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

3715-9630
9117-0035
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LEIA 
NESTA EDIÇÃO

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 « «

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

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

Lanches &

Estrada da Cachoeirinha traz mais 
desenvolvimento para a região

Caminhões 
estacionados 
prejudicam 
o trânsito na 
Zona Leste

Com ruas estreitas e cada 
vez mais carros, os cami-
nhões agora complicam o 
trânsito na região. 

O asfaltamento da estrada da Cachoeirinha vai trazer muitos benefícios para a Zona Les-
te. E muito mais desenvolvimento, com novas oportunidades e negócios. Página 7

Esquenta a disputa 
eleitoral na cidade

Faltando pouco menos de um mês para as eleições mu-
nicipais, o clima começa a esquentar nas campanhas dos 
6 candidatos. As acusações começam a fi car mais di-
retas e frequentes. Os adeptos de Geraldo Thadeu ten-
tam desqualifi car o prefeito Paulinho Courominas que 
responde com a intensifi cação de sua administração. 
Como esperado, Rovilson de Lima denuncia o ex-pre-
feito. Nas próximas três semanas, o clima vai esquentar.

Ritmo acelerado, em busca do tempo perdido: creche em 
construção no bairro Estância São José
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“ Quem conhece os outros é 
sábio;  Quem conhece a si mesmo é 

iluminado.”

Lao-Tsé

 “ Todos vivemos sob o mesmo céu, mas nem 
todos vêem o mesmo horizonte”

Konrad Adenauer

PÉROLAS DE SABEDORIA

Dr. Eloísio do Carmo Lourenço

Consultório: Rua Paraíba 822 - Centro  ( 3722-4229

Criando 
lindos 

Sorrisos

Clínica geral �  Ortodontia �  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

 Cimento 

 Areia  e Brita 

 Tijolos e Telhas

 Ferragens & Ferramentas

 Material Hidráulico,  Elétrico, etc e etc!

SALES & SOUZA

3722-31673722-3167

 Ferragens & Ferramentas

 Material Hidráulico,  Elétrico, etc e etc!

Caixa Econômica Federal

Financie suas compras

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

WILSON RIBEIRO
Sem sombra de dúvidas, 
estas são as eleições mais 
chatas dos últimos tempos. 
Não está nada animada e os 
candidatos não conseguem 
empolgar o eleitorado. Pelo 
contrário: tem uns candida-
tos que ao invés de motivar 
o eleitor, estão mesmo é 
deixando-os indignados e 
revoltosos. Ao invés de ga-
nhar o voto, ganham mesmo 
é a bronca do eleitor.
Os tempos mudaram e mui-
ta gente não percebeu isso. 
Para piorar, tem marque-
teiros e coordenadores de 
campanha que pensam que 
seus candidatos inventaram 
a roda e fi zeram tudo o que 
existe em Poços de Caldas. 
Que eles são os melhores 
do mundo. A modéstia e a 
humildade foram para o es-
paço. O candidato tem que 
conquistar o eleitor – não 
tentar enganá-lo com con-
versa fi ada e propaganda 
enganosa.
Em novembro do ano passa-
do, fi z uma crônica onde já 
previa este clima nada agra-
dável que impera na corren-
te campanha. O clima de 
então conduzia a esta situa-
ção. O que ninguém imagi-
nava aconteceu e o prefeito 
Paulinho Courominas rom-
peu com o grupo que o ele-
gera três anos antes. E, para 
piorar, caiu no colo dos an-
tigos adversários PMDB e 
PTB. Dr. Mosconi, Geraldo 
Thadeu e Navarro Ficaram 
indignados; Paulo Tadeu 
e o PT fi caram perplexos, 
pois o antigo companhei-

ro fi zera justamente o que 
eles sonhavam: meter o pé 
nos trazeiros dos coronéis 
e seus discípulos. Só que o 
PT tem a maior bronca de 
Courominas e não o perdoa 
nem com reza brava. Re-
sultado: o ex-prefeito Paulo 
Tadeu se juntou aos também 
ex-prefeitos Navarro e GT 
contra o atual alcaide. Na 
verdade, o antigo grupo se 
manteve unido e quem fi cou 
dividida foi, mais uma vez, 
a oposição (PT, PMDB, 
PTB, PSB, etc). Navarro, 
Mosconi e Geraldo estão 
mais unidos que nunca, 
diante da ameaça represen-
tada pelo golpe dado por 
Paulinho Courominas. Mais 
uma vez, vale a máxima que 
diz que a direita sabe se unir 
e a esquerda só se encontra 
na cadeia (como ninguém 
mais é preso por motivos 
políticos, a frase carece de 
atualização).
Neste ano, o prefeito mos-

trou que livre das amarras 
impostas por Mosconi, GT 
e Navarro, ele pode fazer 
uma administração melhor. 
De fato, as coisas estão 
andando melhor nestes úl-
timos meses. O problema é 
que isso pode ter acontecido 
tarde demais e o povo pode 
não perceber e se concentrar 
nos erros que ele cometeu 
no passado recente. Nem é 
preciso entrar em detalhes. 
Até explicar que focinho de 
porco não é tomada, ...
O estranho é que apesar de 
tudo isso e das múltiplas 
opções para a escolha do 
novo prefeito, não temos 
aquele entusiasmo de outro-
ra. Também pudera. Depois 
de tantas decepções com os 
políticos, é difícil empolgar 
o eleitor. E, além do mais, 
ao invés de propor medidas 
sérias para resolver os reais 
problemas da cidade, o que 
a gente vê é candidato se 
vangloriando do passado, 

dizendo que é o melhor do 
mundo; que fez tudo o que 
existe na cidade e descen-
do o porrete nos adversá-
rios. Enquanto eles brigam, 
a cidade perde empresas e 
empregos. Novos buracos 
surgem nas ruas a cada dia– 
mesmo sem chuva. O trân-
sito fi ca pior a cada instante, 
pois tem muito carro para 
pouca rua (e, para piorar, os 
caminhões fi cam estaciona-
dos nelas, difi cultando ain-
da mais o tráfego).
Foi se o tempo em que um 
partido garantia a “pureza” 
e as boas intenções de um 
candidato. E que um partido 
podia eleger até mesmo um 
poste. Hoje está tudo mu-
dado e não tem como saber 
quem é bem ou mal inten-
cionado em lugar nenhum. 
É realmente uma situação 
angustiante. Quem se anima 
a votar?
O eleitor até que queria se 
animar para votar e eleger 
seus representantes, mas a 
realidade é que nos últimos 
anos, os prefeitos pisaram 
na bola e Poços de Caldas 
fi cou mais pobre e mais 
complicada. A cidade per-
deu espaço para Pouso Ale-
gre e Varginha. Nenhuma 
grande empresa se instalou 
no município e nossa juven-
tude teve que procurar me-
lhores empregos em outras 
paragens. 
Quais propostas realistas 
têm GT, PCM, MT, Dr. 
ECL, RL e WPSOL para 
mudar os rumos de Poços 
de Caldas?
Não podemos errar!!!!

2012: Uma eleição nada empolgante

Agora com as premiadas 
rações Special  Dog e 

Special Cat
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Mês  de Setembro é o mês de aniversario da Scap & Cia, 
que completa mais um ano de alegria e realizações, sem-
pre estando ao seu lado, amigo cliente.
Foram muitas as dificuldades enfrentadas ao longo deste 
período, mas a cada cliente bem atendido  se renova a 
força e a certeza que nosso maior patrimônio é  a satisfa-
ção de um serviço bem feito.
Muito obrigado a todos. É um privilegio poder trabalhar 
para pessoas como vocês!

Deus abençoe a todos. Aluisio e Cristiane

PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO:

Durante todo o mês de setembro 

de 2012, quem se lembrar de nosso 

aniversário e nos parabenizar, ganha-

rá um super desconto de 10% em 

qualquer peça ou serviço!

No aniversário da Scap & Cia, quem 
ganha o presente é o cliente
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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

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$ 40,00

O PRIMEIRO ADVOGADO 
NO CÉU 

Há muitos, muitos anos, 
chegaram juntos ao Céu 
um advogado e um Papa.
São Pedro mandou o advo-
gado instalar-se numa bela 
mansão de 800 m2, no alto 
de uma colina, com um fa-
buloso jardim, pomar, pis-
cina, etc…
O Papa, que vinha logo 
atrás, pensou que seria 
contemplado com um pa-
lacete, mas fi cou branco 
como a cal quando São Pe-
dro lhe disse que ele deve-
ria morar num apartamen-
to T1 na periferia. Irritado 
e incrédulo, o Santo Padre 
observou:
- Não estou a entender! 
Esse sujeitinho medíocre, 
um simples advogado, re-
cebe uma mansão daquelas 
e eu, Sumo Pontífi ce da 
Igreja do Senhor, vou mo-
rar nesta espelunca!
São Pedro, pacientemente, 
respondeu:
- Espero que Sua Santida-
de compreenda! De papas, 
está o Céu cheio, mas ad-
vogados, este é o primeiro 
que recebemos!

FÉRIAS PRODUTIVAS 
Um tipo diz a um amigo:

— Há três anos, fui de fé-
rias para a Grécia e a mi-
nha mulher fi cou grávida. 
Há dois anos, fui para a 
Turquia, e a minha mulher 
fi cou grávida. No ano pas-
sado, fui para as Baleares e 
ela voltou a fi car grávida. 
Agora, acabou! Este ano, 
ainda não sei para onde 
vou, mas desta vez ela vai 
comigo!
DOIS AO MESMO TEMPO 

O senhor não se cansa a 
beber um copo depois de 
outro?
— Ainda não encontrei 
forma de tomar os dois ao 
mesmo tempo.

TODO O CUIDADO É 
POUCO 

A sogra acabou de morrer 
e o genro vai tratar do fu-
neral.
— O que fazemos? — per-
gunta-lhe o empregado do 
cemitério. — Enterra-se? 
Incinera-se? Embalsama-
-se?
— É melhor não corrermos 
riscos. Faça as três coisas.

A DÍVIDA 
Dois amigos estão no fune-
ral de um terceiro. A dada 
altura, um pega numa nota 
de cinquenta reais e atira-
-a para dentro da sepultu-

ra. Admirado com aquilo, o 
outro pergunta:
— O que estás a fazer?
— Aqui o nosso amigo, 
em tempos, emprestou-me 
cinquenta pratas e eu nun-
ca lhos paguei. Para não 
fi car com problemas de 
consciência, aqui fi cam.
— É verdade! Ele também 
me emprestou cinquen-
ta mangos e eu nunca lhe 
paguei — diz o primeiro e, 
pegando no talão de che-
ques, passa um cheque de 
cem pratas, atira-o para a 
sepultura e recolhe os cin-
quenta paus que o amigo lá 
tinha depositado.

BOM NEGÓCIO 
Um prefeito do interior 
queria construir uma pon-
te e chamou três emprei-
teiros: um alemão, um 
americano e um chinês.
— Faço por três milhões de 
dólares — disse o alemão. 
— Um pela mão-de-obra, 
um pelo material e um para 
o meu lucro.
— Faço por seis milhões 
— propôs o americano. 
— Dois pela mão-de-obra, 
dois pelo material e dois 
para mim. Mas o serviço é 
de primeira.
— Faço por nove milhões 
— disse o chinês.
— Nove? — espantou-se o 
prefeito — Tá caro demais! 
Porquê?
— Três para mim, três para 
você e três para o alemão 
fazer a obra! 

A LUA NOVA
Ó papai! Quantas luas ha-
verá já no céu?
- Porquê, fi lho?
- As pessoas dizem que há 
todos os meses uma lua 
nova!....

Veículos 

ecologicamente 

corretos

Cientistas o mundo 
inteiro estão a pesquisar 

para descobrir qual é o 
melhor veículo ecologi-

camente correto. Mas 
uns cientistas de Cam-

pestre, Caldas, Ipuiúna, 
Ibitiura de Minas e 

Bandeira do Sul desco-
briram a resposta que 
há muito tempo intriga 

estes especialistas.

Político desesperado pede ajuda a pai de santo

Dotô Tigélio, vejo um apê im 
Ubatuta. Se achegue, meu 

bichinho!

Mais econômicos, menos 
poluentes (tirando alguns 
inconvenientes que fi cam 
pelo caminho). Muitos  HP 
/cavalos de potência.
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Supermercado San Michel Bretas Arco-Íris Sta. Rosália

Arroz tipo 1 - 5 kg 7,75 8,49 9,95 9,59

Feijão Carioca - 1 kg 3,49 2,69 3,19 2,99

Açúcar Cristal - 5 kg 7,99 8,19 8,90 8,95

Sal refinado - 1 kg 0,99 0,99 1,10 1,10

Óleo de Soja - 900 ml 3,38 3,49 3,09 3,49

Ovo branco Grande - dz 3,29 2,89 3,35 2,95

Farinha de trigo - 1 kg 1,29 2,39 1,39 1,79

Macarrão - 500 g 1,79 1,49 0,99 1,89

Margarina - 500 g 2,99 1,95 1,39 4,59

Extrato de Tomate - 350 g 1,29 1,79 1,25 1,25

Fubá mimoso - 500g 1,14 0,99 1,29 1,49

Amido de milho - 500 g 5,79 5,19 3,99 3,69

Bolacha de trigo -  300 g 3,69 4,99 1,40 2,85

Achocolatado - 400 g 1,79 1,95 1,89 2,19

Refrigerante - PET 2l 1,89 2,15 1,99 1,99

Leite tipo C - 1 l 1,69 1,45 1,50 1,49

Pãozinho francês - 1 Kg 4,98 6,99 3,99 5,99

Sabonete - 90 g 0,79 0,80 0,99 0,79

Pasta de dente - 90 g 1,39 1,49 1,60 1,10

Papel higiênico - pct 4 um. 30 m 1,79 3,29 1,20 1,59

Absorvente higiênico popular 1,55 1,69 1,95 1,95

Toalha de papel - pct 2,09 3,29 2,90 2,98

Sabão em pedra - 1 kg 3,59 3,89 3,85 3,99

Sabão em pó - 1 kg 5,75 5,69 2,99 4,79

Detergente - 500 ml 0,99 0,95 0,69 0,99

Água sanitária - 1 l 1,15 1,54 1,20 1,79

Desinfetante - 500 ml 2,02 1,39 1,70 1,19

Lã de aço (Bombril) - pct. 63 g 1,59 1,59 1,29 1,69 

Soma das Compras (R$) 77,92 83,68 71,01 81,13 

Diferença entre o supermercado mais R$ 12,67 

careiro e o mais barateiro( %) 15,141

PROTEJA O SEU DINHEIRO!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica. Data:  6/09/2012

SUPERMERCADOS DA ZONA LESTE

Pesquisa realizada em 07/09/2012 |||  Mais barateiro: Arco Íris
Bretas: Vila Nova; San Michel: Campos Elíseos; Arco Íris: Alto Dom Bosco; Santa Peg 
Pag Rosália: Santa Rosália

Aposente os coronéis e vote no cAndidAto que 
representA A verdAdeirA mudAnçA em poços

Um candidato sempre comprometido com as causas sociais da cidade

CNPJ 16.076.913/0001-21  *  R$ 100,00

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)

SUPERMERCADOS

MUCCIARONI

M

M

M

(35)3679-2600
Em breve, mais 

uma loja. 

Aguardem!!

Foi inaugurado no último 
domingo, dia 2, às 10h30, 
o pátio para estaciona-
mento de veículos pesa-
dos, na Avenida Alcoa, 
nas imediações do Tather-
sal, zona sul do municí-
pio. 
A delimitação da área 
cumpre as determinações 
da Lei nº 6.620, de 21 de 
março de 1998, que dis-
põe sobre o trânsito de 
veículos pesados nas ruas 
centrais da cidade. A área 
de 12.979,15 m² será utili-
zada para estacionamento 

de caminhões e outros ve-
ículos pesados, que hoje 
são estacionados em vias 
públicas, causando trans-
tornos ao trânsito e incô-
modo aos moradores. 
De acordo com o secretá-
rio de Defesa Social, De-
milton Vacarelli, o pátio 
comporta de 80 a 100 ve-
ículos e foi instalado em 
local estratégico, próximo 
à Rodovia do Contorno, 
com acesso fácil ao trans-
porte coletivo. Ele tam-
bém destaca que a maior 
demanda foi verificada 

exatamente na zona sul 
do município. 
A delimitação da área 
também levou em con-
ta o Decreto nº 8.984, de 
08 de novembro de 2007, 
que regulamenta a circu-
lação de veículos de car-
gas na denominada Área 
de Restrição de Circula-
ção (ARC). Além disso, 
a criação do pátio vai au-
xiliar também na preser-
vação da pavimentação 
viária que sofre com o 
trânsito de veículos pesa-
dos. 

Pátio para estacionamento de  veículos 
pesados é instalado na zona sul

SORTEADA CESTA BÁSICA
No último dia 1º de setembro, o Supermercado 

Mucciaroni sorteou a cesta básica da promoção de 
agosto. O feliz ganhador foi o sr, Manoel, morador da 

Rua Manoel de Freitas, no bairro Chácara Alvorada. 
Quem realizou o sorteio foi o popular Tom do Alvorada 

Lanches.
O supermercado agora prepara uma sensacional 

promoção para o Dia das Crianças. Aguardem mais 
detalhes !!!!

Promoção 
de fim de 
inverno
Kaiser Shot 

> R$ 0,95

Para tirar caminhões da ruas, agora tem o pátio na Zona Sul. Falta um na Zona Leste
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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
Sou Sidinéia Araújo(a fi lha do saudoso Vereador Quinha. Você conheceu, você con-
fi ou e por muitos anos de vida pública, representou e trabalhou pela população da 
nossa cidade.
   Foi com ele (o Quinha) que aprendi a valorizar e priorizar as necessidades básicas 
da nossa população, sempre  o acompanhando e auxiliando seu trabalho social.
    E assim resolvi me candidatar a vereadora, porque acredito na força e compro-
misso da mulher no trabalho.
    Quero defender os seus direitos na educação,saúde,social.
    Quero trabalhar em conjunto com presidentes de bairros,atendendo suas 
reivindicações,lutando pela melhoria dos nossos bairros.
    Como moradora de Poços de Caldas, sei muito bem o que vem acontecendo nos 
bairros, inclusive no Dom Bosco (Zona Leste) onde moro. Sei que a quadra necessi-
ta ser reformada,sei que a Praça Airton Sena,pode ter uma academia ao ar livre,sei 
que o PSF tem que ter uma unidade na Coronel Virgílio Silva,favorecendo o acesso 
aos moradores da parte baixa do bairro,e adjacências.
    Quanto as escolas,sei que necessitam de melhorar e adaptar o espaço físico para 
atender os alunos de inclusão(portadores de defi ciência física).
 Para isso, conto com você.                                                                     
 PARA VEREADORA VOTE 25641
Para prefeito : Geraldo Thadeu e Álvaro 55

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

O Governo do Estado de 
Minas Gerais e a Prefeitura 
de Poços de Caldas inaugu-
raram, no último dia 26, as 
obras de pavimentação da 
Estrada da Cachoeirinha. 
A inauguração foi muito 
comemorada pelos mora-
dores das imediações que 
agora têm melhores opções 
de locomoção, não pre-
cisando passar mais pelo 
centro da cidade para ir 
para a zona sul ou para o 

Estado de São Paulo.
Foram investidos R$ 
1.950.000,00 nos 3,5 km da 
estrada da Cachoeirinha. As 
obras estão a cargo do con-
sórcio formado pelas em-
presas Construtora Centro 
Minas (CCM) e Construtora 
Etapa Ltda.
A fi scalização é de respon-
sabilidade do engenheiro 
da Secretaria Municipal de 
Projetos e Obras Públicas, 
José Olímpio Pereira de 

Melo. A obra teve início em 
19 de setembro do ano pas-
sado. De acordo com a se-
cretária de Projetos e Obras 
Públicas, Cibele Melo 
Benjamim, a Estrada da 
Cachoeirinha fará a ligação 
das regiões sul e leste, dimi-
nuindo signifi cativamente o 
trânsito no centro da cidade 
e benefi ciando aproxima-
damente 50 mil moradores 
dessas regiões, além de ou-
tros usuários que também 
passarão pela via. 
Além da Estrada da 
Cachoeirinha, já concluí-

da, estão sendo executadas 
também as obras da avenida 
principal do Paço Munici-
pal e de acesso ao Santuário 

da Mãe Rainha, totalizando 
8 km. Os investimentos so-
marão R$ 6 milhões, con-
templando terraplanagem, 

galerias, meio-fi o, sarjetas 
e pavimentação, com recur-
sos do Governo do Estado e 
contrapartida do município.

Moradores da 
região comemoram 

asfaltamento 
da estrada da 
Cachoeirinha

O progresso está chegando: com o asfalto, a região começa um novo ciclo de desenvolvimento e progresso

CNPJ 16.192.554/0001-78      R$ 75.00
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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!

O bosque localizado no Jardim 
Ipê, zona leste de Poços, deverá 
ser revitalizado em breve. A re-
cuperação do espaço será feita 
numa parceria da Prefeitura com 
a escola municipal Professora 
Edyr Frayha e entidades.
Atualmente, algumas atividades 
esportivas são desenvolvidas na 
quadra do local, mas o bosque 
será palco de atividades da es-
cola dentro de um projeto deno-
minado “Cuidar da Escola, Cuidar 
da Vida”.
Segundo a vice-diretora da Edyr 
Frayha, Cleide Carvalho, a ideia é 
“abraçar” o bosque, fazendo com 

Administração em ritmo acelerado: Bosque do Ipê será revitalizado
que alunos e comunidade voltem 
a usufruir do espaço. “Vamos uti-
lizar o bosque como extensão da 
escola. Haverá aulas ao ar livre. 
Além disso, também vamos de-
senvolver atividades junto à co-
munidade”, diz.

REFORMA
Cleide informa que uma reunião 
na próxima semana com as secre-
tarias de Obras e Planejamento e 
parceiros da escola irá definir uma 
reforma do bosque, que deverá 
abranger quiosques, banheiros e 
portões.
O secretário municipal de Servi-
ços Públicos, Marcos Salles, infor-

ma que, enquanto a revitalização 
não tem início, o bosque é man-
tido limpo e com a vegetação 

podada devidamente. “Estamos 
executando todo o serviço de ma-
nutenção que cabe à secretaria”.
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Av. Engenheiro Ubirajara Machado de Moraes 410 - São João

DISQUE ÁGUA 3722-3322

O MELHOR PREÇO 
DA CIDADE

Galão de 20 lts ... R$ 6,00
Galão de 10 lts ... R$ 5,00


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

                                            
                                  

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)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2012

BANCO 1

SES
GARANTIAS

BUMERANGUE
CAUCASIANA

RRMARR
C

IDADESALA
AIAASPA

S

CMALEC
ROMANTISMO

SAGAAEN
TRENABAH
EES

ARJETA
RIJOCOSQ

RAM
ADOTEU

ARRASTAPE

(?)
farpado: é
usado em

cercas

Canais
entre

duas ilhas
(Amaz.)

Campo pa-
ra o plan-
tio de ervas
e cereais

Mulher de
pele bran-
ca e cabe-
los finos

Dano, em
inglês

Filme de
ação com
Angelina

Jolie
Deus,

para os
muçul-
manos

Vinho
destilado, 
ingrediente
de receitas

Escola
literária

de "A Mo-
reninha"

Seguia;
rumava

(?) da La-
pa, ponto
turístico
do Rio

Sem im-
portância; 
insignifi-

cante

"(?), guri",
expressão

gaúcha

(?) Sharif,
ator de 

"Lawrence
da Arábia"

Eduardo
Paes,

político
carioca

Que te
pertence

Despidas
(?) Vegas:
a Capital
do Jogo

Valeta 
de ruas
Local 

do cinto

"A (?) 
Crepúscu-
lo", série
do Cine-
ma sobre
vampiros

Baile de
forró

Espécie
de fita

métrica
usada por
arquitetos

Firme;
duro

Estampa-
do com
flores (o
vestido)

Infortúnio
Ficar co-
berto (de
lágrimas)

Chifres
Fruta se-
melhante 

ao abacaxi

Grupo co-
mo bascos

ou zulus
Em + as

Camareira

Recife,
Londres e
Pequim

Canal
juvenil de
séries e 

animações

Certo
(abrev.)

Carne, em
inglês

Policia 
o litoral 
dos EUA

Guerreiro
japonês
Tecla do
gravador

(?) individuais: item
da Consti-

tuição
brasileira

T E U

4/meat — salt. 5/aspas — etnia. 6/damage — ramado. 9/garantias. 10/bumerangue — caucasiana.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
POÇOS DE CALDAS

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

180 ANOS DE ALEGRIAS!

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
POÇOS DE CALDAS

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

No momento em que 
o Brasil comemora 
os 180 anos de sua 
independência,  as 

nossas homenagens ao 
valoroso povo brasileiro!

Milton Reis
Presidente

7 de Setembro - 180 anos do Brasil

CULTURA PROMOVE ENCONTRO DE SANFONA
 A Divisão de Cultura do município abre inscrições para o 1º Encontro de Sanfona de Poços de Caldas. Os interessados 
devem se dirigir à Biblioteca Centenário, localizada no Espaço Cultural da Urca, a partir da próxima segunda-feira, 10, 
no horário de 8h às 19h, para fazer a inscrição, que é gratuita. O prazo se encerra em 22 de setembro.
“O objetivo do evento é, através da sanfona, incentivar crianças, jovens e adultos a se interessarem pelo instrumento, 
conhecendo-o e mostrando a sua beleza, possibilidades e infl uência na vida do brasileiro”, informa Ângela Maria 
Nogueira, chefe das Bibliotecas Públicas Municipais.
O grande homenageado deste primeiro encontro será Luiz Gonzaga. Para tanto, os sanfoneiros locais deverão executar 
uma música do homenageado durante o evento, que acontece no dia 26 de setembro, às 19h, na Biblioteca Centenário. 
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Vote consciente. 
Vote pela Zona Leste!

ECONOMIA

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 fi que por dentro das melhores 

notícias da melhor região 

da cidade

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

CALHAS 
BRASIL

Serviço sob medida
Orçamento sem 

compromisso

BRASILCB
CNPJ 16.463.916/0001-18  /  R$ 50,00

Inaugurada mais uma farmácia no Alto Dom Bosco
No fi nal do mês de junho, 
os moradores da Zona Les-
te, particularmente os resi-
dentes no Alto Dom Bosco, 
Formosa e Adjacências, 
passaram a ter mais uma 
farmácia à suas disposição. 
É a Total Farma, que fi ca 
bem na esquina das ruas 
Francisco Cantos Davo e 
Paissandu. Uma localização 
privilegiada que o farma-
cêutico Ricardo de Olivei-
ra, que já atua há mais de 20 
anos no setor em Poços de 
Caldas, destacou ser muito 
bem planejada, já que antes 
os moradores precisavam se 
deslocar por longas cami-

nhadas para chegar a uma 
farmácia. Agora, com a 
abertura da nova loja, tudo 
fi cou mais perto. E ele asse-
gura que oferece os mesmos 
produtos e a mesma quali-
dade das suas congêneres 
do centro. Alem de prestar 
os mesmos serviços: ven-
da de remédios de marca e 
genéricos, perfumaria, pro-
dutos de higiene pessoal. 
Também aplicam injeções, 
aferem pressão arterial, me-
dem os níveis de glicemia, 
além de oferecer completa 
assistência farmacêutica.
A Total Farma fi ca aberta 
todos os dias da semana, 

das 8 da manhã às 8 da noi-
te (aos domingos, das 8 ao 
meio dia).
Mais benefícios - Ricardo 
disse que vai instalar uma 

fi lia da Farmácia  Popular 
e que nas próximas também 
vai abrir uma unidade do 
Bradesco Express, para o 
pagamento de contas.

Ricardo de Oliveira: Os moradores do Alto Dom Bosco e região agora tem nova opção

Atendendo a um convite 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
Jaconias de Aguiar dei-
xou o cargo de diretor 
superintendente do DME 
Distribuição. Salma Ne-
der Camacho , que é pre-
sidente da Holding DME 
e também superintendente 
interina do DME Energéti-
ca , anunciou que, a pedi-
do do prefeito de Poços de 
Caldas Paulo César Silva, 
assume o cargo de Jaco-
nias interinamente. Com 
isso, Salma acumula três 

DME Distribuição tem nova direção
funções dentro do depar-
tamento.
Aguiar assumiu como in-
terventor da Concessio-
nária Centrais Elétricas 
Mato-grossenses. Apesar 
disso, a executiva garan-
tiu que as atividades do 
departamento continuarão 
a serem desenvolvidas 
sem problemas. “Estamos 
fi rmes, eu tinha um con-
tato muito direto com o 
Dr. Jaconias e com todo 
o trabalho. De lá, tendo 
essa ligação com a Aneel, 
ele poderá nos ajudar com 

vários assuntos pendentes 
com relação ao DME Dis-
tribuição”, destaca.
Para sua gestão interina 
frente ao DMED, Salma 
salientou que não haverá 
novidades. “Vamos dar 
continuidade ao que vinha 
sendo feito para continuar 
prestando esse excelente 
serviço para a população”, 
diz.
Quanto ao acúmulo de 
funções, Salma contou que 
não vê problemas, já que 
as equipes das três empre-
sas são muito técnicas e 
competentes e a vão ajudar 
a conduzir as atividades. 
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VIDEO LOCADORA
Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250 ( 3722-4398Rua Rio Grande do Sul 1250 FLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASH
www. f lashv ideof i lmes . com.br

 Tenha uma vida mais saudável ! 

 Pratique  regularmente atividades físicas ! 

 A boa orientação faz a diferença !

 Venha nos Visitar !

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

Marvel vs. 
Capcom 3
Fate Of Two 
Worlds

R$ 120,00

Street Fighter X 
Tekken

R$ 99,00

Pro Evolution 
Soccer 2012

R$ 99,00
Veja traillers,  lançamentos e confi ra nosso acervo !

Ofertas imperdíveis: jogos PS3 - Novos,

SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

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

3713-6500 - Santa Rosália

PRODUTOS DE QUALIDADE. 

SANTA ROSÁLIA

* Gasolina * Etanol * Diesel *
* Lubri� cantes * Acessórios * 
ABERTO 24 HORAS POR DIA

Até a 
última gota!

BAR DO MARQUES
O ponto de 

encontro dos bons 
amigos

(3712-4626 Rua Cel. Virgílio Silva, 

1780 * C.S.U. * Poços de Caldas, MG

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!!

ZÉ JILÓ, O ENQUADRADOR
O comerciante Zé Jiló, um dos mais queridos do bairro 
Santa Rosália e redondezas, não está fraco não. Depois 
de enquadrar o secretário municipal de Esportes por 
causa da zorra no Ginásio poliesportivo do bairro, agora 
dizem que ele está de olho no Marçal. Vamos aguardar!

Recentemente, o Dmae 
(Departamento Municipal 
de Água e Esgoto) con-
cluiu uma obra de constru-
ção de adutoras no Parque 
Pinheiros. Apesar do tér-

mino do serviço, os repa-
ros necessários nas ruas 
do bairro ainda não foram 
feitos, o que tem gerado 
reclamação de moradores. 

Na última sessão da Câ-
mara, os vereadores apro-
varam um requerimento, 
de autoria do vereador 
Álvaro Cagnani (PSDB), 

solicitando informações 
da prefeitura sobre esse 
assunto. No documento 
encaminhado ao Executi-
vo, a Câmara questiona o 
porquê de  não se ter re-
colado os briquetes e nem 
aplicado lama asfáltica nas 
ruas que foram danifi cadas 
pela realização da obra e se 
existe previsão para execu-
ção desse serviço. 
O objetivo do requerimen-
to, segundo o autor, é obter 
informações ofi ciais sobre 
o problema e tranquilizar 
os moradores daquela re-
gião, uma vez que eles têm 
enfrentado difi culdades 
devido às condições atuais 
das ruas.

Álvaro 
Cagnani 

critica 
DMAE por 

buracos 
no Pq. 

Pinheiros

C
N

PJ 15.888.451/0001-84  R
$ 50,00
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Rua Cel. Virgílio Silva 1954
Pertinho do CSU

( 9106-5889

Cortes de cabelo 
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 classifi cado. 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, fl ex, 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 

fi xas. 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 profi ssional.
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 

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

Panifi cadora 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

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

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

Eletro Mecânica do Marcão

Fones 3713-4435 / 9914-9802
Rua Maringá 43 - Vila Nova

Reforma e consero de lavado-
ras, tanquinhos e secadoras 

domésticas e industriais

Poços se prepara 
para ter Banco 
Municipal de 

Alimentos
 Poços de Caldas está se preparando 
para montar o Banco Municipal de 
Alimentos, com o
objetivo de expandir as ações de 
segurança alimentar na cidade. O 
município já
conta com o Restaurante Popular e 
está em fase fi nal de implantação o 
Sacolão
da Família, na zona sul. Poços foi 
benefi ciada, através de convênio 
fi rmado entre a Secretaria Municipal 
de Promoção Social e o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate a 
Fome, com R$ 410 mil para a criação 
do Banco de Alimentos. Com o obje-
tivo de buscar informações sobre o 
projeto, uma equipe composta por 
secretários municipais e integrantes 
de outros escalões da administração, 
visitou o Ceasa de Campinas.
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Você merece 
este prazer!

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 confi a-
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-
fi ança para que eu possa conti-
nuar lutando pela Zona Leste.

CNPJ: 1619365500163 - R$100,00

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

Rotatória da Rua Maracanã, Nº 72 / Dom Bosco

Ações integradas de limpeza, promovi-
das pela Secretaria de Serviços Públicos, 
já percorreram dez bairros de Poços. O 
projeto, intitulado Bairro Limpo, Bair-
ro Legal, teve início em junho, numa 
grande ação no bairro São José, com 
a retirada de entulhos, capina geral e 
pintura de meios-fi os. A Secretaria de 
Serviços Públicos envia três equipes a 
um bairro determinado. As  equipes são 
de Limpeza Urbana, Parques e Jardins 
e outra para poda de árvores. O bairro 
Dom Bosco está recebendo as ações esta 
semana.
Já receberam o projeto os bairros:   São 
José, Nova Aparecida, Monte Almo, São 
João, Santo André, Jardim Regina, Santa 
Emília, Monte Verde, Imaculada e Prima-
vera. Depois do Dom Bosco, as equipes 
seguem para o Estância São José e Chá-
cara Alvorada. Outros bairros, que ne-
cessitam de ações mais pontuais, locali-
zadas, também recebem o projeto, com 
uma equipe menor. Foi o caso do Vila 

Rica, Vila Togni e Jardim Del Rey, informa 
o secretário de Serviços Públicos, Marcos 
Salles.  A população solicita este tipo 
de serviço e fi ca muito satisfeita em ver 
seu bairro limpo. Contamos agora com 
a colaboração de todos para mantermos 
estes locais limpos, destaca o secretário.
As equipes realizam serviços de capina 
nas ruas e nos terrenos baldios, corte de 
vegetação, coleta de móveis usados e en-
tulhos, varrição, pinturas nos corrimãos e 
meios-fi os, além da poda de árvores. A 
Secretaria de Serviços Públicos também 
disponibiliza uma retroescavadeira para 
retirada de entulhos maiores;  caminhão 
de caçamba, caminhão-pipa   e   cami-
nhões de carroceria. De acordo com o 
secretário-adjunto de Serviços Públi-
cos, Luiz   Benedito Durante, o   projeto 
visa proporcionar   aos moradores uma 
melhor qualidade de vida, nos aspectos 
de limpeza e urbanização. 
Ainda de acordo com   o adjunto, as 
ações do projeto Bairro Limpo, Bairro 

Legal, têm outra frente de atuação que 
é a conscientização dos moradores so-
bre a importância da reciclagem do lixo 
e do descarte correto dos dejetos. As 
ações já tiveram início nas escolas e es-
peramos com isso criar uma cultura na 
população para o descarte dos reciclá-
veis e do lixo comum, conforme prevê 
o nosso Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos.

Bairro Limpo, Bairro Legal 
dá novo visual à região

Bairros mais cuidados são muito melhores


