSB) solicitou a realização 
de uma audiência pública para 
tratar o tema “Pavimentação e obras 
públicas: qualidade dos serviços 
prestados e manutenção”. O evento 
acontece no próximo dia 28, a partir 
das 17h, no plenário da Câmara.
Segundo a parlamentar, esse é 
um assunto bastante polêmico e 
é preciso um debate amplo com 
especialistas na área para que 
providências sejam tomadas. “A 
triste realidade que acompanhamos 
todos os dias, com os buracos, as 
obras que tem que ser refeitas e 
o alto custo das mesmas, tem nos 

Fique por dentro de tudo o que está acontecendo no 
mundo do cinema e vídeo - no Brasil e no mundo. 

O site da Flash Video tem informações sobre os úl-
timos lançamentos, prêmios e conquistas de todos 

os filmes. E o melhor de tudo - todos disponíveis 
para locação na loja. Não perca tempo: vá direto à 

www.flashvideosfilmes.com.br e veja tudo!

democrático na 
essência. Nós 
parlamentares 
cansamos do 
autoritarismo 
democ r á t i c o 
e queremos a 
pa r t i c i pação 
efetiva nas de-
cisões partidá-
rias”, afirmou.
Semana pas-
sada, durante 
o lançamento 
do partido em 
Minas Gerais, 
Geraldo Thadeu 
também ressal-
tou a importância da nova 
legenda.
“O PSD tem a independên-
cia por fundamento. Não 
votaremos por legendas, 
e sim pelo Brasil. É uma 
satisfação fazer parte de 
uma bancada onde deci-
sões não serão tomadas 
de forma unilateral, mas 
embasadas em um sistema 
democrático, em que o ci-

dadão brasileiro será sem-
pre uma prioridade”.
A cerimônia de assinatura 
do documento de fundação 
do PSD mobilizou dezenas 
de deputados federais, 
senadores, governadores, 
vereadores e membros da 
sociedade civil. Com o do-
cumento oficial, o novo 
partido necessita de 500 
mil assinaturas. Já foram 
colhidas cerca de 200 mil.

Geraldo Thadeu participa da assinatura 
da ata de fundação do PSD

Câmara discute melhorias nas obras 
de pavimentação

alertado sobre a necessidade da 
discussão do assunto para melhor 
entendimento sobre as normas, 
contratações e processos licitatórios. 
O objetivo da audiência é debater 
a questão do serviço feito hoje na 
cidade e quais medidas precisam 
ser tomadas para que tenhamos 
um asfalto de qualidade, além de 
responsabilidade com o dinheiro 
público que é empregado nestas 
obras”, declarou Ciça.
 Além de representantes 
de órgãos municipais, serão 
convidados para o evento 
representantes do CREA, do Tribunal 
de Contas do Estado e demais 

profissionais que trabalham nesse 
setor. Para a vereadora, é muito 
importante que a população 
compareça, dê sugestões e faça as 
reclamações pertinentes aos assunto.
 Os interessados em 
apresentar propostas durante 
a audiência devem se inscrever 
antecipadamente. As solicitações 
para uso da palavra devem ser 
formuladas e protocoladas na 
Câmara até 27 de abril, às 17h. 
O pedido pode ser feito também 
através do e-mail comunicacao@
camarapocos.mg.gov.br. 
Mais informações pelos telefones 
3729-3845 / 3818.
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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

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

A giardíase é vista como uma con-
dição rara, no entanto, especialistas 
alertam que o parasita Giardia é uma 
causa frequente para a ocorrência de 
diarreia em animais de companhia 
e na família. Estudos internacionais 
sustentam a classificação da Giardia 
pela OMS (Organização Mundial da 
Saúde) como um parasita zoonóti-
co, o que significa que as infecções 
podem ser transmitidas dos animais 
para crianças e adultos. Por ser uma 
zoonose, é essencial que os médicos 
veterinários atentem aos sintomas, 
pois os cistos deste protozoário são 
pequenos, eliminados intermitente-
mente pelas fezes e difíceis de encon-
trar, desta forma, a Giardia constitui 
um dos parasitas mais comumente 
subdiagnosticados.
De acordo com o Dr. Márcio Moreira, 
médico veterinário especializado em 
Patologia Clínica pela Universidade 
Estadual Paulista (UNESP – Campus 
Araçatuba), Mestre em Fisiopatolo-
gia pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP) e 
responsável pelo laboratório clínico 
do Hospital Veterinário Anhembi 
Morumbi, o acompanhamento do 
tratamento para Giardia é essencial. 
“Ao contrário do que muitos pensam, 
esta doença não acomete apenas 
cães em canis. Estudos recentes com-
provam que o parasita é prevalente 
em cães bem cuidados em países 
como o Brasil, especialmente em 
cães jovens com menos de um ano de 
idade”, afirma o especialista.
Estudos apontam uma prevalência 
de Giardia duodenalis (G. lamblia ou 
G. intestinalis) em 32% a 80% dos 
cães, sendo esta incidência variável 
de acordo com a região brasileira. 
Estima-se que 12,2% dos cães de rua 
e domiciliados em São Paulo (SP)¹ 
tenham este parasita, que também 
atinge 16,9% dos animais em Bo-
tucatu (SP)² e 29% em Uberlândia 

Especialista alerta sobre parasita presente em cães 
que pode ser transmitido aos humanos

(MG)³.
A Giardia também constitui um pro-
blema global, aproximadamente 
80% dos animais da Itália⁴ foram 
diagnosticados com este protozoário, 
assim como 58,8% dos pets na Hun-
gria⁵ e 51% no México⁶. Este parasita 
habita o intestino do animal e é res-
ponsável por provocar a deficiência 
vitamínica e mineral no hospedeiro, 
sendo também uma ameaça para a 
saúde humana por ser transmitida 
pelo contato com objetos, alimentos 
e água contaminados. Nos animais 
que apresentam sintomas, são ob-
servadas fezes amolecidas a diarrei-
cas, episódios de diarreia agudos ou 
intermitentes, fezes de odor fétido, 
vômitos, perda de peso, flatulência 
e até desidratação, que quando não 
tratada, pode levar à morte.
        O Dr. Márcio Moreira alerta que 
a imunidade do animal é um fator 
determinante para o aumento do 
risco de contrair a infecção, sendo 
que muitos filhotes que recebem o 
diagnóstico positivo para a Giardia, 
geralmente foram contaminados 
nos locais de criação ou até nos pet 
shops em que são mantidos até a sua 
venda.
A giardíase pode ser diagnosticada 
em exames de rotina, como check-
-ups, com a utilização de técnicas 
de análise auxiliar de amostras de 
fezes. Caso o parasita seja encontra-
do no exame fecal, deve-se iniciar o 
tratamento, independente do animal 
estar doente ou assintomático. O tra-
tamento contra a Giardia é realizado 
com medicamentos como o Drontal® 
Plus, da Bayer Saúde Animal. “Dron-
tal® Plus oferece um tratamento 
eficaz contra esta grave doença pa-
rasitária eliminando os sintomas e o 
risco de transmissão em apenas três 
dias. O produto contém princípios 
ativos que agem em sinergismo con-
tra o parasita e ajudam a prevenir a 

reinfecção, além de garantir a vermi-
fugação durante o tratamento contra 
a Giardia”, afirma Marielle Gomes, 
Gerente de Produto da Bayer Saúde 
Animal.

Previna-se contra o parasita
Na sociedade atual, é comum o ser 
humano conviver mais intimamente 
com seu animal de estimação e, a 
partir desta relação afetiva mais pró-
xima, muitos pets conquistaram um 
espaço definitivo nas áreas internas 
das residências, como salas, quartos 
e cozinhas, especialmente quando a 
família reside em um apartamento. 
Este contato pode demonstrar o ca-
rinho do proprietário por seu animal 
de estimação, no entanto, para uma 
relação saudável entre os pets e os 
residentes do domicílio, é essencial 
que alguns cuidados preventivos que 
trazem impactos na saúde de todos 
sejam observados.
Realize exames periódicos para con-
trole das parasitoses nos animais do-
mésticos, dando atenção especial aos 
pets jovens e/ou recém adquiridos;
Se o seu animal receber diagnóstico 
positivo de Giardia, é imprescindível 
que ele receba tratamento adequa-
do. Nem todo animal assintomático 
está livre da infecção;
Limpe frequentemente os ambientes 
em que vivem os animais infectados. 
É importante que sempre sejam re-
movidas as fezes, sendo o local de-
sinfectado com solução de amônia 
quaternária ou água fervente;
Em criadouros, tais como canis e ga-
tis, é importante a limpeza e desin-
fecção de vasilhas e utensílios utiliza-
dos em diferentes recintos;
Sempre ofereça ao animal água fil-
trada ou previamente tratada com 
cloro, este ato reduz a exposição do 
pet ao parasita; Ao passear nas ruas, 
não deixe o animal ingerir água em-
possada ou entrar em contato com 
fezes de outros animais.

 A introdução dos implantes 
na odontologia trouxe gran-
des benefícios para quem so-
fria com a ausência dos den-
tes. Hoje, as tecnologias estão 
tão avançadas que já existem 
técnicas como, por exemplo, 
a carga imediata que permite 
que o paciente deixe o con-
sultório do cirurgião dentista 
com as próteses colocadas e a 
preços acessíveis.
O avanço das técnicas iniciou 
com os enxertos ósseos, que 
permitia que pessoas com per-
da óssea - causada pela ausên-
cia prolongada de dentes, uso 
de dentaduras, traumas ou do-
enças – voltassem a ter den-
tes. Esses pedaços de ossos, 
quando necessários, podem 
ser retirados da própria boca, 
do crânio, da bacia, ou, até 
mesmo, de bancos de ossos. 
Após a realização dos enxertos 
as pessoas tinham que esperar 
até nove meses para colocar 
o implante e depois mais seis 
meses para a prótese dentária.
Atualmente, graças aos avan-
ços que ocorreram, já se fala 
em carga imediata, em que 
o tratamento protético pode 
ser realizado em até 24 ho-
ras após a cirurgia. Os novos 
procedimentos diminuem o 
número de consultas e o perí-
odo de espera para a colocação 
dos dentes o que permite, até 
mesmo, que os tratamentos 
custos mais baixos. De acor-
do com dados da Organização 
Mundial de Saúde, 14,4% da 
população, cerca de 26 mi-
lhões pessoas, não possuem 
dentes. Isso mostra o quanto 
os avanços na área são neces-
sários e bem vindos.

NOVAS TECNOLOGIAS
O formato dos implantes tam-

bém vem sofrendo 
evoluções para ga-
rantir tratamentos 
indicados para um 
maior número de 
casos e melhorar a 
estabilidade dos ca-
sos tratados. A Neo-
dent foi a primeira 
empresa brasileira 
a usar o sistema 
de cone morse. Os 
parafusos que uti-
lizam a tecnologia 
são indicados para reposição 
de perdas dentais em qual-
quer local da boca. O design 
do material também ajuda 
a manter o tecido ósseo e a 
gengiva mais estável, além de 
oferecer maior estabilidade ao 
implante.
Diante da busca por cirur-
gias mais rápidas, a Neodent 
criou ainda o sistema Neogui-
de. Por meio de um software 
(Bioparts) e um conjunto de 
instrumentais  criado pela em-
presa o dentista planeja virtu-
almente toda a instalação dos 
implantes e sua resolução pro-
tética na tela do computador, 
conduzindo dessa forma uma 
cirurgia com maior precisão e 
segurança para o paciente.
Outra tecnologia inovadora 
são os implantes curtos que 
já estão se disseminando no 
Brasil. Antes, os produtos 
eram importados, mas hoje 
já existem tecnologias nacio-
nais semelhantes ou melho-
res. Eles são uma alternativa 
para pessoas que perderam a 
estrutura óssea e não podem 
recorrer à outra técnica. Para 
esse sistema são utilizados pi-
nos de titânio que são fixados 
no osso da face do paciente. O 
material pode permitir que em 

até 72 horas o paciente volte 
a mastigar.
Além dos implantes, as pró-
teses também passaram por 
reformulações. O Neoshape é 
o sistema desenvolvido pela 
Neodent que possibilita ao 
dentista obter próteses per-
sonalizadas com uma reso-
lução estética naturalmente 
perfeita. Antes do advento 
dessa tecnologia só era pos-
sível fazer a prótese usando 
metal revestido com cerâmica 
num processo todo manual 
que, em algumas situações, 
davam pouca naturalidade 
ao dente implantado. A nova 
tecnologia da Neodent é toda 
digital. Eles conseguem plane-
jar na tela do computador de 
forma tridimensional todos os 
detalhes estéticos e funcio-
nais da prótese. Além disso, 
existe a possibilidade da peça 
ser confeccionada sem o uso 
das ligas metálicas utilizando 
em seu lugar a zircônia. Esta 
é revestida com uma cerâmi-
ca vítrea de di-silicato de lítio 
que deixa a prótese similar a 
um dente real. A porcelana é 
desenvolvida pela Ivoclar Vi-
vadent e distribuída no Brasil 
com exclusividade pela Neo-
dent.

Implantes dentários estão mais acessíveis
ODONTOLOGIA:

Muitos cachorrinhos, 
apesar de muito fofinhos, 

podem ter vermes
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C L A S S I F I C A D O S
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

---------------------------------------------
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 ACADEMIA

Especializada em musculação. Ótima 
clientela. Localização privilegiada. 

Tratar: 3713-1258
-------------------------

GELADEIRA
Brastemp, duplex, 410lts., frost free, 
conservada, R$550. Tr. 3712-2630

----------------------------
LIGUE-ME

P/ momentos de prazer. 9808-4599 
Valquíria Gatona

---------------------------------
LOCADORA 

Próxima ao centro. Bom acervo de filmes 
R$ à combinar. Tr.9872-2333
--------------------------------

VENDO PADARIA
E lanchonete, r. Newton Delgado, 90 – 

José Carlos. Tr. 3712-7037
-------------------------------

CONSTRUTOLDOS
Contrata Vendedor c/ ou s/ exp. e c/ 

veículo próprio p/ venda de toldos em 
Poços e região. Tr. c/ Wagner 9842-3201

-------------------------------------
PRECISA –SE

Instalador de antenas Tr. R: Corrêa Neto 
nº 36 ou 3722-1399 com Silonius

CAMINHÃO TOCO
Volksvagen 85, R$32mil, ót. estado. 

Tratar: 9962-2661
------------------------

CORSA GL 1.4
95, super novo R$9.500. Tr. 9152-

1090/3713-8887
---------------------------

FIAT 147 79
V. 4 pneus novos, motor bom, som, 

alarme R$2.700. 9195-2000
---------------------------------

FUSCA 85 1.6
Bege, 1 carburador, R$6.500. Tratar pelo 

telefone 9208-8000
--------------------------------------

IPANEMA GLS
V. 94 chumbo, 4 pts., precisa reparo, 

R$4.500. Tr. 3713-5245
------------------------------------

KADET SL 91
Chumbo, gas., R$6.700. Tr. 9134-8264 

c/ Conceição
------------------------------------

MONZA 92 1.8
4 pts., gas., super novo R$8.500. 9152-

1090/3713-8887
-------------------------------------

PALIO 1.0
V. ano 99, 2pts., prata R$ 10 mil . Tr. 

3713-3900/9194-7381
----------------------------------

PALIO 2002
V. 1.0 Fire 4 pts., prata R$17.000. Tr. 

3714-4398

Negócios & Oportunidades Serviços

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

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

DOA-SE CÃES
Machos e fêmeas, castrados e vacinados. 
Tr. 3721-6818

----------------------------------------
LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA

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

2 LOTES VENDO
A beira de do Rio Pardo (bandeira do 

Sul). 9982-3794
----------------------------------

CASA NO MONTE VERDE
V. em construção 3qts., suite 2 sacadas, 

gar, mina d’água R$ 110 mil 
Tr. 3721-2035

-----------------------
PARQUE PRIMAVERA

AL. APTO LINDÃO
Pq. Primavera, 2 qts., gar., ár. serv., 

sacada. 8824 - 2073
-------------------------

CASA NOVA
Vendo Jd. Itamaraty I, aceito Financia-

mento Tr. 9926-7275
--------------------------

HORTÊNSIAS
VENDO APARTAMENTO

Jd. Hortências, 3 qts., ste, 2 sls., cz. plan., 
chur., gar. (2)., porcelanato, R$210mil. 

Tr. 9947-9357
-----------------------
BARRACÃO 140M²

V. próx. Ceasa, R$100mil, p/ reforma. 
9154-1955/3715-2480

---------------------------
CASA B. BASTOS

V. sl., cz., 3 qts. + st., wc social. Minas 
Centro CRECI 2922 Tr. 3721-0302

Veículos & Motos

IMÓVEIS 

ETC ...

Rua Cel. Virgílio Silva 1954
Pertinho do CSU

( 9106-5889

Cortes de cabelo 
em geral.

Asseio, higiene e 
bom gosto

SALÃO DO TININHO

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

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.

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

RÁPIDO CAMPINAS: 
A SUA MELHOR COMPANHIA DE VIAGEM

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

Antônio 
Carlos deixa o 

programa 
Linha 
Direta

WILSON RIBEIRO
O popular vereador e ra-
dialista Antônio Carlos 
Pereira deixou de apre-
sentar no último dia 1º 
o seu tradicional progra-
ma de entrevistas, en-
quetes populares e notí-
cias sobre problemas dos 
bairros. Depois de mais 
de 32 anos diante dos 
microfones, o vereador 
decidiu que era hora de 
“dar um tempo” e des-
cansar por alguns dias. 
Ainda na rádia Cultura, 
começou a atuar com os 
microfones ainda “mole-

que”, no final da década 
de 70. Em meados da dé-
cada seguinte, foi para a 
Difusora e lá permane-
ceu até há alguns dias.
Com muito carisma, An-
tônio Carlos também 
enveredou pela política. 
Conquistou cinco man-
datos como vereador e 
na última gestão de Se-
bastião Navarro, foi se-
cretário de Esportes. Nas 
eleições municipais de 

2008, foi o vereador mais 
votado.
Agora, enquanto descan-
sa sua voz, o vereador 
passa por um período 
sabático e prepara novos 
projetos na área de co-
municação e também na 
área política. Seu nome 
é sempre lembrado como 
possível candidato dos 
Democratas à Prefeitura 
de Poços de Caldas.

RÁPIDO CAMPINAS
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1 - AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 683- POÇOS DE CALDAS, MG
RES ERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 FAX: 3712-9064 2 - SHOPPING POÇOS DE CALDAS

Você merece este 
prazer!

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

Drogaria + Saúde promove “Dia da Valorização Feminina”
Sempre preocupada com a saúde inte-
gral de todos os integrantes da comuni-
dade, a Drogaria + Saúde promove no 
próximo dia 30 o “Dia da Valorização 
da Beleza feminina”. Segundo o pro-
prietário da farmácia, Walter Brunacci, 
e a farmacêutica Fabíola Prince, na-
quele dia será oferecido um completo 
tratamento de beleza facial, com lim-
peza de pele, hidratação, maquiagem e 
aplicação de cremes antirrugas e reju-

venescedores. “Esta é uma homenagem 
aos Dia das Mães. A aplicação será feita 
gratuitamente por uma equipe de es-
pecialistas em beleza, com exclusivas 
técnicas e produtos americanos de con-
ceito mundial”, destacou Fabíola.
O tratamento de beleza será gratuito, 
mas as interessadas devem agendar 
com antecedência o horário pelo telefo-
ne 3715-9005 até o dia 29. Falar com a 
farmacêutica Fabíola. Beleza ao alcance de todas: mais saúde para a comunidade

ABERTURA DE CONTAS
EMPRÉSTIMOS

CARTÃO DE CRÉDITO
PAGAMENTOS

RECEBIMENTOS
SAQUES

DEPÓSITOS
Recebimento de água, luz, telefone, boletos, 

cartão de crédito.
Pagamento de INSS, Bolsa Família, FGTS, PIS

Rua Coronel Virgílio Silva, 2690 (em frente ao parquinho) – Dom Bosco
Telefone 3713-1054

CORRESPONDENTE


