
Poços de Caldas, MG,  2ª quinzena de Julho de 2012  Ano 11 - Nº 121  ***   Diretor: Wilson Ribeiro          R$ 1.00    

Tribuna da Zona Leste
11 anos servindo à Zona Leste           tzl@oi.com.br

CHAVEIRO
NETO

R. Cel. Virgílio Silva 1.488
Em Frente o Bretas Zona Leste

3715-9630
9117-0035

As polêmicas 
sacolinhas 
plásticas
Página 2
 

Mulher morre de 
gripe H1N1 na 

cidade
Página 7


LEIA 
NESTA EDIÇÃO

O endereço de sua economia

Rua Bahia 22 Esquina com Cel. Virgílio Silva * ( 3715-3403

PEG PAG ZONA LESTE

R. Cel. Virgílio Silva 2270   ( 3715-9005      8872-2045

OFERTAS CAMPEÃS !!
FRALDA PUPPET - pct ..... R$ 2,99

MOLHO DE TOMATE SPESSO 340 G. ... R$  0,95
SABÃO EM PÓ ASSIM 1 KG ... R$ 2,99

FARINHA DE TRIGO CLARICE 1 KG .... R$ 1,45
ARROZ KOMETUDO T1-5KG ..... R$ 6,99
VINHO CHAPINHA - garrafa ... R$ 4,99

CESTA BÁSICA ..... R$ 48,95
 

Ofertas válidas até 31/7 de 2012 ou até durarem os estoques.

Ofertaço!!!
Refrigerantes  
Gebel sabores
PET 2 lts

R$ 2,19

R E V O L U T I O N
LOJA DE INFORMÁTICA - LAN HOUSE

( 8815-5393
Rua Cel. Virgílio Silva 2233 (em frente ao trevo do Senai)

VENDA EQUIPAMENTOS 
E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
Celulares  + Notebooks + Tablets
Games (PS2, PS3, Wii, XBox, etc)
Pen drives e cartões de memória
Câmerad e fi lmadoras digitais
Assistência Técnica Especializada
»» Imprimimos camisetas personaliza-
das para empresas. Ótimos preços « «

NÃO PERCAM:
TODOS OS PRODUTOS 

DA LOJA EM ATÉ 
10 VEZES NO CARTÃO

Promoção Pais Mais 
Bonitos e Cheirosos

Pizzas a partir de 
R$ 15,90

SERVIMOS ALMOÇO - segunda a sábado

ENTREGA GRÁTIS - ATÉ 5 KM

Av. José Remígio Prézia, 629 - Jd. dos Estados (3712-9116

AS PIZZAS + GOSTO-
SAS DA ZONA LESTE:
                assadas 

em 
              forno 

              de lenha

Self-Service - R$ 6,99
Marmitex- R$ 6,99

Vá à Drogaria Mais Saúde, faça uma 
compra e concorra a vários kits de 

produtos de perfumaria e beleza para 
deixar o seu pai  mais bonito e cheiroso!

Sorteio: 11 de agosto.

ELEIÇÕES 2012:
237 candidatos disputam 15 
vagas na Câmara Municipal

Os eleitores de Poços de Caldas vão eleger 15 vereadores

Os pouco mais de 110 mil eleitores poçoscaldenses vão 
escolher 15 vereadores nas eleições de 7 de outubro pró-
ximos. Três a mais do que na última vez que eles foram 
nas urnas. 
Com cerca de 40% dos eleitores, a Zona Leste pode eleger 
a mesma proporção - 6 vereadores.

Foram empossados, na tar-
de desta sexta-feira (20), 
os novos membros do Con-
selho de Segurança Ali-
mentar – Consea. A soleni-
dade de posse foi realizada 
na Casa dos Conselhos, no 
piso superior do Mercado 
Municipal. 
O Conselho é um instru-
mento de articulação entre 
governo e sociedade civil 
na proposição de diretrizes 
para as ações na área da 
alimentação e nutrição. O 
órgão auxilia na formula-
ção de políticas públicas e 
na defi nição de orientações 
para a garantia do direito 
humano à alimentação. 

Conselho de Segurança Alimentar 
toma posse
O Consea acompanha di-
ferentes programas, como 
Bolsa Família, Alimenta-
ção Escolar, Aquisição de 
Alimentos da Agricultura 
Familiar e Vigilância Ali-
mentar e Nutricional, entre 
outros, além de estimular a 
participação da sociedade 
na formulação, execução e 
acompanhamento de polí-
ticas de segurança alimen-
tar e nutricional. 

“Não é fácil integrar esse 
sistema de garantia de di-
reitos. Sabemos como esse 
conselho é importante e já 
estamos trabalhando para 
a deliberação sobre con-
vênio de banco de alimen-
tos com o Ministério do 
Desenvolvimento Social”, 
destacou a diretora técnica 
da Secretaria de Promoção 
Social, Silvana Slompo de 
Souza. 

Homenagem ao 
Dia do Motorista

Páginas 8 e 9
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“ Tudo quanto hoje vive provém daquilo que 
algum dia morreu. ”

(Platão)

 
“ Não te esqueças que os estranhos são amigos 

que ainda não conheces ”

PÉROLAS DE SABEDORIA

CALHAS 
BRASIL

Serviço sob medida
Orçamento sem 

compromisso

BRASILCB

 Tenha uma vida mais saudável ! 

 Pratique  regularmente atividades físicas ! 

 A boa orientação faz a diferença !

 Venha nos Visitar !

DHENER ARAÚJO *
Um professor de economia 
na universidade do Texas   
disse que ele nunca repro-
vou um só aluno antes, mas 
tinha, uma vez, reprovado 
uma classe inteira. 
Esta classe em particular ti-
nha insistido que o socialis-
mo realmente funcionava: 
ninguém seria pobre e nin-
guém seria rico, tudo seria 
igualitário e ‘justo. ‘ 
O professor então disse, 
“Ok, vamos fazer um ex-
perimento socialista nesta 
classe. Ao invés de dinhei-
ro, usaremos suas notas 
nas provas. Todas as notas 
seriam concedidas com base 
na média da classe, e por-
tanto seriam ‘justas.. ‘ Isso 
quis dizer que todos rece-
beriam as mesmas notas, o 
que signifi cou que ninguém 
seria reprovado. Isso tam-
bém quis dizer, claro, que 
ninguém receberia um “A”... 
Depois que a média das pri-
meiras provas foram tiradas, 

todos receberam “B”. Quem 
estudou com dedicação fi -
cou indignado, mas os alu-
nos que não se esforçaram 
fi caram muito felizes com o 
resultado. 
Quando a segunda prova foi 
aplicada, os preguiçosos es-
tudaram ainda menos - eles 
esperavam tirar notas boas 
de qualquer forma. Aqueles 
que tinham estudado bas-
tante no início resolveram 
que eles também se apro-
veitariam do trem da alegria 
das notas. Portanto, agindo 
contra suas tendências, eles 
copiaram os hábitos dos 
preguiçosos. Como um re-
sultado, a segunda média 
das provas foi “D”.  Ninguém 
gostou. 
Depois da terceira prova, a 
média geral foi um “F”.   
As notas não voltaram a pa-
tamares mais altos mas as 
desavenças entre os alunos, 
buscas por culpados e pala-
vrões passaram a fazer par-
te da atmosfera das aulas 

daquela classe. A busca por 
‘justiça’ dos alunos tinha 
sido a principal causa das 
reclamações, inimizades e 
senso de injustiça que pas-
saram a fazer parte daquela 
turma. No fi nal das contas, 
ninguém queria mais estu-
dar para benefi ciar o resto 
da sala. Portanto, todos os 
alunos repetiram o ano... 
Para sua total surpresa. 
O professor explicou que o 
experimento socialista ti-
nha falhado porque ele foi 
baseado no menor esforço 
possível da parte de seus 
participantes. 
Preguiça e mágoas foi seu 
resultado.. Sempre haveria 
fracasso na situação a par-
tir da qual o experimento 
tinha começado. “Quando a 
recompensa é grande”, ele 
disse, “o esforço pelo su-
cesso é grande, pelo menos 
para alguns de nós..   
Mas quando o governo eli-
mina todas as recompensas 
ao tirar coisas dos outros 

sem seu consentimento 
para dar a outros que não 
batalharam por elas, então 
o fracasso é inevitável.” 
“É  impossível levar o po-
bre à prosperidade através  
de legislações que punem 
os ricos pela prosperida-
de. Cada pessoa que recebe 
sem trabalhar, outra pessoa 
deve trabalhar sem rece-
ber.  O governo não pode 
dar para alguém aquilo que 
não tira de outro  alguém.   
Quando metade da popula-
ção entende a idéia de que 
não precisa trabalhar, pois a 
outra metade da população 
irá sustentá-la, e  quando 
esta outra metade entende 
que não vale mais a pena 
trabalhar para sustentar a 
primeira metade, então che-
gamos ao  começo do fi m de 
uma nação.   
É impossível multiplicar ri-
queza dividindo-a.”

* Diretor do Supermerca-
do Barateiro

O INQUESTIONÁVEL FRACASSO DO SOCIALISMO

QUALIDADE E BONS PREÇOS

COMERCIAL MULTIPEL

Av. José Remígio Prézia 747  (3713-5252

AQUI, SEU MATERIAL 
ESCOLAR CUSTA MENOS
* Um novo ano letivo está chegando. Se 

quer economizar, não compre sua lista sem 
antes consultar nossos preços * Produtos de 
qualidade  * Pagamento facilitado * Grande 

variedade

                          LEDA NAGLE 
Qual é a embalagem do açúcar que 
você compra? Saco plástico. Onde vem 
o sal que você compra? Em saco plásti-
co. E a farinha de trigo, de mandioca, 
o fubá, o feijão, o arroz nosso de cada 
dia? Todos embalados em sacos plás-
ticos. Onde é que você coloca as frutas 
e os legumes que você compra no su-
permercado? Em sacos plásticos. Onde 
vêm os remédios que você compra nas 
farmácias? Em sacolas plásticas. E, por 
acaso, esta profusão de sacos plásticos 
que fazem parte do seu dia a dia não 
poluem o ambiente? Não destroem o 
planeta? O único saco plástico que po-
lui é a sacola plástica que você recebe 
dos supermercados?

Aquelas mesmo que você recicla colo-
cando seu lixo de casa. Aquelas que, se 
for civilizado, você usa para apanhar 
e descartar as cacas do seu cachorro. 
Aquelas mesmo que as grandes redes 
de supermercado querem parar de 
fornecer a você na hora das compras. 
E o que eles dizem? Que elas são as 
responsáveis pela poluição do nosso 
planeta. Por que só elas? Só o plástico 
com que elas são feitas poluem rios, 
destroem as matas, tornam nosso 
mundo menos habitável? Mas por que 
só elas? Quem disse? As grandes redes 
de supermercado. E quem ganha com 
isto? O planeta? Me engana que eu 
gosto. Além dos fabricantes de rolos 
de sacos de lixo, que também são feitos 

de plástico, quem mais ganha com a 
proibição das sacolas de plástico são as 
grandes redes de supermercado que, a 
partir de agora, em cidades como São 
Paulo e Belo  Horizonte, por exemplo, 
não terão mais despesa alguma com 
o consumidor. Depois que ele pagar e 
muito bem os produtos que comprar 
o problema de levar os produtos para 
casa passa a ser são do consumidor.
Como você vai levar seus produtos para 
sua casa? Problema seu. Até porque 
não são eles que vão entrar nos ônibus 
cheios, nos trens lotados, no metrô 
entupido, nas barcas sobrecarregadas, 
levando uma caixa de papelão. Uma 
mala sem alça. E ainda querem con-
vencer você, pessoa de boa fé, que está 

ajudando na reconstrução do planeta. 
Não é meigo? Não. Acho cínico. E a par-
te deles? Bom, eles vendem a você sa-
colas retornáveis. E sabe o que aconte-
ce dentro delas? Se você não limpá-las, 
adequadamente, lavando com água e 
sabão, bactérias e fungos crescem den-
tro delas. Sabia também que o correto 
seria usar uma sacola para carnes, ou-
tra para vegetais e outra para produtos 
de limpeza? Sabia que elas não podem 
ser feitas de produto muito resistente, 
com muitas tramas? Porque as bac-
térias se entranham nos tecidos mais 
fortes com mais facilidade. E então? 
Mais tranquilos? Vai dar trabalho, fi ca-
rá mais caro e você ainda acha mesmo 
que vai ajudar a salvar o planeta?

Sacolas plásticas: me engana que eu gosto
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Cirurgião Dentista
Clínica Geral  -  Adultos e crianças

Dr. Gilberto Wagner G. Santos
CRO-MG 17.662

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

Supermercado Central Bretas San Michel Mucciaroni

Arroz tipo 1 - 5 kg 8,39 7,99 7,59 6,29

Feijão Carioca - 1 kg 3,99 3,29 3,29 3,80

Açúcar Cristal - 5 kg 6,99 6,99 8,29 8,50

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

Óleo de Soja - 900 ml 3,25 2,89 2,79 3,49

Ovo branco Grande - dz 3,20 2,29 3,19 2,50

Farinha de trigo - 1 kg 1,59 1,39 1,59 1,55

Macarrão - 500 g 1,85 1,49 1,69 1,69

Margarina - 500 g 3,49 1,95 2,65 2,25

Extrato de Tomate - 350 g 0,89 1,79 1,29 1,40

Fubá mimoso - 1 kg 1,15 0,99 0,99 0,90

Amido de milho - 500 g 2,99 5,19 5,79 3,00

Bolacha de trigo -  300 g 2,29 2,99 3,59 1,69

Achocolatado - 400 g 2,29 1,89 2,15 2,10

Refrigerante - PET 2l 1,99 2,15 1,99 2,00

Leite tipo C - 1 l 1,50 1,59 1,69 1,50

Pãozinho francês - 1 Kg 5,00 5,49 4,98 4,50

Sabonete - 90 g 0,60 0,49 0,75 0,59

Pasta de dente - 90 g 0,99 1,25 1,25 1,40

Papel higiênico - pct 4 um. 30 m 1,25 3,19 1,49 1,85

Absorvente higiênico popular 1,79 1,69 1,45 1,90

Toalha de papel - pct 2,29 2,59 2,79 2,50

Sabão em pedra - 1 kg 4,49 3,49 3,89 4,25

Sabão em pó - 1 kg 6,25 5,43 5,75 3,20

Detergente - 500 ml 0,99 0,89 1,15 0,99

Água sanitária - 1 l 1,49 1,39 1,99 1,30

Desinfetante - 500 ml 1,75 1,55 1,79 1,89

Lã de aço (Bombril) - pct. 63 g 1,20 1,29 0,89 0,99

Soma das Compras (R$) 74,93 74,60  77,73 69,17 

Diferença entre o supermercado mais 8,56 

careiro e o mais barateiro(em R$ e %) 11,8%

PROTEJA O SEU DINHEIRO!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica. Data:  20/07/2012

SUPERMERCADOS DA ZONA LESTE

RESUMO DA PESQUISA

Pesquisa realizada em 20/07/2012 ||| 
Mais barateiro: Supermercado Mucciaroni (Chácara Alvorada) Mais careiro: San 
Michel (Campos Elíseos)
Bretas: Vila Nova; San Michel: Campos Elíseos; Mucciaroni: Chácara Alvorada; 
Central: Santa Rosália

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

Criando 
lindos 

Sorrisos

Clínica geral g  Ortodontia g  Adultos e crianças

Macarrão sêmola 
Santa Amália 500 g

R$ 1,69

Café Que Bom Café 
500 g Trad. Extra F.

R$ 4,99

Refrigerante Kwat 
guaraná 3 lts

 

R$ 2,99

Cerveja Kaiser lata 
350 ml leve 12 

pague 11

R$ 12,99
Refresco Frutim 20g 

- Sabores

R$ 0,29

Macarrão 
instant. Parati 85g 

R$ 0,50

Filtro de Papel 103 
Padre Victor lavável

R$ 1,99

Bolacha recheada 
Canário - sabores

R$ 0,75
Além desses, toda linha de chocolates GAROTO com o melhores preços da Zona Leste!!!

Segundo levantamento divulgado hoje, 
03 de julho, pela Anamaco (Associação 
Nacional dos Comerciantes de Material 
de Construção), as vendas do setor caí-
ram 9% em junho, na comparação com 
o mês de maio – quando o setor tinha 
apresentado ligeira alta de 2,5% sobre 
abril.  Já na relação junho 2012 X junho 
2011, o desempenho foi 8% menor. 
“Com este resultado, o desempenho no 
ano é 3,5% negativo e o dos últimos 12 
meses está 6% menor”, explica o presi-
dente da Anamaco, Cláudio Conz.
 De acordo com a pesquisa, a região 

Vendas de material de construção 
caíram 9% em junho

Norte foi a que apresentou melhor índi-
ce de vendas, com crescimento de 3%. 
No Centro-Oeste as vendas ficaram es-
táveis, enquanto no Sul, Sudeste e Nor-
deste elas apresentaram queda de 30%
 Dos 13 segmentos contemplados no 
estudo, fechaduras (-6%), metais sa-
nitários (-5%), argamassas (-4%) e 
tubos e conexões de pvc (-3%) foram 
os que apresentaram maior diminuição 
de vendas. Já os setores de cimento e 
telhas de fibrocimento permaneceram 
estáveis.
“Este baixo desempenho ainda é reflexo 

da falta de crédito existente no merca-
do, que está muito caro, apesar dos 
seguidos anúncios de redução dos juros. 
Os consumidores não estão encontran-
do as propaladas taxas mais baixas e 
este terrorismo sobre a inadimplência 
- que está muito forte em setores que 
nada têm a ver com material de cons-
trução - ajuda a empurrar o setor ainda 
mais para baixo”, explica o presidente da 
Anamaco.
 Uma das linhas de financiamento 
que ainda não estão disponíveis para 
o consumidor final é a linha FIMAC/
FGTS, lançada pelo Governo Federal no 
início do ano com juros de 1% ao mês. 
O projeto foi de autoria do próprio Conz, 
que é membro do Conselho Curador do 
FGTS. “A linha esbarrou em uma série de 
questões burocráticas e só deve ser libe-
rada após o dia 24 de julho. Isso ajudou 
a atrasar as obras, pois diferente de ou-
tros setores, o nosso consumidor precisa 
fazer um planejamento. Ele não decide 
reformar ou construir do dia para noite 
e, se ele tem à sua disposição uma linha 
com 12% de juros ao ano, ele vai pre-
ferir esperar porque, neste caso, atrasar 
a obra significa economia”, completa 
Conz.
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DR. M. ELISEU TOGNI

Rua Rio Grande do Sul  1177, 1º and. Sala 3
( 3722-3511

Atuação em causas previdenciárias, trabalhistas, 
família, cíveis. Ações em Direito Administrativo, 

Tributário, Comercial, Internacional

Rir é o melhor remédio

HUMOR

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

Distribuidor 
exclusivo das rações 

BILLDOG para a 
região!

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 e Telhas

 Ferragens & Ferramentas

 Material Hidráulico,  Elétrico, etc e etc!

SALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZA

3722-31673722-3167

Caixa Econômica Federal

Financie suas compras

APROVEITANDO O FRETE
Quem acha que os caminhões brasileiros estão trafegando com excesso de carga precisa 
ver como as coisas funcionam lá pelas bandas de Bangladesh!

Drª Cleila . A. Salles
CRO: 33.777

Especialista em D.T.M. e Dor  OroFacial

R. Abílio Narciso Pereira 240 - Jd. São Paulo  ( 3721-4412
R. Paraíba 723 - Centro ( 3721-5900 | ortosalles@hotmail.com

Ortodontia Corretiva e Preventiva. Ortopedia
 Facial - Disfunção da ATM Clínica Geral. 

Endodontia (canal).  Obturações. Implantes.

CONVÊNIOS: Climepe, IASM, DMAE, DME, 
Interodonto,  Sul América, OdontoPrev

ODONTO SALLES:
21 ANOS 

CONSTRUINDO 
LINDOS SORRISOS. 

1100 CASOS 
ORTODÔNTICOS 

RESOLVIDOS

Dr. Cléber A. Salles
CRO: 18.234 

Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial

Drª Simome L. Martins
CRO: 39.306

Especialista em Endodontia (canal)

EM PAZ
Tinha um rapaz do Texas 
que não podia com a sua 
vida familiar. A mulher 
enchia-lhe o saco o dia 
inteiro, os fi lhos o pertur-
bavam-no, e até uma vez 
por outra apareciam em 
casa umas tias da mulher, 
solteironas, que também o 
aborreciam. Veio a guerra 
do Iraque, e ele foi mobili-
zado, mandado para brigar 
com os xiitas de Bagdá. Aí, 
então, feliz da vida, excla-
mou: - Ah! -  Vou fi nal-
mente viver em paz!..

SABIDÃO
Joãozinho batendo boca 
com um coleguinha do pré-
dio: - Meu pai é melhor que 
o seu - desafi a o colegui-
nha. - É porra nenhuma! 
- retruca Joãozinho. - Meu 
irmão é melhor que o seu! - 
É o car*lho! - Minha mãe é 
melhor que a sua! - Bem... 
isso pode ser! Meu pai vive 
dizendo a mesma coisa!

PATO FANHOSO
Dois fanhosos resolvem ir 
roubar patos lá no Country 
Club: - “Olha, du saldas o 

buro e eu fi go agui à esbera 
dos batos!” O outro salta e 
cai mesmo ao pé dos patos 
que se assustam e come-
çam todos a gritar: “Qua! 
Qua! Qua!...” E o outro 
fanhoso: - “Oh bá um qua 
quer! Um qua quer!”

IRMÃO ILUSTRE 
Estava uma senhora a con-
versar com uma criança 
magra e esfarrapada que 
brincava à beira da estra-
da. - Pobre criança. Que 
faz o teu pai? - O meu pai? 
Bebe! - Bem me parecia. E 
a tua mãe? - Também bebe! 
- Lamentável! Tens irmãos? 
- Só um... Os outros mor-
reram todos quando eram 
pequeninos... - Pois, não 
me admira! E o que faz esse 
teu irmão? - O meu irmão 
está na faculdade de medi-
cina. - Na Faculdade de me-
dicina!?!? Mas isso é formi-
dável. Isso é muito bom! O 
que é que ele lá faz? - Está 
numa caixa de formol.
A LOIRA E O MOTORISTA
Num ônibus de 2 andares 
iam as morenas em baixo e 
as loiras em cima. As mo-
renas iam na maior festa 

enquanto das loiras não 
se ouvia um pio. Então diz 
uma morena para a outra: - 
Olha lá! Vai lá ver o que é 
que se passa com as loiras! 
Ela subiu ao primeiro andar 
e viu as loiras todas agar-
radas umas às outras a tre-
mer, então ela pergunta a 
uma loira: - Olha lá, o que é 
que se passa, porque é que 
estão tão caladas? - Óh, my 
god! Vocês têm motorista, 
nós não!

ESPERTALHONA
Uma moça foi mordida por 
um cão e foi ao médico. No 
consultório pergunta-lhe o 
médico: - A senhora já le-
vou alguma contra o téta-
no? - Bem, contra a parede 
já levei muitas, mas contra 
o teto nunca levei nenhu-
ma! Deve ser muito legal!

DESTINO ERRADO
Entra um bêbado no ônibus 
e quando vai sentar, qua-
se que se senta em cima 
do colo de uma senhora e 
diz a senhora muito cha-
teada para ele: - O senhor 
vai para o Inferno, seu be-
bum!!!!! Levanta-se o bê-
bado e chega-se ao pé do 
motorista e diz - Olhe po-
dia deixar-me sair? É que 
eu peguei o ônibus errado. 
Hiiic, eu não quero ir pro 
inferno!

POLÍTICOS
Numa festa, a madame é 
apresentada a um eminen-
te político. - Muito prazer! 
- Diz ele. - Prazer! Saiba 
que já ouvi muito falar do 
senhor! - É possível, minha 
senhora, mas ninguém tem 
provas!..

FRASES INFAMES
DNA - DATA DE NASCIMENTO ANTIGA

Era um velilho, tão velhinho que já não tinha espermatozóides, tinha espermatossau-
ros!

AONDE A VACA VAI, ...
Sabem qual é o animal mais infeliz do Mundo? - É o boi! Porque passa uma vida intei-

ra com um par de cornos e depois de morto ainda lhe chamam vaca!.
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OBSERVATÓRIO POLÍTICO Wilson Ribeiro

POLÍTICA

O ponto de 
encontro dos 
bons amigos

BAR DO MARQUES

(3712-4626 Rua Cel. Virgílio Silva, 

1780 * C.S.U. * Poços de Caldas, MG

DEM NOS 
BRAÇOS DO PMDB

Passadas as eleições mu-
nicipais, uma grande mu-
dança deverá ocorrer no 
cenário político nacional. 
O Partido dos Democratas 
deverá se fundir com o 
PMDB. Não é segredo para 
ninguém que os “demos” e 
tucanos já não passam pela 
mesma pinguela há muito 
tempo. E que nestas elei-
ções, a situação só piorou, 
com traições por diversas 
cidades brasileiras que en-
fraqueceram ainda mais o 
DEM. Dependendo do resul-
tado, logo depois das elei-
ções a sigla do ex-prefeito 
Sebastião Navarro pode se 
incorporar ao PMDB. Se 
isso acontecer em nível 
nacional, na cidade have-
rá uma revoada para o PV, 
já que muitos fi liados nem 
querem saber de ser ami-
gos dos peemedebês locais. 
Já imaginaram o Tiaguinho 
no mesmo palanque do 
Waldemar, pedindo votos 
para Dilma?

ESTRAGOS
Dois episódios causaram 

grandes estragos à imagem 
do partido do ex-prefeito 
Sebastião Navarro: o caso 
do Mensalão do DEM em 
Brasília, chefi ada pelo Ex-
-governador José Roberto 
Arruda, e o caso do sena-
dor cassado Demóstenes 
Torres (GO). Para piorar as 
coisas, o prefeito de São 
Paulo, Gilberto Kassab, 
fundou o PSD e solapou 
quase a metade dos fi liados 
do antigo PFL. Tudo isso 
está enfraquecendo o par-
tido que depois destas elei-
ções, pode fundir-se com o 
PMDB (que também vai ab-
sorver outros 6 partidos e 
fi car ainda mais forte).

TOSTÃO X  MILHÃO
O prefeito Paulinho 
Courominas está concla-
mando seus amigos para 
que se mobilizem para a 
campanha contra os “co-
ronéis”. E anuncia que eles 
estão com muito dinhei-
ro para investir na dupla 
Geraldo / Álvaro. Será a 
“campanha do tostão con-
tra o milhão”. Uma espécie 
de luta entre o pequenino 
Davi e o grandalhão Go-

lias. Na Bíblia, Davi, que 
por causa disso se tornou 
rei dos israelitas, detonou 
Golias com uma pedrada 
bem na testa. Na vida real, 
Paulinho deseja repetir o 
feito de Davizinho.

CAMPANHA FRIA
A corrente campanha elei-
toral está mais fria que es-
tes dias de inverno. Raros 
são os candidatos que jpa 
colocaram seus blocos nas 
ruas. O problema é o alto 
preço da campanha (mão-
-de-obra, propaganda, TV, 
etc). Nem os mais ricos es-
tão dando conta de tanta 
despesa.

ELEIÇÕES 2012:
TUCANOS, OS MAIS RICOS
Levantamento feito pela 
equipe do O Estado de São 
Paulo mostra que dentre os 
candidatos de todos os par-
tido, os tucanos (do PSDB) 
são os mais ricos - em nível 
nacional. Em poços de Cal-
das, com certeza, a propor-
ção deve ser a mesma do 
nível de país.
EM TERRA DE CEGO ...
Quem tem olho não é rei. 
É olheiro.

Complexo de 

Morros do Bang

R. Rio Grande do Sul 514 - Sala 01 * Poços de Caldas - MG
(35)3715-3626  ***    advocaciaoliveiravargas@gmail.com

CAUSAS:
 Cíveis, Previdenciárias e 

Trabalhistas

Esmerail de Cássia Oliveira
Advogada - OAB-MG 121.643

ADVOCACIADROGARIA DOM BOSCO       
DO MAGU

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

RUA CEL. VÍRGILIO SILVA 4.077 * C. ALVORADA * FONE: 3713-4546

Nós cuidamos de você!!

LIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMA

MULTAS
Recursos - Anulatórias - Efeito 
Suspensivo - Pontuação CNH

Liberação do DUT -Especialistas 
gabaritados de BH

Aposentadorias - Revisões  -  Pensão Por 
Morte - Auxílio Doença - Contagem de 

Tempo de Contribuição - Aposentadoria 
Rural  - Invalidez - Amparo ao defi ciente 

e ao idoso

( 3713-6266 <> Cel. 8808-4389

APOSENTADORIAS

TRE lança a campanha “Sujeira Não é Legal” 
para as eleições 2012

O TRE de Minas Gerais está 
lançando nesta semana a cam-
panha “Sujeira Não é Legal”, 
voltada para as eleições 2012.  
O projeto pretende orientar 
candidatos e eleitores para 
que seja realizada uma cam-
panha eleitoral mais limpa, 
segura, tranquila e, a partir 
de um novo conceito agregado 
neste ano, também transpa-
rente. A iniciativa tem a par-
ceria da Cemig, Polícia Militar 
e Corpo de Bombeiros.
A exemplo de 2010, a vassoura 
será o símbolo da campanha. 
Panfl etos com orientações co-
meçam a ser distribuídos aos 
candidatos, em Belo Horizon-
te, quando pedirem os regis-
tros das candidaturas. Neste 
ano, a campanha irá ressaltar 
também, conforme consta do 
panfl eto, que “prestar contas 
de campanha de forma correta 
e transparente é mais do que 
uma obrigação daqueles que 
pretendem administrar ou fi s-
calizar o uso do dinheiro pú-
blico. É também uma questão 

de respeito ao eleitor.” 
Já está disponível na internet 
um site para que os interessa-
dos conheçam melhor a cam-
panha e as orientações dos 
órgãos que a promovem: www.
campanhasemsujeira.tre-mg.
jus.com.br. 
A partir do começo da campa-
nha eleitoral, serão veiculados 
VTs do “Sujeira Não é Legal” 
em emissoras de TV e, na pró-
xima semana, em emissoras 
de rádio. Essas peças visam 
principalmente estimular o 
eleitor a votar de forma cons-
ciente, escolhendo candidatos 
que não desrespeitam as nor-
mas legais e os preceitos de 
civilidade. 
Segundo o presidente do TRE, 
desembargador Brandão Tei-
xeira, a Justiça Eleitoral mi-
neira pretende, com a campa-
nha, despertar nos candidatos 
e nos cidadãos a importância 
de se cumprir a legislação 
eleitoral. Além disso, a inten-
ção, segundo o desembarga-
dor,  é que a campanha seja 

uma forma de diminuir o des-
conforto e o transtorno que 
a sujeira eleitoral provoca na 
vida das pessoas.  

ORIENTAÇÕES 
AOS CANDIDATOS

Entre as várias orientações 
que serão repassadas aos can-
didatos, estão:
-não impeça ou difi culte a pas-
sagem das vias públicas com 
cavaletes;
-imprima nos santinhos a fra-
se “não jogue este folheto em 
vias públicas” e oriente seus 
apoiadores a não jogá-los no 
chão;
-registre com clareza todas 
as arrecadações ou gastos de 
campanha;
-ao realizar eventos, não faça 
gambiarras ou “gatos” de 
energia elétrica e verifi que 
a existência de extintores e 
equipamentos de combate a 
incêndio.

Veja mais detalhes no site 
www.campanhasemsujeira.
tre-mg.jus.br
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BAR KATCHÓ

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

O Bar da Cleuza
No melhor ponto da Zona 

Leste, o lugar ideal para en-
contrar amigos e se divertir!

*Bebidas * Refrigerantes * Sucos e Vitaminas
* Salgadinhos * Doces e muito mais!

Disk Entrega: 3712-7837 | Av. Wenceslau Braz 2003 (ao lado da Newbréd)

Lanches &
Café Novidade
Lanches rápidos: Todos os tipos de sanduíches
Salgados assados: Fogazza, esfi rra, enrolados, etc.
 Servimos café da manhã: bolo, pão com manteiga, 
leite com chocolate, café, etc
Refrigerantes e sucos

Atendimento nota 10 !!!

Venha conhecer essa 
novidade: nosso 

TRÍPLICE BURGUER
Sem igual na praça!!!

R. Dr. Mário de Paiva 242  - Vila Nova 

 ( 3715-2230
ENTREGA GRÁTISTelefone 3722-1504

Rua Campestre 89 * Poços de Caldas, MG

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

Servidores das secretarias 
de Educação, Promoção So-
cial, Saúde e Fazenda parti-
ciparam de um café da ma-
nhã, nesta terça-feira (10), 
na Prefeitura. Os funcioná-
rios estão envolvidos em 
ações e programas ligados 
à promoção da qualidade 
de vida de crianças e ado-
lescentes, que resultaram 
na obtenção do selo “Pre-
feito Amigo da Criança” da 
Fundação Abrinq - Save The 
Children. 
Também participaram do 
encontro, representantes 
de projetos como o Menino 
Quero e Bem Viver, das Ca-
sas-Lares Veredas, Bem Vi-
ver e da Alegria, Lar Filhos 
da Bênção e membros do 
Conselho Tutelar e do Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(CMDCA). 
O objetivo do encontro foi 
agradecer o empenho e a de-
dicação de todos no desen-
volvimento do programa. O 
município foi reconhecido 
pela Fundação Abrinq na 
categoria Reconhecimento 

Servidores celebram projetos voltados para crianças e adolescentes

Pleno, pelas ações desen-
volvidas para a melhoria da 
qualidade de vida de crian-
ças e adolescentes. Poços de 
Caldas aderiu ao programa 
no início de 2009 e, du-
rante três anos e meio, foi 
desenvolvido um diagnósti-
co com metas e estratégias 
para melhorar a qualidade 

de vida das crianças e ado-
lescentes. 
Foram apresentados proje-
tos desenvolvidos em cada 
eixo temático - Saúde, Edu-
cação e Promoção Social. 
Na saúde, o objetivo foi re-
duzir a taxa de mortalida-
de infantil de menores de 
um ano. Já na educação, 

a meta foi assegurar o di-
reito ao acesso das pessoas 
com defi ciência ao sistema 
de ensino. Na Promoção 
Social, o objetivo foi pro-
teger crianças e adolescen-
tes em situação de acolhi-
mento institucional contra 
maus tratos, exploração e 
violência.

NOSSOS MOTORISTAS, 
NOSSOS ORGULHOS

Homenagem da Rápido Campinas a 
quem transporta aqueles que 

constroem o progresso deste país!
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Padaria e mercearia

Di Prima
PROMOÇÃO 

ESPECIAL!
Pizza  à moda da casa

Uma delícia!!!

R$ 12,90

Pães, bolos, tortas, doces & 
salgados e sobremesas.

Aos domingos: 
deliciosos frangos 
assados R$ 14,00 

com farofa!!!
( 3713-3302

Rua Paissandu, 45 - Dom Bosco

1 - AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 683- POÇOS DE CALDAS, MG
RESERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 2 - SHOPPING POÇOS DE CALDAS1 - AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 683- POÇOS DE CALDAS, MG
RESERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 2 - SHOPPING POÇOS DE CALDAS

Você merece 
este prazer!

Loja 2: Jd. Itamaraty
R. Miguel Calixto de Moraes 1020

A Secretaria de Saúde de 
Cabo Verde confi rmou que 
a morte da dona de casa 
Albertina Dias de Sousa 
foi causada pela gripe In-
fl uenza H1N1. Ela faleceu 
no último sábado (7) em 
Poços, depois de 15 dias 
internada em um hospital 
da cidade com suspeita da 
gripe.
No atestado de óbito, 
constava que a vítima teve 
insufi ciência múltipla de 
órgãos e síndrome gripal 
aguda grave. As amos-
tras foram enviadas para 
a Fundação Ezequiel Dias 
(Funed) no último dia 29 
de junho e o resultado do 
exame só confi rmou a do-

ença no fi nal da tarde de 
terça-feira (10).
Segundo o secretário de 
Saúde de Poços de Caldas 
Julio Balducci, Alberti-
na é contada como víti-
ma de Cabo Verde, pois a 
doença foi contraída na 
cidade onde ela morava e 
só estava em Poços para 
tratamento. Balducci tam-
bém relata que a cidade já 
teve um caso, mas a pes-
soa foi tratada e curada e 
que todas as pessoas que 
têm sintomas semelhantes 
estão sendo cuidadas com 
medicamento. “O caso de 
Cabo Verde foi trazido para 
Poços, por ser a cidade re-
ferência e a vítima teve o 

tratamento aqui no mu-
nicípio, mas contraiu a 
doença em Cabo Verde. Já 
tivemos um caso de gripe 
H1N1 em Poços, que foi 
curado. Como prevenção, 
todos os hospitais da ci-
dade e a policlínica estão 
com o Tamifl u e os casos 
que chegam com suspei-
tas estão sendo medicado. 
Esta é uma recomendação 
do Ministério da Saúde, 
para que não tenha mor-
tes, pois aquela pessoa 
que chega com suspeita 
da gripe, ela sendo me-
dicada com Tamifl u em 
48 horas, acaba o risco de 
piorar o quadro”, disse o 
secretário.

Mulher de Cabo Verde morre de 
gripe H1N1 em Poços

A Ouse Boutique (Ibirapue-
ra com Cel. Virgílio Silva) é 
uma das mais novas lojas de 
roupas, acessórios e outros 
objetos da moda. Segundo a 
jovem empresária Mariane, 
proprietrária da loja, a liqui-
dação vai durar duas sema-
nas e vai oferecer produtos 
de primeira linha a preços 
incríveis. “Não é ponta de 
estoque, nem mercadorias 
com defeitos. É tudo de pri-

Ouse Boutique realiza grande liquidação
meira, do último0 grito da 
moda. Vejam alguns exem-
plos”, destacou Mariane.
Blusas Femininas a partir R$ 
38,00; Blusas Polo Feminina 
R$ 23,00; Shorts femininos 
R$ 38,00; Bolsas Femininas 
R$ 40,00; Calças Jeans femi-
ninas    R$ 75,00
diversas camisetas Masculi-
nas R$ 35,00; Shorts  Mas-
culinos R$ 38,00. Tudo isso 
e muito mais.
O horário de funcionamento 
da loja é de Segunda a  sex-
ta das 17:30 as 19:30
Sábados das 10:00 as 18:00 
horas.

DROGAVIDA FAZ
 PROMOÇÃO PARA O 

DIA DOS PAIS
A Drogavida, situada bem 
pertinho do antigo CSU 
(hoje, IFET - Instituto Fede-

ral de Ciências e Tecnologia) 
está realizando uma inédita 
promoção para o Dia dos 
Pais (12 de agosto). A cada 
compra, os clientes vão ga-
nhar um cupom e vão con-
correr a um completo kit de 
ferramentas, no sorteio que 
será realizado no dia 11 (sá-
bado).

AUTO PEÇAS TROIANI 
AGORA É 

NOVA AUTOPEÇAS
A Auto Peças Troiani, locali-
zada no começo da Av. Fran-
cisco Salles, está de mudan-
ça para a Av. José Remígio 
Prézia (pertinho da Retífi ca 
Comander, em frente à De-
legacia). A loja vai funcio-
nar num prédio novinho em 
folha, o que vai melhorar o 
atendimento aos seus clien-
tes e fornecedores.
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MECÂNICA E ELÉTRICA EM  GERAL  
O TRATAMENTO QUE SEU CARRO MERECE

Maicon

( 3715-6533 * 9919-7083
Rua Cel. Virgílio Silva  3735 - Dom Bosco / Chácara Alvorada

Shoping Car
orionH

Homenagem da GM Costa a todos os motoristas que transportam 
o progresso do Brasil!!!

Parabéns motoristas de 
Poços de Caldas e do Brasil !

GM COSTA TRANSPORTES: MATRIZ: POÇOS DE CALDAS Av. Alcoa 4000 ( (35)3722-1299

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2012

BANCO 62

ACV
BREVIDADE

HOTANULEI
NEGROOC
EEIXOCU

ACENORAUL
OISORIO

CASTOCEGAS
DISPAROP

SECOSLHE
BOPSAIS
APAPOVA
RUIVOVD
RSOHINO

COMERCIAIS

A menor
flexão

verbal do
português 

Bolinho
de

polvilho
(bras.)

(?) dog,
sanduíche

com
salsicha

Orlando
Rangel,
químico

brasileiro

Vasilha
em que se

toma o
chimarrão

Quadro-
(?), objeto

da sala
de aula

Peça que
une as

rodas do
carro

Formato
do brinco
da cigana

(?) Gil, 
apresen-

tador
da TV

Às (?):
sem ver

Grande
susto ou

medo

O cabelo
que preci-
sa de hi-
dratação

"Não (?)
na grama",
aviso de
parques 

Mistura 
perfumada
para ba-
nho (pl.)

Boletim de
Ocorrên-
cia (sigla)

Bate-(?),
atração

de "chats"
(Inform.)

(?) Láctea,
galáxia

que inclui
o Sol

O cabelo
de tom

averme-
lhado

Forma do
decote 
pronun-
ciado

Anúncios 
publicitá-
rios na TV

1.000, 
em alga-
rismos

romanos

Atividade criadora
como a Música

Objetos da arte de
Mestre Vitalino (PE)

Invalidei
De tempe-
ramento

difícil

Muitos;
diversos

O aço não
oxidável

Efeito do uso de calçados
apertados

Apelido de
"Eduardo"

Caminhão
e carreta

Preposição
de origem

Cabanas
indígenas

(bras.)
Via fluvial

Selo de
qualidade
Pequeno
pedaço

Gesto de 
cumpri-
mento

Puro;
inocente

Tiro

O dia
decisivo
Níquel

(símbolo)

Pequeno
(abrev.)

O vírus da 
Aids (sigla)

A ele
(pro-

nome)
Sozinho

Cântico
de louvor
Vitamina
antigripal

L H E

3/hot. 4/inox — tico. 6/anulei. 7/genioso.

                                            
                                  

Corintianos comemoram título da libertadores e 
Coringão 1 bilhão

O empresário Cairbar Caproni e seus filhos Johnatan e Adriana comemoraram o título da 
Libertadores da América e a notícia que o time é único do Brasil a valer mais de 1 bilhão 
de reais. “É só alegria!”, Disseram eles.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
POÇOS DE CALDAS

Rua Cel. Virgílio Silva 1.077   ---   ***   ---   Vila Nova Telefone- 3722-1965

Milton Reis
Presidente

PARABÉNS,  MOTORISTAS

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
POÇOS DE CALDAS

Rua Cel. Virgílio Silva 1.077   ---   ***   ---   Vila Nova Telefone- 3722-1965

Homenagem do 
Sindicato dos 

Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários 

de Poços de Caldas 
aos  Motoristas que 
trabalham para um 
mundo melhor para 

todos!

Av. Presidente Wenceslau Braz 2450 - Campos Elíseos
PABX: 35 3173-1800
Poços de Caldas, MG

HERÓIS DAS ESTRADAS
Todos sabemos que não 
é fácil enfrentar estradas 
com buracos, pedágios que 
sobem, diesel que aumen-
ta, despesas que crescem, 
fretes que mínguam e, 
sobretudo, a saudade da 
família. Por isso tudo, te-
mos o único objetivo de 
homenagear os caminho-
neiros. A categoria festeja 
sua data em dois momen-
tos: em 30 de junho Dia 
do Caminhoneiro e em 25 
de Julho, Dia de São Cris-
tóvão, padroeiro de todos 
os motorista. Afi nal, vocês 
merecem todo nosso res-
peito e carinho.

HISTÓRIA DO DIA DO 
MOTORISTA

Comemora-se o Dia do Mo-
torista em 25 de julho por-
que também é Dia de São 
Cristóvão, o padroeiro des-
se profi ssional. “Cristóvão” 
signifi ca “aquele que car-
rega Cristo”. Ele era um gi-
gante que queria servir ao 
mais poderoso de todos os 
homens. À princípio, ser-
viu a Satanás, mas quando 
soube que o mais poderoso 
era Jesus, converteu-se e 
foi viver na margem de um 
rio. Lá, carregava pessoas 
de uma margem a outra. 
Certa vez, foi carregar um 

Mensagem Dia de São Cris-
tóvão
São Cristóvão é o prote-
tor dos motoristas e dos 
viajantes. Viveu prova-
velmente na Síria e so-
freu o martírio no século 
III. “Cristóvão”signifi ca 
“Aquele que carrega Cris-
to” ou “porta-Cristo”. Seu 
culto remonta ao século V. 
De acordo com uma lenda, 
Cristóvão era um gigan-
te com mania de grande-
zas. ele supunha que o 
rei a quem ele servia era 
o maior do mundo. Veio a 
saber, então, que o maior 
rei do mundo era Satanás. 
Colocou-se pois, a serviço 
deste. Informando-se me-
lhor, descobriu que o maior 
rei do mundo era Nosso Se-
nhor. Um ermitão mostrou-
-lhe que a bondade era a 
coisa mais agradável ao 
Senhor. São Cristóvão re-
solveu trocar a sua mania 
de grandeza pelo serviço 
aos semelhantes. Valendo-
-se da imensa força de que 
era dotado, pôs-se a bal-
dear pessoas, vadeando o 
rio. Uma noite, entretanto, 
um menino pediu-lhe que 
o transportasse à outra 
margem do rio. À medida 
que vadeava o rio, o meni-
no pesava cada vez mais às 
suas costas, como se fosse 
o pedo do mundo inteiro. 
Diante de seu espanto, o 
menino lhe disse: “Tiveste 
às costas mais que o mun-
do inteiro. Transportasse o 

25 de Julho - comemorações marcam a passagem do Dia do Motorista

menino e como a criança 
fi cava cada vez mais pe-
sada, ele disse que parecia 
que carregava o mundo 
nas costas. O menino, en-
tão, falou: “Não carregas o 
mundo, e sim seu criador. 
Sou Jesus, aquele a quem 
serves”. Como o trabalho 
de Cristóvão era transpor-
tar os viajantes através dos 
rios, tornou-se padroeiro 
dos viajantes. Em épocas 
mais recentes, encontrou 
uma nova popularidade 
como padroeiro dos moto-
ristas.

PARABÉNS MOTORISTA

Criador de todas as coisas. 
Sou Jesus, aquele a quem 
serves”.  
    0RAÇÃO 1
 - ” Senhor, que dissestes: 
“Quem vos recebe, a mim 
recebe”; e mais: “Quem 
não toma a sua cruz e 
me segue, não é digno 
de mim”, fazei com que 
o bem-aventurado mártir 
São Cristóvão aumente 
em nós o amor de vos-
so nome e tenhamos a 
felicidade de ver-nos em 
nossos irmãos no cami-

nho da vida. Amém”.
    
ORAÇÃO 2 
 – “Dai-me Senhor, fi rme-
za e vigilância no volan-
te, para que eu chegue 
ao meu destino sem aci-
dentes. Protegei os que 
viajam comigo. Ajudai-
-me a respeitar a todos e 
a dirigir com prudência. 
E que eu descubra vossa 
presença na natureza e 
em tudo o que me ro-
deia. Amém”.

25 de Julho - Dia do Motorista

Para você, que dirige to-
dos os dias com amor. Que 
transporta muitas pessoas 
com carinho Para você que 
cumpre as leis do trânsito 
para transportar todos com 
segurança e dar segurança 
aos pedestres… Para você 
que tem a maior paciência 
e sabe ser um bom pro-
fi ssional Você presta um 
grande serviço a socieda-
de… Receba meu carinho, 
Te desejo muita felicidade 
e que Deus te proteja sem-
pre. Parabéns motorista 
pelo seu dia… 25 de Julho 
dia do motorista.
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VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250 ( 3722-4398Rua Rio Grande do Sul 1250 FLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASH

Acesse:

www. f lashv ideof i lmes . com.br
veja traillers,  lançamentos e confi ra nosso acervo !

Os mais desejados games 
do PS-3 estão aqui!

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

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

Bar do Tomate

Todos os dias, muita alegria, bebidas , 

Aos Domingos 
Frango-Assado

Av. Engenheiro Ubirajara Machado de Moraes 410 - São João

DISQUE ÁGUA 3722-3322

O MELHOR PREÇO 
DA CIDADE

Galão de 20 lts ... R$ 5,00
Galão de 10 lts ... R$ 4,00


PROMOÇÃO IMPERDÍVEL:
A cada 10 galões, ganhe 1 

grátis
Agora também com garrafas de água mineral com gás, sem gás e com suporte!

Mais uma novidade: DELICIOSOS SUCOS COM VÁRIOS SABORES

Entrega rápida / Excelência na Qualidade
Disk Entrega: 
3713-5521

Rotatória da Rua Maracanã, Nº 72 / Dom Bosco

Para o desespero de médicos 
e muitos pacientes, com a 
chegada do inverno, o nú-
mero de doadores de sangue 
reduz drasticamente e dei-
xa a unidade em estado de 
alerta. Com capacidade para 
receber até 70 doadores 
por dia, o hemocentro vem 
atendendo no máximo 10 
pessoas/dia. E com medo da 
situação piorar, a unidade 
convoca a população para 
doar sangue.
Um dos grandes receios é 
com o estoque baixo, tendo 
também o número de hemo-
componentes com tendên-
cia a diminuir, pois as pla-
quetas, por exemplo, têm 
validade de somente cinco 
dias. Em cada bolsa coleta-
da são produzidos quatro 
hemocomponentes, o con-
centrado de hemácias, pla-
quetas, crill precipitado e 
o plasma fresco congelado. 
Sendo que o plasma fresco 
congelado e o crill precipi-
tado duram um ano e fi cam 
congelados. Os concentra-

Doação de sangue cai 80% em Poços
dos de hemácias duram 35 
dias e a plaquetas somente 
cinco dias.
Segundo a captadora Fabia-
na Aparecida dos Santos, o 
movimento no hemocentro 
já caiu 80% e se não tiver 
aumento no número de do-
ações o estoque pode fi car 
prejudicado. “A gente tem 
mantido um estoque estra-
tégico, mas a cada dia está 
caindo o número de doa-
dores. Até o mês passado, 
conseguimos manter um 
bom estoque e na rede do 
hemominas a nossa unidade 
teve um bom índice de esto-
que. Agora está vindo bem 
menos pessoas, no máximo 
dez por dia, quando não 
vem menos. Como trabalha-
mos em rede, uma ajuda a 
outra, mas com essa baixa 
de doadores toda rede está 
em falta de sangue. 
O hemocentro atende todos 
os hospitais de Poços e mais 
o de Andradas, porém, so-
mente 10% da população 
local está cadastrada para 

fazer doação e 60% dos 
doadores são das cidades 
da região. Esta campanha 
também tem o intuito de 
credenciar novos doadores e 
reforçar o estoque, pois com 
a proximidade das festas e 
férias aumenta a demanda 
e cai o número de doadores. 
Segundo a Portaria 1.353, 
de 13 de junho, do Minis-
tério da Saúde, podem doar 
sangue cidadãos com boa 
saúde, idade entre 18 e 67 
anos. Os candidatos devem 
pesar acima de 50 quilos, 
não ter ingerido bebida al-
coólica nas últimas 12 ho-
ras, não ter tido hepatite 
após os 11 anos de idade 
e não ter tido doença de 
Chagas. Para candidatos à 
doação de sangue com ida-
de de 16 e 17 anos, que 
comparecerem nas unidades 
da Fundação Hemominas, a 
doação de sangue será per-
mitida com a presença dos 
pais, tutores ou guardiães, 
ou autorização dos respon-
sáveis legais com fi rma re-

conhecida em cartório. Aci-
ma de 60 anos só poderão 
doar aquelas pessoas que já 
tenham realizado uma pri-
meira doação.
Quando for doar sangue 
nunca o faça em jejum. Se 
for pela manhã a pessoa 
pode tomar café, comer 
frutas e biscoitos, após o 
almoço ou jantar aguardar 
três horas para realizar a 
doação, dormir bem na noi-
te anterior à doação, evitar 
fumar duas horas antes e 
após a doação e não fazer 
uso de bebidas alcoólicas 
pelo menos 12 horas antes.
O hemocentro fi ca na ave-
nida José Remígio Prézia, 
303, no Jardim dos Estados, 
próximo da Delegacia de Po-
lícia Civil. Mais informações 
ou para agendar dia para 
doação 3712-9012 e 3712-
9015. 
Para saber mais sobre os cri-
térios para doação de san-
gue acessar www.hemo mi-
nas.mg.gov.br ou ligar para 
o telefone 155.
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Rua Cel. Virgílio Silva 1954
Pertinho do CSU

( 9106-5889

Cortes de cabe-
lo em geral.

Asseio, higiene e 
bom gosto

SALÃO DO TININHO

DEL REY
Mecânica e  Funilaria

Av. José Remígio Prézia 1259
Santa Rosália

( 3722-8496

Luiz / Toran

Rua Cel. Virgílio Silva, 1568 * Vila Nova (9929-6309  * Poços de Caldas

Lanches * Drinks & bebidas em geral
Salgadinhos e muita diversão no ambiente 
mais limpo e aconchegante da Zona Leste

Bar & Lanchonete

BORGES

ROGER COMPRESSORES
Assistência Técnica e fabricação.
Modelos de qualquer capacidade
Preços bem  comprimidos

(35) 9152-7172
Av. Pres. Wenceslau Braz 1360

EXCELENTES 
OPORTUNIDADES 

DE NEGÓCIOS
1)        TERRENO 1600 M2
           Vendo área de 1600 m2 na Av. Wenceslau
           Bráz, 151 - antigo Ferro Velho do Vadão.
2)        CHÁCARA
           Vendo Chácara de 3.300 m2 na Vargem 
           do Rio Pardo, próximo à ponte velha do
           Souza Lima.
 3)        CASA
           Vendo, nova, Jardim das Hortências,
           1 qto, coz e wc.
4)        CAMINHÃO F350
           Vendo caminhão F350/2004.
5)        CAMINHÃO
           Vendo caminhão Chevrolet Munck/81.
6)        TRATOR
           Vendo trator tipo Tobata, YANMAR/2008.

Tratar:  8886-1147 ou 8812-3405Av. José Remígio Prézia 1239 (em frente à Casa do Menor)
( 3713-3052 / 9955-8800

Várias marcas. 
Uma só qualidade.

Av. José Remígio Prézia 1185 - Tel. 3714-1103
Em frente à Casa do menor

Veículos de procedência -  Todas as marcas
Várias opções de financiamento

VISITE-NOS E FAÇA UM ÓTIMO NEGÓCIO!

ESTACIONAMENTO PRIMOS

SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

Acontece, entre os dias 3 e 5 de agos-
to, a 5ª edição do Poços Classic Car, 
que reunirá diversos expositores de 
veículos antigos da cidade e região.
O evento será no parque José Affon-
so Junqueira, atrás do Palace Hotel, 
e contará com apresentação de 
bandas de rock’n’roll. A exposição é 
organizada pelo Clube do Automó-
vel Antigo de Poços de Caldas e terá 
centenas de veículos de outros clu-
bes de automóveis, como o Clube do 
Fusca, a Escuderia Chic de Campinas, 
Scooteria Paulista e o Poços Scooter 
Clube. Estarão expostos diversos 
carros antigos, militares e de corrida 
das décadas passadas e os visitantes 
poderão apreciar também carros 
especiais, caminhões, hot rods, pick-
-ups, muscle cars, além de vespas, 
lambrettas e motos clássicas.
Informações pelo telefone (35) 
9988-4210, pelo e-mail contato@
pocosclassiccar. com.br ou no site 
www.po cosclassiccar.com.br.

3 DE AGOSTO
12h • Abertura da secretaria e ins-
crições • Check-in e estacionamento 
dos veículos • Discotecagem com 
músicas de época
18h • Abertura “The Kombi Boggie 
Bar” • Fechamento da secretaria
20h • Abertura oficial do evento

• Show “Luciano Boca e Banda Bour-
bon” no Palco Principal
22h • Stand by com término das ati-
vidades • Fechamento “The Kombi 
Boggie Bar

4 DE AGOSTO
9h • Abertura da secretaria e inscri-
ções • Check-in e estacionamento 
dos veículos
• Discotecagem com músicas de épo-
ca 10h • Passeio de Jardineira
• Abertura “The Kombi Boggie Bar»
11h • Banda “Charangas Rock´n Roll” 
no Palco Back Stage (Café Concerto)
12h • Banda “Opera Rock” no Palco 
Back Stage
14h • Banda “The Mullet Monster 
Máfia” no Palco Principal
16h • Show com “The Fabulous Ban-
dits” no Palco Principal
18h • Fechamento da Secretaria
20h • Fechamento “The Kombi Bog-
gie Bar” • Venda de ingressos para o 

Baile na portaria do Palace Hotel
22h • Stand by evento externo
• Baile dos Anos 50/60 no Palace Ho-
tel com “Black Jack” e “The Red Lights

5 DE AGOSTO
9h • Abertura da secretaria e inscri-
ções• Check-in e estacionamento dos 
veículos • Discotecagem com músi-
cas de época
9h30 • Batismo do Poços Scooter 
Club com passeio fumacento pelas 
ruas da cidade 10h • Passeio de Jardi-
neira • Abertura “The Kombi Boggie 
Bar» • Show “Luciano Boca e Banda 
Bourbon” no Palco Back Stage (Café 
Concerto) 11h • Agradecimentos e 
autoridades 11h30 • Poços Classic 
Rock Bands Festival 2012 no Palco 
Principal: Fabulous Bandits 12h30 
Black Jack 14h30 The Red Light Gan-
gs Brothers and Systers.
15h30 The Mullet Monster Máfia
16h30 Charangas Rock´n Roll.

Vem aí mais uma edição do Poços Classic Car
Vai ficar mais fácil abrir uma empre-
sa no Brasil. O Sebrae assinou nesta 
quarta-feira (18), convênio com a 
Junta Comercial de Minas Gerais 
(JUCEMG) para desenvolver o Proje-
to Integrar, que abre caminho para 
a implantação da Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e 
Legalização de Empresas e Negócios 
(Redesim) no país. Criada pela Lei nº 
11.598/07, essa rede estabelece di-
retrizes para desburocratizar proce-
dimentos e a integração dos órgãos 
federais, estaduais e municipais 
envolvidos no processo de abertura, 
funcionamento e baixa de empresas.
“O Simples, que está completando 
cinco anos, foi fundamental para 
reduzir a carga tributária dos pe-
quenos negócios e incentivar seu 
crescimento. Agora, com o Integrar, 
damos um passo importante na 
diminuição da burocracia para as 
micro e pequenas empresas brasilei-
ras”, destaca o presidente do Sebrae, 
Luiz Barretto.
Inicialmente o projeto será desen-
volvido no Distrito Federal e nos 
estados de Sergipe, Paraná, Rondô-
nia, Roraima, Tocantins, Ceará, Pará 
e Paraíba. A ideia é que nesses locais 
uma empresa possa ser registrada e 
obter alvará de funcionamento na 
média de oito dias, 119 a menos do 
que o tempo registrado no país na 
última pesquisa Doing Business, do 
Banco Mundial.

Desenvolvido em parceria entre o 
Sebrae, o Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) e a JUCEMG, o Integrar é uma 
evolução do Minas Fácil - progra-
ma que desburocratiza e integra os 
órgãos envolvidos no processo de 
abertura de empresa. Naquele es-
tado, segundo a JUCEMG, o tempo 
médio para abrir oficialmente um 
empreendimento nos 90 municípios 
onde o Integrador Estadual já está 
implantado leva, no máximo, oito 
dias.
A tecnologia e o know-how da 
JUCEMG serão repassados para as 
Juntas Comerciais do DF e dos oito 
estados onde o Integrar será im-
plantado. Com isso, os empresários 
locais poderão acessar o sistema de 
registro de empresas pela internet 
e só entregar documentos na Junta 
Comercial, que se comunicará com 
demais sistemas envolvidos. Isso 
evitará que eles percorram diversos 
órgãos, reduzirá custos com taxas e 
cópias de documentação e diminuirá 
o tempo para registro do negócio. O 
Sebrae acompanhará o desenvolvi-
mento dos trabalhos e disseminará 
informações aos empresários.
Exemplo
A implantação do Projeto Integrar 
amplia a simplificação e desonera-
ção dos procedimentos de abertura 
e licenciamento para as microem-
presas e empresas de pequeno 

porte, conforme já acontece com o 
Empreendedor Individual (EI) - me-
canismo simplificado de formaliza-
ção de autônomos que faturam no 
máximo R$ 60 mil por ano, como 
costureiros, cabeleireiros vendedo-
ras de roupa, chaveiros, sapateiros, 
pedreiros, eletricistas, encanadores 
e artesãos.
A formalização desse público é 
feita de graça, pela internet. Eles 
recebem, na hora, o registro no Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) e o alvará de funcionamento 
provisório. Pagam uma taxa fixa de 
5% sobre o salário mínimo para a 
Previdência Social, e mais R$ 1 se 
atuarem na indústria ou comércio, 
ou R$ 5 se forem do ramo de serviço. 
Atualmente, a contribuição mensal 
do Empreendedor Individual varia 
entre R$ 31 e R$ 37, de acordo com 
a atividade. Esses trabalhadores po-
dem emitir nota fiscal, participar de 
licitações públicas, e têm direito a 
financiamentos especiais e a cober-
tura previdenciária como aposenta-
doria e licença-maternidade.
Atualmente há mais de 2,6 milhões 
de empreendedores individuais no 
país. O entendimento é de que o 
sucesso do EI, que foi precursor da 
ampla simplificação e desburocra-
tização do registro de negócios no 
país, mostrou que é possível ampliar 
a simplificação para as micro e pe-
quenas empresas.

Projeto reduz documentos e tempo para abrir empresa
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TUCANO
Auto Peças

LATARIAS AUTOMOTIVAS NOVAS E USADAS, 
FARÓIS, PARACHOQUES, LANTERNAS E 

ACESSÓRIOS

3713-456735

Av. José Remígio Prézia, 1229 Jardim dos Estados 

35

TUCANO

Açougue e Mercearia
Aos domingos temos Frango Assado!!!

Rua Cel. Virgílio Silva - 1840 - C.S.U.
9130-2630  -  3713-1948

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

A Câmara aprovou por una-
nimidade, na última terça-
-feira (17), o projeto de lei 
que dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração da Lei Orça-
mentária para o exercício de 
2013 (LDO). Das 26 emendas 
apresentadas pelos vereado-
res, 24 foram aprovadas du-
rante a primeira votação, no 
dia 03 de julho. A matéria 
segue agora para sanção do 
prefeito municipal.

Assim que deu entrada na 
Câmara, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias recebeu uma 

Câmara Municipal aprova projeto da LDO para 2013

análise cautelosa das comis-
sões permanentes. O projeto, 
que é encaminhado anual-
mente pelo Executivo, defi ne 
metas e prioridades da admi-
nistração municipal para o 
ano seguinte e é, portanto, 
um planejamento anual de 
elaboração do Orçamento. 
Desta forma, o que está pre-
visto na LDO deve estar pre-
sente, também, na Lei Orça-
mentária Anual. 

Com a aprovação da LDO, os 
vereadores entram em reces-
so. Lembrando  que a Câma-

ra diminuiu este período em 
2010, através da emenda à 
Lei Orgânica n. 27. Com a mu-
dança, as reuniões ordinárias 
não acontecem de 18 a 31 de 
julho e de 16 de dezembro a 
01 de fevereiro. O atendimen-
to nos gabinetes, bem como 
os demais serviços continuam 
normalmente. A próxima ses-
são, após o recesso do mês de 
julho, acontece no dia 07 de 
agosto.

Os interessados em obter 
uma cópia do projeto da LDO, 
com o conteúdo de todas as 
emendas aprovadas, podem 
entrar em contato com a Câ-
mara pelos telefones 3729-
3845/3818.

COMISSÕES
Ainda durante a última ses-

são da Câmara, os vereadores 
aprovaram o Projeto de Reso-
lução n. 12/2012, que, dentre 
outras alterações no Regi-
mento Interno, cria duas no-
vas comissões permanentes: a 

Comissão Mista de Fiscaliza-
ção da Execução Orçamentá-
ria e Financeira e a Comissão 
de Defesa do Meio Ambiente.

Compete à Comissão Mista 
de Fiscalização emitir parece-
res sobre assuntos de caráter 
orçamentário e fi nanceiro, 
especialmente: análise pré-
via da prestação de contas 
do município e prestações de 
contas de convênios, parce-
rias, acordos e similares ce-
lebrados por órgãos da admi-
nistração pública; análise da 
prestação de contas anual do 
município, após o recebimen-
to do parecer prévio do Tribu-
nal de Contas do Município, 
nos prazos previstos na legis-
lação pertinente; análise  de 
prestação de contas, balance-
tes e balanços da prefeitura e 
da Mesa Diretora da Câmara; 
análise e emissão de parecer 
sobre toda e qualquer matéria 
que de forma direta ou indire-
ta verse sobre a atividade da 
Câmara quanto à fi scalização 

da execução orçamentária e 
fi nanceira do município. 

Já a Comissão de Defesa do 
Meio Ambiente terá as se-
guintes responsabilidades: 
emitir parecer sobre todas 
as matérias  que disponham 
ou envolvam questões sobre 
meio ambiente, notadamen-
te em defesa dos recursos 
hídricos; receber e apurar 
denúncias sobre todo e qual-
quer tipo de dano ao meio 
ambiente; articular-se com 
órgãos e entidades públicos 

ou privados que, direta ou in-
diretamente, atuem no campo 
da defesa do meio ambiente; 
propor alterações na política 
municipal de defesa do meio 
ambiente.

A Comissão de Meio Am-
biente poderá, ainda, integrar 
ou propor a criação de grupos 
especiais de trabalho, com o 
objetivo de analisar questões 
que envolvam sua área de 
atuação, a fi m de apresentar 
relatório que proponha a so-
lução da questão estudada. 


