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Em Frente o Bretas Zona Leste

3715-9630
9117-0035
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LEIA 
Nesta edição

Nova 
distribuidora 
de gás é 
inaugurada 
na Zona Leste
A mais nova distribuidora de gás 
GLP de Poços de Caldas é da Zona 
Leste. A Casa do Gás, do empresário 
Edson Franklin, foi inaugurada na 
mais nova zona comercial da região, 
a Av. Pau Brasil (via de ligação com o 
centro pelo Bianucci). Ele disse que 
a nova empresa vai oferecer o gás 
com a melhor qualidade Nacional 
Gás, com os menores preços. “Viemos 
para favorecer os consumidores. Com 
certeza, a melhor opção, pois temos 
grande experiência neste mercado 
e vimos que faltava uma empresa  
como a Casa do Gás para servir à co-
munidade”, relatou Edson. Além de 
gás, ela vende água mineral e peças 
e serviços para fogões e aquecedores.

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

Lanches &
Café Novidade
*Lanches rápidos: Todos 
os tipos de sanduíches
*Salgados assados: Foga-
zza, esfirra, enrolados, etc.
* Servimos café da ma-
nhã: bolo, pão com man-
teiga, leite com chocolate, 
café, etc
*Refrigerantes e sucos

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 filmadoras digitais
Assistência Técnica Especializada
»» Imprimimos camisetas personaliza-
das para empresas. Ótimos preços « «

Estrada da Cachoeirinha 
está pronta

SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

Comércio de Combustíveis Alves & Figueiredo Ltda.
Av. José Remígio Prézia 1131

3713-6500 - Santa Rosália

PRODUTOS DE QUALIDADE. 

* Gasolina * Etanol * Diesel *
* Lubrificantes * Acessórios * 
ABERTO 24 HORAS POR DIA

Até a 
última gota!

A estrada da Cachoeirinha 
já está pronta. Depois de 
vários meses de obra, a 
nova ligação entre a região 
Leste e Sul já foi asfaltada, 
o que vai trazer muitos be-

nefícios. Faltam apenas al-
guns detalhes para que ela 
seja entregue ao tráfego, 
principalmente sinalização 
e colocação de equipamen-
tos de segurança.

O asfaltamento da estrada da Cachoeirinha já foi concluído
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Uma liminar expedida na 
última quinta-feira (9) li-
bera o município para dar 
prosseguimento às obras 
da área do Paço Munici-
pal, na zona sul da cidade. 
O anúncio foi feito na tar-
de desta sexta-feira, pela 
Procuradora Geral, Már-
cia Maria Santos Mendes, 
em entrevista coletiva.

Lanchonete e Restaurante 

Rua Cel. Virgílio Silva 2692 - Dom Bosco

Almoço de 
Segunda a Sábado

Marmitex
R$ 6,50

Entrega grátis no Dom Bosco e 
adjacências

3712-0752  +  35 8822-5105

DO WILL IAM

As obras estão suspensas 
desde o início de maio des-
te ano, após auto de infra-
ção da Polícia Ambiental. 
A liminar foi expedida 
pela juíza da 1ª Vara Cível 
de Poços de Caldas, Dra. 
Tereza Conceição Lopes 
de Azevedo. 
O Ministério Público in-
gressou com uma Ação 

Civil Pública solicitando 
que a juíza determinasse 
que as obras do Paço Mu-
nicipal não fossem inicia-
das enquanto o município 
não tivesse licenciamen-
to ambiental. “A liminar 
foi indeferida e demos 
início às obras do Paço. 
Ato contínuo, a Polícia 
Ambiental vistoriou o lo-
cal e entendeu que havia 
um problema ambiental e 
lavrou um ato de infração 
suspendendo as obras. Fi-
zemos, então, uma defesa 
administrativa ao IEF por-
que entendemos que era 
improcedente e que não há 
nenhum tipo de problema 
ambiental no local”, expli-
cou a Procuradora. 
Até o momento, o muni-
cípio não obteve resposta 
quanto à defesa adminis-
trativa, mas entrou com 
mandado de segurança, 
cuja liminar foi expedida 
na quinta-feira, para que 
as obras possam ser rei-
niciadas. O processo foi 

conduzido pelo Procura-
dor Municipal Dr. Mário 
Marques. A Procuradora 
Geral agradeceu e para-
benizou o advogado pela 
seriedade e competência 

Liminar autoriza reinício das obras do Paço Municipal

no desenvolvimento dos 
trabalhos. 
“Não há nenhum impe-
dimento para que o Paço 
Municipal se concretize”, 
destacou Márcia Mendes. 
Algumas doações de áreas 
já estão concluídas e ou-
tras que aguardavam essa 
decisão serão finalizadas a 
partir de agora. 
A secretária de Projetos 
e Obras Públicas, Cibele 
Melo Benjamim, já comu-
nicou o consórcio vence-
dor da licitação para que 
as obras sejam reiniciadas. 
O consórcio é formado 
pelas empresas CCM e 
Etapa. As obras de terra-

planagem, galerias, meio-
-fio, sarjetas e pavimenta-
ção, que inclui a estrada 
da Cachoeirinha, estão 
orçadas em aproximada-
mente R$ 6 milhões, com 
recursos do Governo do 
Estado e do município. 
Centro de Convenções
Uma das obras que devem 
ser construídas no local 
é o EXPOMINAS Poços 
de Caldas.  Numa área de 
aproximadamente 100 mil 
m2, com área construída 
de 15 mil m2, o centro 
de convenções conta com 
projeto arquitetônico que 
contempla amplo estacio-
namento, recinto coberto 
para exposições e salas 
multiuso, salas de con-
venções com capacidade 
de 870 lugares e um mo-
derno teatro com 1.485 
lugares para espetáculos, 
cinema e apresentações 
musicais.
A CODEMIG (Compa-
nhia de Desenvolvimento 
de Minas Gerais) vai des-
tinar R$ 30 milhões para 
a construção do Centro 
de Convenções. O projeto 
executivo já foi apresenta-
do e a obra está em fase de 
licitação. 

Procuradora Geral, Márcia Mendes, destacou que não 
há nenhum impedimento para as obras do Paço

Moradores das zonas Sul e Leste foram protestar contra a Adismig durante a audiência 
no Fórum: interesses inconfessáveis (foto: Ivan Majeau)

Sem desculpas: Agora, construção do Centro de Eventos 
pode ser iniciadas
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Prefeito: Geraldo Thadeu / vice: Álvaro Cagnani
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Entrega rápida / Excelência na Qualidade
Disk Entrega: 
3713-5521

Rotatória da Rua Maracanã, Nº 72 / Dom Bosco

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

CNPJ 64.419.328/0001-20 |  R$ 50,00

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!

Através do projeto 
“Cidade Digital”, im-
plantado em 2009, 
moradores e turistas 
contam com internet 
wi-fi gratuita em algu-
mas regiões de Poços, 
como por exemplo 
no centro e na zona 
sul da cidade. Com o 
objetivo de estender 
esse benefício a outros 

Indicações 
reforçam pedido 

de moradores para 
internet pública e 

gratuita na 
Zona Leste

bairros, a Câmara en-
caminhou indicações 
à prefeitura, recente-
mente, reforçando a 
importância de im-
plantação da internet 
pública também nas 
regiões leste e oeste.
Segundo o verea-
dor Joaquim Alves 
(PMDB), autor de 
algumas indicações 

sobre esse assunto, 
existem muitas rei-
vindicações para que 
sejam disponibiliza-
dos novos pontos de 
acesso em bairros que 
ainda não contam com 
este equipamento. “A 
Câmara tem insistido 
nessa questão, pois 
hoje a internet está 
presente na vida de 

todas as pessoas. Em 
reunião com o Mar-
celo Benedito Pardini, 
diretor de Manuten-
ção, Comunicação e 
Informática, fomos 
informados de que a 
zona rural também po-
derá contar com esse 
benefício e estamos 
reforçando esse pedi-
do ao Executivo”, res-
saltou o parlamentar. 
Moradores de bairros 
mais afastados do cen-
tro, como o Marco Di-
visório, na zona oeste, 
também esperam ser 
contemplados com a 
internet wi-fi. “A Câ-
mara recebe pedidos 
de vários bairros e 
estamos encaminhan-
do ao Executivo essas 
solicitações a fim de 
que possam ser aten-
didas dentro do possí-
vel”, afirmou o verea-
dor Joaquim Alves.
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1 - AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 683- POÇOS DE CALDAS, MG
RESERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 2 - SHOPPING POÇOS DE CALDAS

Você merece 
este prazer!

Curta supermercados 
Mucciaroni no Facebook

De segunda a sábado, das 8:30 às 20:30. Domingos e feriados, das 8:30 às 13:00 horas.
Rua Cel. Virgílio Silva 4127 - Chácara Alvorada (quase em frente à Escola Edmundo Cardillo)

Morador do bairro Dom Bosco há 29 anos. Sou casado 
e comerciante.
Não tenho como ir à casa de cada um de vocês pesso-
almente pedir seu voto, mas chega em sua casa ou em 

faça uma compra no Supermercado 
Mucciaroni, Preencha este cupom e concorra 

a uma cesta básica no valor de 

R$ 100,00*

SUPERMERCADOS

MUCCIARONI

M

M

M

(35)3679-2600

O sorteio será no dia 1º de setembro, às 10:00 horas da manhã, no próprio  Supermercado 
Mucciaroni. Compra mínima: R$ 30,00. O ganhador será avisado por telefone e terá seu nome 

divulgado na Tribuna da Zona Leste. * Entregas grátis nas compras acima de R$ 60,00. 

Em breve, mais 

uma loja. 

Aguardem!!

Com o início da campa-
nha eleitoral, um dos pri-
meiros compromissos de 
Geraldo e Álvaro Cagnani 
foi com jogadores dos ti-
mes de futebol veteranos 
do bairro Santa Rosália. 
O futebol dos veteranos 
completa 38 anos de exis-
tência e é uma tradição 
esportiva do Município. 
O final de semana foi de 
muitos compromissos para 
Geraldo e Álvaro que esti-
veram em diversas inau-
gurações de comitês de 
candidatos a vereador dos 
partidos da coligação Go-
vernar com Seriedade. No 
Conjunto Habitacional Dr 
Pedro Affonso Junqueira, 
quem também prestigiou 
a campanha foi o de-
putado estadual Carlos 
Mosconi, já que o partido 
dele, PSDB está na chapa 
com o candidato a vice, 
Álvaro. “Geraldo tem tudo 
para ser um bom adminis-
trador com a experiência 
que adquiriu, além de ter 
também o apoio dos Go-
vernos do Estado e Federal 
para as verbas necessárias 
aos seus projetos”, disse 
Mosconi.
Em seguida Geraldo e Ál-
varo estiveram no evento 
“21º Um dia com Maria” 

que reuniu mais de qua-
tro mil pessoas em carre-
ata e durante a missa que 
aconteceu no Santuário 
da Mãe Rainha, próximo 
à Rodovia do Contorno. A 
missa marcou a chegada 
da imagem peregrina e foi 

celebrada pelo bispo José 
Lanza Neto, da Diocese de 
Guaxupé. “É importante 
que em época de eleição 
a população esteja atenta 
à escolha consciente do 
administrador municipal”, 
disse o Bispo.

Geraldo e Álvaro visitam o 
Santa Rosália

Álvaro e Geraldo Thadeu no Estádio Megalão

Os candidatos têm total apoio do deputado Dr. Mosconi

Compromisso com a 
Zona Leste

   À minha família, meus ami-
gos e minhas amigas, o meu 
muito obrigado pela expressi-
va votação que me foi confia-
da em 2008, que me conduziu 
a suplência de vereador e que 
possibilitou o exercício de um 
mandato de um ano e dois me-
ses. Neste período apresentei 
inúmeros projetos, indicações e 
requerimentos em benefício de 
nossa região. Por isso peço no-
vamente o seu voto e sua con-
fiança para que eu possa conti-
nuar lutando pela Zona Leste.

CNPJ: 1619365500163 - R$100,00
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“ Exige muito de ti e espera pouco 
dos outros. Assim, evitarás muitos 

aborrecimentos ”

Confúcio

 “ A preguiça anda tão devagar, que a pobreza 
facilmente a alcança”

Napoleão Bonaparte

Pérolas de sabedoria

WILSON RIBEIRO
Mais uma eleição muni-
cipal se aproxima. Em 7 
de outubro próximo, é a 
oportunidade que temos 
para dar à nossa região a 
representatividade que ela 
há muito tempo merece. 
Cerca de 50 dos 120 bairros 
de Poços de Caldas estão na 
Zona Leste. Na mesma pro-
porção, aproximadamente 
40% da população da cida-
de está aqui, o que dá qua-
se 60 mil moradores. São 
números significativos e 
não devem, de forma algu-
ma, serem desconsiderados.
De sa fo r tunadamente, 
esta importância aritmé-
tica não tem sido respei-
tada quando se fala de 
representatividade políti-
ca. Neste quesito, a Zona 
Oeste dá uma goleada e 
por isso consegue os maio-
res benefícios. Colégio 
Municipal, Parque Muni-
cipal, Estádio Municipal, 
Polivalente, Country Club, 
Horto Florestal  várias ou-
tros equipamentos urbanos 
estão por aquelas ban-
das. Não é por acaso, mas 
sim porque a esmagadora 
maioria dos políticos são 
daquela região. Foram mui-
to mais numerosos no pas-
sado, mas hoje continuam 
firmes. O prefeito Paulinho 
Courominas mora perto da 
PUC, a vice Gláucia Boare-
to mora perto do Colégio 
Municipal. O presidente da 
Câmara, Waldemar Lemes 
Filho, mora na Vila Cruz. 
Na Câmara, ainda temos a 
“bancada da Zona Oeste” - 

Editorial - A Zona Leste em primeiro lugar
Tiago Cavelagna, Antônio 
Carlos Pereira, Regina Cio-
ffi, pastor Waldir Sementi-
le e Dr. Rogério. Da nossa 
região, só o Joaquim da 
Farmácia, Álvaro Cagnani 
e Paulo Eustáquio. No ano 
passado, o professor Flávio 
e a vereadora Cissa se mu-
daram para o Jd. Hortên-
cias, mas ainda não estão 
muito ambientados por 
aqui e estão mais ligados 
às suas antigas bases.
A próxima legislatura vai 
ter 15 vereadores. 40% 
disso corresponde a 6 re-
presentantes que a região 
pode eleger tranquilamen-
te se optar por votar em 
candidatos que moram ou 
trabalham nela. É um nú-
mero razoável e facilmente 
alcançável: basta que to-
dos se conscientizem e vo-
tem em quem é da região.
Um figurão da Zona Oeste 
não vai se preocupar com 
os problemas de seu bairro 
porque ele dificilmente vai 
passar por ele (só agora, 
quando vem pedir o voto). 
Ele não passa sobre os bu-
racos que atormentam os 
moradores. Não sofre com a 
falta de água ou de energia 
elétrica. Nas passa em ruas 
estreitas e mal sinalizadas. 
Não perece com a falta de 
vagas nas creches os esco-
las. Os figurões não estão 
nem aí. Só querem o seu 
voto.
Agora é a hora de mos-
trar a importância de seu 
voto. Votando num dos 
candidatos da Zona Leste, 
você estará facilitando as 

cobranças para que a Pre-
feitura faça o que ele tem 
que fazer (mas geralmente 
não faz). Os vereadores da 
região podem se unir e dar 
o maior aperto no prefei-
to – seja lá qual for. Com 
essas cobranças, as obras e 
as providências saem. Sem 
essa união, a região vai 
ficar “chupando o dedo, a 
ver navios.
Um sábio ditado popular 
diz que quem não chora, 
não mama. Na política é 
a mesma coisa: quem não 
consegue se unir e ter 
uma bancada forte, não 
vai conseguir benefício 

algum. Não temos nada 
contra as outras regiões. 
Apenas queremos que os 
nossos moradores eleitores 
se unam e elejam o maior 
número possível de vere-
adores que representam a 
região. Com isso, ela con-
segue a força necessária 
para ter sua merecida e 
proporcional qualidade de 
vida. Caso contrário, os 
problemas só aumentam.
Pense nisso antes de votar 
e discuta a idéia com um 
amigo ou vizinho. O mo-
rador e a região só têm a 
ganhar com isso. A Zona 
Leste em primeiro lugar!

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

Criando 
lindos 

Sorrisos

Clínica geral g  Ortodontia g  Adultos e crianças

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

Caixa Econômica Federal

Financie suas compras

O pior analfabeto é o analfabeto 
político. Ele não ouve, não fala, nem 
participa dos acontecimentos políticos. 
Ele não sabe o custo de vida, o preço do 
feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, 
do sapato e do remédio dependem das 
decisões políticas.

O analfabeto político é tão burro 
que se orgulha e estufa o peito dizendo 
que odeia a política. Não sabe o imbecil 
que, da sua ignorância política, nasce a 
prostituta, o menor abandonado, e o pior 
de todos os bandidos, que é o político 
vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das 
empresas nacionais e multinacionais.

Bertold Brecht

O Analfabeto Político

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!
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Supermercado San Michel Bretas Barateiro Tavares

Arroz tipo 1 - 5 kg 7,45 7,19 8,45 7,89

Feijão Carioca - 1 kg 3,49 2,89 2,79 2,79

Açúcar Cristal - 5 kg 7,37 7,45 8,65 8,99

Sal refinado - 1 kg 0,99 1,19 1,11 1,40

Óleo de Soja - 900 ml 3,37 3,65 3,59 3,59

Ovo branco Grande - dz 3,19 2,59 2,80 3,79

Farinha de trigo - 1 kg 1,17 2,29 1,49 1,29

Macarrão - 500 g 1,49 1,39 1,29 1,29

Margarina - 500 g 2,39 1,95 2,75 2,15

Extrato de Tomate - 350 g 1,15 1,39 1,30 0,99

Fubá mimoso - 1 kg 1,69 1,15 1,35 1,89

Amido de milho - 500 g 5,79 2,49 2,53 4,59

Bolacha de trigo -  300 g 1,79 1,79 2,35 1,59

Achocolatado - 400 g 1,99 1,89 2,49 1,98

Refrigerante - PET 2l 1,99 1,79 1,68 2,40

Leite tipo C - 1 l 1,68 1,45 1,50 1,25

Pãozinho francês - 1 Kg 4,98 5,89 4,99 4,99

Sabonete - 90 g 0,79 0,49 0,75 0,59

Pasta de dente - 90 g 1,25 1,49 1,28 0,99

Papel higiênico - pct 4 um. 30 m 1,75 2,89 1,29 0,99

Absorvente higiênico popular 1,25 1,69 1,89 2,25

Toalha de papel - pct 2,59 2,99 2,39 2,95

Sabão em pedra - 1 kg 3,89 3,49 4,38 2,80

Sabão em pó - 1 kg 3,75 4,14 3,38 4,70

Detergente - 500 ml 1,15 0,95 1,19 0,99

Água sanitária - 1 l 1,09 1,29 1,40 1,30

Desinfetante - 500 ml 1,79 1,99 1,98 1,70

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

Soma das Compras (R$) 72,26 71,13 72,24 74,11 

Diferença entre o supermercado mais 2,98 

careiro e o mais barateiro(em R$ e %) 1,537%

PROTEJA O SEU DINHEIRO!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica. Data:  13/08/2012

SUPERMERCADOS DA ZONA LESTE

Pesquisa realizada em 13/08/2012 ||| 
Mais barateiro: Bretas
Bretas: Vila Nova; San Michel: Campos Elíseos; Tavares: Jd. São Paulo; Barateiro: 
Santa Rosália
Observação: É possível perceber aumentos significativos em vários produtos. O óleo de 
soja está custando quase o dobro do mesmo período do ano passado.

LIMA

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 deficiente 

e ao idoso

( 3713-6266 <> Cel. 8808-4389

APOSENTADORIAS

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)

O Senac, referência em educação 
profissional, renova sua identidade 
visual e adota nova logomarca. A 
mudança reforça o compromisso da 
instituição com a qualidade. Mesmo 
buscando atender às diferentes de-
mandas do mercado de trabalho de 
acordo com a realidade das regiões 
onde atua, o Senac assegura a exce-
lência de seus serviços e produtos em 
todo o território nacional.
Durante o processo de criação da 
nova logomarca, pesquisas realiza-
das com alunos e empregados da 
instituição em diferentes estados 
revelaram que o Senac é reconhecido 
como uma instituição que pensa no 
ensino do futuro e inova pela trans-
formação do Brasil.
A partir daí, o conceito de inovação 
permeou todo o desenvolvimento da 
nova identidade visual. “A logomarca 
traz um avião de papel estilizado 
formado pela junção de triângulos 
que, como uma seta, aponta em di-

reção ao novo, ao futuro. A educação 
profissional é o veículo dessa trans-
formação de vidas, possibilitando 
a ascensão pessoal e profissional 
dos brasileiros, que acompanham 
a trajetória de sucesso econômico e 
social do país”, afirma Sidney Cunha, 
diretor-geral do Senac Nacional.
O desenho segue tendência mundial, 
no mercado publicitário, de evitar o 
formato quadrado em logomarcas 
por sugerir rigidez e baixa mobilida-
de. A representação da marca Senac 
seguia esse modelo, o que não tradu-
zia o posicionamento da instituição. 
Por isso, a opção por um desenho 
atual, moderno, que representa ino-
vação e tem, também, flexibilidade 
quando associado a outras marcas.
Desde que a antiga logomarca foi 
criada, em 1969, somente quatro es-
tados – Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul e São Paulo – rea-
lizaram alterações e passaram a uti-
lizar identidade visual diferente dos 

demais departamentos regionais. 
A partir de agosto, todos voltarão a 
ser representados pela mesma logo-
marca.
As mudanças serão gradativas e os 
27 regionais (um em cada estado 
brasileiro e no Distrito Federal) terão 
até março de 2013 para atualizar seus 
materiais e suas sinalizações com o 
novo símbolo. Cada unidade receberá 
uma cartilha para descarte conscien-
te e reciclagem dos materiais, que 
segue os preceitos do programa de 
sustentabilidade Ecos, desenvolvido 
em parceria pelo Sistema Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC)-Sesc-Senac.
Desenvolvida pelo escritório de 
design Packaging Brands, a nova 
identidade visual fortalecerá nacio-
nalmente o compromisso do Senac 
em promover a inclusão social por 
meio da educação profissional, ala-
vancando o desenvolvimento social e 
econômico das regiões em que atua.

Nova marca Senac é lançada em todo o país

Os Correios acabam de adquirir mais 
5.612 novos veículos para renovação 
e ampliação de sua frota — 301 
furgões e 5.311 motocicletas. Os 
furgões são equipados com ar-con-
dicionado, vidros/travas elétricas, 
direção assistida e porta lateral, com 
o objetivo de aprimorar a produtivi-
dade e a qualidade da entrega. Mi-

nas Gerais receberá 16 furgões e 267 
motocicletas.
A aquisição representa um investi-
mento de R$ 38,6 milhões e atende 
às diretrizes da empresa voltadas 
para a melhoria e garantia de aten-
dimento à sociedade. A entrega dos 
novos veículos está prevista para co-
meçar até o final de outubro. 

Investimento — Os Correios vêm 
investindo fortemente na melhoria 
das condições de trabalho em todo 
o Brasil para garantir a qualidade 
do atendimento à população. No 
ano passado, quase 10 mil novos 
trabalhadores foram contratados – 
entre eles, mais de 5 mil carteiros. 
Em 2012 e 2013, mais 9.904 novos 
empregados serão admitidos. 
Nos últimos 18 meses, a empresa 
investiu mais de R$ 150 milhões na 
aquisição de cerca de 12 mil veícu-
los (furgões, motos e caminhões) e 
de quase 2 mil equipamentos para 
movimentação de carga (empilha-
deiras), além de R$ 100 milhões em 
mais de 700 obras de construção, 
reforma e ampliação de unidades 
operacionais, administrativas e de 
atendimento.

MAIS DE 5 MIL NOVOS VEÍCULOS PARA A FROTA DOS CORREIOS
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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

MULHER PRENDADA
A mulher, péssima 

cozinheira, choraminga 
para o marido: - Queri-
do, aquele bife à... sni-
ff... à parmegiana que 
eu fiz para você... sni-
ff... - O que aconteceu 
com ele, meu bem? - O 
cachorro... sniff... co-
meu! Buáááá... - Meu 
bem, não fica triste 
não! Não precisa cho-
rar só por causa disso. 
Amanhã, eu compro ou-
tro cachorro para você!

JOÃOZINHO, O BOM
Na aula de biologia, 

o professor pergunta: 
- Joãozinho! Quantos 
testículos nós temos? - 
Quatro professor - res-
ponde o menino sem 
pestanejar. - Quatro? 
Você ficou doido? - 
Bem... Pelo menos os 
meus dois eu garanto!

QUEBRA GALHO
O rapaz chega à far-

mácia e pede um afrodi-
síaco bem forte: - Sabe 
o que é, é que hoje vou 
sair com duas gatinhas 
que são umas taradas!!! 
- Leva este frasco. Podes 
tomá-lo cedo, que de-
mora um pouco a fazer 

efeito!!! No dia seguin-
te, o rapaz aparece na 
farmácia, todo partido, 
com uma cara de quem 
não conseguiu dormir: 
- Aai, por favor, dê-me 
um curativo!!! - Para o 
seu pirulito??? - Não, 
para o braço, as gati-
nhas não apareceram!!!

O BOM AMIGO
Dois amigos encon-

tram-se num bar: - Que 
cara triste é essa, rapaz? 
- Nem queiras saber, es-
tou cá com uma depres-
são. - Tretas. Tenho um 
remédio ótimo para isso. 
Quando estou deprimi-
do vou para casa, pego 
na minha mulher e vou 
com ela para cama. No 
instante seguinte estou 
outra vez ótimo. - Boa 
ideia. Você podia me 
emprestar a patroa para 
eu afogar a depressão. 
Será que a tua mulher 
está em casa?

AU AU
Um cachorrinho pro-

curava emprego, até que 
finalmente conseguiu 
um: Passou a trabalhar 
em uma construtora, 
como pedreiro, coitado. 
Qual o nome do filme? 

R: O cao peão.
O PESO DA IDADEE
Um jornalista foi fa-

zer uma reportagem a 
um asilo de velhos e per-
gunta a um velhote que 
estava sentado: - A que 
é que se deve a sua ida-
de tão avançada? - Mé-
todo, meu filho... Sem-
pre tive uma hora certa 
para me deitar e para 
me levantar. O nosso or-
ganismo é uma máquina 
que precisa de método 
e horário. O jornalista 
foi ter com outro e faz-
-lhe a mesma pergunta, 
ao que o velho respon-
de: - Sempre evitei as 
mulheres, meu jovem! A 
seguir pergunta a outro: 
- Eu nunca fumei, nunca 
bebi nem tive vícios de 
qualquer espécie. A se-
guir o jornalista desco-
bre o mais velho, o mais 
acabado, o mais enru-
gado de todos e muito 
admirado pergunta: - 
Então, e o senhor, a que 
deve essa longevidade? 
Nunca teve vícios, fes-
tas ou mulheres? - Qual 
quê! Eu nunca tive ho-
rário para nada, muita 
preguiça, copos, fuma-
va três maços de tabaco 
por dia, jogo, mulheres 
com força, noites e noi-
tes sem dormir, eu sei 
lá que mais... - Então, 
e quantos anos é que 
tem? - Quarenta e dois.
O VALOR DO DINHEIRO

Há muitas coisas 
mais importantes que 
o dinheiro, mas só tem 
um probleminha: são 
tão caras!.

Aproveitando o frete 2 - Lotação completa
Quem acha que os ônibus da Circullare andam cheios, precisa dar um pulinho lá pelas 
bandas da Índia para ver o que é bom para tosse e o que é o conceito hindu de confor-
to. Mas agora, uma dúvida básica: o que será que acontece com os passageiros quando 
chove ou quando algum deles se desequilibra?

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

AdvocAciA

CNPJ 15.898.402/0001-22 / R$ 96,31

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
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Assine a 

Tribuna da Zona Leste

R$ 20,00 por ano

3713-2642
PEÇA JÁ A SUA ASSINATURA!

Para melhor servir à região, a Tribuna da Zona Leste agora é quin-
zenal. E também está criando um novo programa editorial para 

tornar ainda mais abrangente a cobertura jornalística e publicitá-
ria. Muito mais informação e serviço aos nossos leitores e anun-
ciantes. Por apenas R$ 20,00 por ano, você também pode fazer 

parte desta comunidade *.

* Assinatura anual - 24 exemplares. Sempre no primeiro e terceiro sábado de cada mês. 
Também é possível fazer assinatura semestral (12 exemplares) por R$ 10,00;

E fique por dentro das melhores 

notícias da melhor região 

da cidade

Moradores do Jd. Amarílis reclamam dos 
serviços oferecidos pelo DME

Os moradores do Jd. Amarílis 
e adjacências não estão nada 
satisfeitos com a qualidade dos 
serviços prestados pelo DME 
Distribuição. Segundo um destes 
moradores, a qualidade destes 
serviços estão caindo drastica-
mente nos últimos anos. “Antes, 
era uma beleza. Quase não falta-
va energia elétrica e a iluminação 
pública era boa. As lâmpadas 
queimadas eram rapidamente 
substituídas. Agora, vira e mexe 
falta luz e a troca de lâmpadas 
demora uma barbaridade. Eu já 
encaminhei várias reclamações 
aos vereadores professor Flávio 
e dona Cissa, que são nossos vi-
zinhos e sentem na pele estes 
problemas. Pelo jeito, não adian-
tou muita coisa, pois pouca coisa 
aconteceu. Na última segunda-
-feira, a região ficou quase duas 
horas sem energia. Isso é um ab-
surdo. Além de pagar muito mais 

caro, a gente ainda tem um pés-
simo atendimento”, queixou-se 
uma moradora. Ela disse que de-
pende da internet para trabalhar 
a que a queda de energia elétrica 
lhe causou prejuízos.
O DME Distribuição emitiu nota, 
esclarecendo as causas da in-
terrupção, informando que foi 
um fusível que queimou. Veja a 
íntegra do comunicado expedi-
do após o incidente:

Nota de Esclarecimento - Inter-
rupção de Energia Elétrica Não-
-Programa dia 06/08/2012 - 
Informamos que 156 unidades 
consumidoras do Jd. Amarílis 
ficaram sem energia elétrica 
das 20hs52m às 22hs25m, 
com tempo de interrupção de 
01h:33min. O motivo foi uma 
chave fusível quebrada no ra-
mal que atende a região, sendo 
que a mesma já foi substituída.

Na última terça-feira (07), 
durante sessão da Câmara, 
os vereadores aprovaram 
um requerimento solici-
tando informações da pre-
feitura sobre a abertura 
de uma via interligando a 
rua Thereza Matricardi Fer-
raz, no loteamento Chácara 
Poços de Caldas, à avenida 
Wenceslau Braz. O verea-
dor Joaquim Alves (PMDB), 
que apresentou os questio-
namentos, destacou que a 
obra não foi concluída e os 
moradores aguardam uma 
posição sobre o assunto.
No documento encaminha-
do ao Executivo, o parla-
mentar ressalta que a obra 
teve início há alguns me-
ses, entretanto somente o 
serviço de terraplenagem 
foi concluído. Além disso, 
ele pede que a administra-
ção encaminhe informa-
ções à Câmara sobre o mo-

tivo da paralisação da obra 
e a previsão de retomada 
dos serviços.
Segundo o legislador, é 
grande a expectativa da 
comunidade com relação à 
obra, já que ela trará inú-
meros benefícios. “A rua 
Thereza Matricardi Ferraz é 
uma via extensa, que pos-
sui apenas uma saída para 
a rua João Romeu Tramon-

te e isso dificulta o acesso 
dos moradores até a aveni-
da. Fizemos esse pedido de 
informações tendo em vis-
ta os diversos transtornos 
causados em decorrência 
da paralisação das obras, e, 
sobretudo, os prejuízos que 
vêm sofrendo os empresá-
rios e comerciantes daque-
la região”, alegou Joaquim 
Alves.

Câmara solicita informações sobre 
conclusão de obra viária na zona leste

Vereador Joaquim: chega de conversa fiada

DROGARIA 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!!
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BAR DO MARQUES

O ponto de 
encontro dos 
bons amigos

(3712-4626 Rua Cel. Virgílio Silva, 

1780 * C.S.U. * Poços de Caldas, MG

CULTURA

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

G
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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2012

BANCO 48

FOPOM
PASSAPORTE

LSRIUL
PORTOVELHO

AIOIER
OCIOSABUJ

O

INAEOIG
INCINERADA
BOIIOTIDO

SIMULADOR
LIOTSID

LAVARDO
COMBATIVA
ROORIN

MENSAGEIRO

Cirurgia
feita por
obstetras

Lionel
Messi, 

em 2011
(fut.)

Documento
para via-

gens inter-
nacionais

Recurso
hídrico

abundante
no Brasil 

Cópia 
de docu-
mento

Ao (?): à
vontade

O dente
usado pa-
ra cortar
alimentos

Ver, em
inglês

Acessório
usado por
crianças,
na piscina

Capacho;
bajulador

(fig.)

Força
ausente
no de-

pressivo

Destinos;
direções

Deus, em
italiano

Letra-
símbolo
do itálico
(Tipog.)

Prefixo de 
"ultramar",
significa
"além de"

Peça 
que veda
garrafas

Um dos
profetas
menores
(Bíblia)

(?) sorte:
recado
inscrito

na prova

Instância
da justiça
eleitoral
(sigla)

Maomé,
em rela-
ção a Alá

(Rel.)

Ozzy
Osbourne,
astro do

rock

Letra-
símbolo

da maço-
naria

Isaac
Newton,

físico
inglês

Narcótico extraído 
da papoula, usado 

como sonífero
Rua, em francês

Partido
Líder dos

Trapa-
lhões (TV)

Espaço que circunda-
va o castelo medieval

Ator de "Perfume 
de Mulher" (Cin.)

Folga;
repouso

Totalmente
queimada

Capital
brasileira
fundada
na cons-
trução da
ferrovia

Madeira-
Mamoré

Riqueza
pecuária

Purifica
Disposta
para a
guerra

(?) de voo,
equipa-

mento utlizado para
treinar pilotos

Voltar;
regressar

"(?) Aqui,
o que É?",
sucesso
de Ary

Barroso

3/dio — rue — see. 4/amós. 6/sabujo. 8/al pacino.

                                            
                                  

De aorcdo com uma pe-
qsiusa de uma uinrvesri-
ddae ignlsea, não ipomtra 
em qaul odrem as Lteras 
de uma plravaa etãso, a 
úncia csioa iprotmatne é 
que a piremria e útmlia 
Lteras etejasm no lgaur 
crteo. O rseto pdoe ser 
uma bçguana ttaol, que 
vcoê anida pdoe ler sem 
pobrlmea. Itso é poqrue 
nós não lmeos cdaa Lte-
ra isladoa, mas a plravaa 
cmoo um tdoo. 
Sohw de bloa. E o boãbo 
do Nyeamr só $$$.

EXERCÍCIOS PARA CÉREBROS ENFERRUJADOS
Encontre duas letras B abaixo? 
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
RRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
RRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

Encontre o 6 
9999999999999999999999999999999999 
9999999999999999999999999999999999 
9999999999999999999999999999999999 
9999999999999999999999999999999999 
9999999999999999999999999999999999 
9999999999999999999999999999999999 
9999699999999999999999999999999999 
9999999999999999999999999999999999 
9999999999999999999999999999999999 
9999999999999999999999999999999999 

DROGAVIDA ENTREGA 
KIT DE FERRAMENTAS

Ronaldo Cesar Rodrigues , morador 
da Rua Coronel Virgilio Silva, ganhou 
o kit de ferramentas  sorteado pela 
Drogavida, no dia 11 de agosto. Na 
ocasião,  houve aferição de pressão 
arterial e teste de glicemia para os 
clientes em frente a Farmácia, antes 
do sorteio.

Osvaldo e dona Marina entregam o kit de ferramentas sorteado no Dia dos Pais
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VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250 ( 3722-4398FLASH

Acesse:

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

Os mais desejados games 
do PS-3 estão aqui!

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

Na compra de uma fralda 
“Pampers P”, ganhe um refil de 

lenços umidecidos!

MUITO + OPÇÕES
MUITO + ATENDIMENTO

MUITO + SERVIÇOS
 + SAÚDE PARA SUA FAMÍLIA

F Tenha uma vida mais saudável ! 

F Pratique  regularmente atividades físicas ! 

F A boa orientação faz a diferença !

F Venha nos Visitar !

Horion Shop Car cresce e 
melhora atendimento

A Horion Shop Car é uma 
das mais novas oficinas 
especializadas em mecâ-
nica da Zona Leste. Fun-
dada há menos de menos 
de três anos pelo jovem 
casal Maicon Gomes 
da Fonseca e Juciane, 

a oficina começou num 
pequeno galpão entre o 
Dom Bosco e a Chácara 
Alvorada. Eles dividiram 
as tarefas: Maicon se de-
dicava à parte operacio-
nal e Juciane, com muita 
competência, se encar-

regou da administração. 
Sempre preocupados com 
a qualidade em todos os 
detalhes, a oficina cres-
ceu e se consolidou na 
região. O galpão ficou pe-
queno e eles então procu-
raram uma com área bem 
maior, mais adequado às 
novas exigências dos au-
tomóveis modernos. 
No início de agosto, a 
oficina mudou para um 
amplo galpão, recém 
construído e com área 
cerca de 5 vezes maior. 
Além de trazer todos 
equipamentos e ferra-
mentais, Maicon também 
colocou modernos eleva-
dores para tornar a manu-
tenção dos veículos mais 
eficiente, rápida e racio-
nal. “Nos dias de hoje, 
não se pode perder tempo 

ou utilizar-se de métodos 
arcaicos de manutenção. 
Vamos trazer todos os 
equipamentos para tor-
nar os nossos serviços top 
de linha, oferecendo aos 
nossos clientes um ser-
viço de alto nível. Somos 
especializados apenas 
na parte mecânica, tanto 
de veículos com injeção 
eletrônica, freios ABS e 
outras tecnologias em-
barcadas, como dos mais 
antigos, com carburação 
e sistemas tradicionais. 
O que importa é que os 
clientes sejam atendidos 
o mais rapidamente pos-
sível, com preços justos”, 
enfatizou Juciane.
As novas instalações da 
Horion ficam na Rua Cel. 
Virgílio Silva 3900 (onde 
antigamente funcionava 

o Depósito Alvorada), na 
Chácara Alvoradea. Tele-

fones 3715-6533 e 9919-
7083.

Qualidade total: A oficina Horion utiliza modernos equipamentos e ferramentais

Nova sede da Horion, na Chácara Alvorada

CNPJ 15.887.289/0001-80  /  R$ 30,00
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CALHAS 
BRASIL

Serviço sob medida
Orçamento sem 

compromisso

CB

Telefone 3713-3931
Rua Ibirapuera 170 (em frente à Igreja de são João Bosco) - Dom Bosco

A nossa família  trabalhando para 
que o pão nosso de cada dia  

chegue sempre quentinho à sua 
mesa. Todos os dias. 

Com muita qualidade e 
dedicação.

O Melhor atendimento 
da Zona Leste

Padaria São João Bosco

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

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

Aos Domingos 
Frango-Assado

Padaria Di Prima abre filial no 
Jd. Itamaraty 5

A Padaria Di Prima é uma 
das padarias mais novas do 
bairro Dom Bosco e adja-
cências. E também uma das 
que vem obtendo mais su-
cesso graças ao atendimen-
to de primeira e qualidade 
dos produtos. Sempre cres-
cendo, seus proprietários  
abriram uma filial no Jd. 
Itamaraty 5, bem perto dos 
prédios do Minha Casa, Mi-
nha Vida. Com poucas se-
manas, já conquistou mui-
tos clientes na região, que 
adoraram a inauguração.

Supermercado Arco Íris
 automatiza atendimento

O Supermercado Arco Íris, si-
tuado bem no centro do Alto 
Dom Bosco, é o primeiro da 
região a automatizar comple-
tamente o atendimento em 
sua loja. No início do mês, 
inaugurou as balanças eletrô-
nicas nos caixas, que agiliza o 
atendimento e facilita a vida 
dos clientes que não precisam 
pedir para pesar seus produ-
tos. Não deixa nada a dever  
às lojas do centro da cidade.

Sr. Valter entrega prêmio ao ganhado Bilo, da Toldos & Cia.

Droga Mais 
Saúde entrega 
prêmios do Dia 

dos Pais
No sábado, véspera do Dia dos 
Pais, a Drogaria Mais Saúde 
fez a entrega dos kits de per-
fumaria. Os ganhadores foram 
Bilo (dono da Toldos e Cia.) e 
Cristiane Tavares. O Sr. Valter 
disse que novas promoções 
estão sendo preparadas para a 
comunidade. Aguardem!
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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

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

---------------------------------------------
BICLETA 

Vendo, alumínio, 21marchas, R$250. 
Tr. 9710-4800

----------------------------------
VENDO BICICLETA 12 MARCHAS

Ótimo estado. Super conservada. 
R$ 100,00 Tratar: 3713-2642

-------------------------
BICICLETA 

V.Ergométrica. Tr. 8859-4091
----------------------------
VENDEDOR EXTERNO

Contrata-se. Ótimos ganhos. Enviar 
currículo para:

lojadopadeiro@hotmail.com
---------------------------------

BC SHOP VENDE ELETRÔNICOS
Chip tim (novo) 8,00

Pen Drive 4GB (novo) R$ 26,00
Gravador de DVD externo LG - R$ 100,00  
Ffone 3713 1054 Celular 8851 0423 
---------------------------------------

TV COLORIDA 20 POLEGADAS
Perfeito funcionamento. Bem conserva-

da. R$ 100,00 - Fone 3713-264
LOJA DE RAÇÃO - VENDE-SE

Clientela já formada. 9188-7558, 

3713-5232,  8858-1481
---------------------------------

VENDO PADARIA
Ótima localização. Boa freguesia. Muito 

bem montada e estocada.
 Tratar fone 9158-2367

CAMINHÃO EFFA
CB 300 2010 

Amarela, R$ 10.400 Tr. 3729-2200
------------------------

TITAN 150 KS 
2008, R$4.390 Tr. 3729-2200

---------------------------
PALIO ELX 1.0 

04, 4P., mod., novo, azul, v.e., t.e., cd, 
al., Ac. oferta. 8895-2577
------------------------------

PALIO ELX 00
V. verde met., dir. hidr., v. elétrico e trava, 

roda l. leve, R$ 12.800. Tr. 3722-8424
------------------------------

PEUGEOT 207
V. XR 1.4 10, flex, 4pts., compl., part., 
R$ 26mil ou R$ 14mil + 14 parc. R$ 

1.019,00. Tr. 8431-6513
----------------------------------

UNO VIVACE 12
Prata, ún. dono, R$1.500 entr. + 569,00 

fixas. Tr. 9987-0939
--------------------------

VARIANT II 79
V. muito boa, R$2.500, mec. ok. Tr. 

9822-2677
----

Negócios & Oportunidades Serviços

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

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

LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA
Limpa-se caixas de água, pisos, obras, 
etc. Serviço profissional.
Tratar com Jean -  8824-2122

VENDE-SE APTOS 
2 e 3 dormitórios (novos). Santa Ân-
gela I - ótima localização. 
Tratar: 8853-5089

----------------------------------
AL. BARRACÃO

70m², próx. a Toyo-ta, R$ 600,00. Tr.
9161-3330

----------------------------------
ALUGO APTO

2qts., Av. José Remigio Prézia. R$ 490
Tr. 9987-1686

--------------------------------
CASA VENDO

Itamaraty V, 2 qtos., sl., coz., wc, qtal., 
gar. cob., lav., R$ 110mil.

Tr. 3721-2867 / 8818-0767
-----------------------------

CASA AZALÉIAS
V. nova, 4 qts. (1

ste.), 3 gar., R$ 270
mil. Tr. 8816-4913

-------------------------
TERRENO

Vende-se . Cor. Vir-gílio Silva, 360m²,
12m² de frente. Bar-racão, bom p/ co-

-mércio. R$90mil. Tr. 9132-6760
----

Veículos & Motos

IMÓVEIS 

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

 3713-1850
Rua Cel. Virgílio Silva, 3240 * Dom Bosco

 Poços de Caldas, MG

PÃO QUENTINHO A TODA HORA. 
Confeitaria em geral. Doces. Lanches. Frios

Panificadora TrigoPan

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

CNPJ 15.905.363/0001-43  /  R$ 30,00

Homenagem da GM Costa a todos os trabalhadores que constro-
em o progresso do Brasil!!!

O futuro está em cada curva das 
estradas deste país !

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

OBRA DA UPA DEVE SER 
CONCLUÍDA EM 4 MESES

 A construção da UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) está em anda-
mento. De acordo com a Secretaria de 
Obras, o prazo de execução da obra é 
de 120 a 150 dias. A unidade de saúde 
está sendo construída perto da Delega-
cia Regional de Polícia e irá atender ca-
sos de urgência e emergência de baixa 
e média complexidade, desafogando a 
Policlínica.
A obra tem recursos de R$ 3 milhões do 
governo federal e cerca de R$ 980 mil 
do Estado. Com a unidade em funcio-
namento, haverá verba mensal de R$ 
350 mil do governo federal e R$ 150 
mil do governo de Minas.
O serviço de terraplenagem foi reali-
zado pela Prefeitura. Atualmente, a 
obra está na fase de implantação de 
pilares. Segundo a secretaria de Obras 
Cibele Benjamin, a construção segue a 
tecnologia de montagem de módulos, 
executada pela Ribeiro Alvim Enge-
nharia, de Juiz de Fora (MG). “A obra 
tem uma tecnologia inovadora de 
montagem. Estão sendo colocados pi-
lares e, depois, serão instaladas placas 
que substituem os tijolos”.


