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AgrAdecimento

Um candidato sempre comprometido com as causas sociais da cidade

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

CNPJ 16.192.554/0001-78      R$ 125.00

CaRo ELEitoR
as eleições de 7 de outubro se aproximam. 
iremos eleger o prefeito e os vereadores que irão comandar Poços de Caldas.
Venho mais uma vez pedir seu voto. Você já sabe que sou Sidinéia, filha do saudoso Vereador (Quinha) e quero 
retomar o trabalho que ele desenvolvia em nossa cidade,porque acompanhei e aprendi com ele a fazer bem feito. 
Quero ser atuante na câmara municipal,representá-lo e legislar a seu favor,porque acredito na força e no  compro-
misso da mulher no trabalho. Para isso preciso do seu voto.
Conto com você! Com Geraldo e Álvaro 55, para governar com seriedade!!!!

Valorize seu voto.
Vote com seriedade!

URUTU
Para vereador, vote

25.555
CNPJ: 1619365500163 - R$150,00
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Ao término de mais uma eleição municipal, agradecemos pela atenção e carinho 
que recebemos de nossos eleitores e eleitoras.

Além de pedir um voto de confiança para nossa candidatura e propostas, durante 
nossa campanha também mostramos muitas verdades e denúncias inconvenien-

tes que eram escondidas de nossa comunidade. Tudo isso contribuiu para uma 
maior transparência na disputa, alertar os eleitores e certamente vai contribuir 

para nossa Poços de Caldas
A Todos, o nosso muiTo obrigAdo!

2012, a mais disputada 
das eleições

Há muito tempo não se 
via em Poços de Caldas 
uma disputa eleitoral tão 
acirrada como neste ano. 
Geraldo Thadeu, Eloí-
sio do Carmo e Paulinho 
Courominas aparecem 
tecnicamente empatados, 
de acordo com a última 
pesquisa de intenção de 
voto feita pelo Ibope na 
cidade, nesta última se-
mana.
Geraldo Thadeu, que co-
meçou a campanha com 
quase 60% das intenções, 
caiu para 28% da prefe-

rência. Eloísio, que nem 
aparecia na primeira pes-
quisa, está em franca as-
censão e atingiu 26%. O 
atual prefeito, Paulinho 
Courominas, que co-
meçou com menos de 
10%,neste último levan-
tamento chegou a 22%, 
depois de ter chegado a 
32% no levantamento an-
terior. 
Nestes últimos dias, os 
candidatos tentam lan-
çar suas derradeiras car-
tas. Alguns para não cair 
mais ainda e outros para 

manter a subida.
Graças à cisão provocada 
por Paulinho Courominas 
no fim do ano passado, a 
situação chegou ao atual 
quadro, que proporcio-
nou as múltiplas esco-
lhas que hoje os mais de 
110 mil eleitores têm à 
sua disposição: Geral-
do Thadeu, Paulinho, 
Eloísio, Marcus Togni, 
Rovilson de Lima e Wal-
dir Inácio. Apesar de todo 
o tumulto das últimas 
semanas, quem está ga-
nhando é a cidade.
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“ O campo da derrota não está 
povoado de fracassos, mas sim de 
homens que tombaram antes de 

vencer!” ”

Abraham Lincoln
 “ O medo da morte é muito mais cruel do que a própria 

morte em si mesma”

Públio Siro

Pérolas de sabedoria

Dr. eloísio do Carmo Lourenço

Consultório: Rua Paraíba 822 - Centro  ( 3722-4229

Criando 
lindos 

Sorrisos

Clínica geral g  Ortodontia g  Adultos e crianças

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

Agora com as premiadas 
rações Special  Dog e 

Special Cat

Um homem trabalhava em 
uma fábrica distante cerca 
de cinquenta minutos de 
ônibus da sua casa.
No ponto seguinte ao seu, 
embarcava uma senhora 
idosa que sempre sentava-
se junto à janela. Ela abria 
a bolsa, tirava um pacotinho 
e passava a viagem toda 
jogando alguma coisa para 
fora.
A cena sempre se repetia e 
um dia, curioso, o homem 
lhe perguntou o que jogava 
pela janela. - Jogo semen-
tes, respondeu ela. - Semen-
tes? Sementes de que? De 
flores. É que eu olho para 
fora e a estrada é tão vazia... 
Gostaria de poder viajar 
vendo flores coloridas por 
todo o caminho. Imagine 
como seria bom!
Mas as sementes caem no 
asfalto, são esmagadas pe-
los pneus dos carros, devo-
radas pelos passarinhos... 
A senhora acha mesmo que 
estas sementes vão germi-
nar na beira da estrada? - 
Acho, meu filho. Mesmo 
que muitas se percam, algu-
mas acabam caindo na terra 
e com o tempo vão brotar.
-Mesmo assim... demoram 
para crescer, precisam de 
água... 
- Ah, eu faço a minha parte. 
Sempre há dias de chuva. E 
se alguém jogar as semen-
tes, as flores nascerão.
Dizendo isso, virou-se para 
a janela aberta e recomeçou 
seu trabalho. O homem des-
ceu logo adiante, achando 
que a senhora já estava se-
nil.

Algum tempo depois ... Um 
dia, no mesmo ônibus, o 
homem ao olhar para fora 
percebeu flores na beira da 
estrada... Muitas flores... A 
paisagem colorida, perfu-
mada e linda!
Lembrou-se então daque-
la senhora. Procurou-a em 
vão. Perguntou ao cobrador, 
que conhecia todos os usuá-
rios no percurso. - A velhi-
nha das sementes? Pois é.... 

Morreu há quase um mês.
O homem voltou para o seu 
lugar e continuou olhando 
a paisagem florida pela ja-
nela. “Quem diria, as flores 
brotaram mesmo”, pensou! 
“Mas de que adiantou o tra-
balho dela? Morreu e não 
pode ver esta beleza toda”.
Nesse instante, ouviu risos 
de criança. No banco à fren-
te, uma garotinha apontava 
pela janela, entusiasmada: 

A cada dia semeamos nosso futuro
- Olha, que lindo! Quantas 
flores pela estrada... Como 
se chamam aquelas flores?
Então, entendeu o que 
aquela senhora havia feito. 
Mesmo não estando ali para 
ver, fez a parte dela, deixou 
a sua marca, a beleza para a 
contemplação e a felicidade 
das pessoas.
No dia seguinte, o homem 
entrou no ônibus, sentou-
se junto à janela e tirou um 
pacotinho de sementes do 
bolso... E assim, deu con-
tinuidade à vida, semeando 
o amor, a amizade, o entu-
siasmo e a alegria.
O futuro depende das nos-
sas ações no presente. Da-
quilo que semeamos em 
nosso dia a dia. E se semea-
mos boas sementes, os fru-
tos serão igualmente bons.
Vamos semear nossas se-
mentes agora!

Fernando Pessoa
Meus amigos são todos assim: metade loucura, outra metade santidade.
Escolho-os não pela pele, mas pela pupila, que tem que ter brilho questionador e tonalidade 
inquietante.
Escolho meus amigos pela cara lavada e pela alma exposta.
Não quero só o ombro ou o colo, quero também sua maior alegria.
Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto.
Meus amigos são todos assim: metade bobeira, metade seriedade.
Não quero risos previsíveis, nem choros piedosos.
Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem, mas 
lutam para que a fantasia não desapareça.
Não quero amigos adultos, nem chatos. 
Quero-os metade infância e outra metade velhice.
Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto, e velhos, para que nunca te-
nham pressa.
Tenho amigos para saber quem eu sou, pois vendo-os loucos e santos, bobos e sérios, crian-
ças e velhos, nunca me esquecerei de que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril.”

Amigos

F Tenha uma vida mais saudável ! 

F Pratique  regularmente atividades físicas ! 

F A boa orientação faz a diferença !

F Venha nos Visitar !
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M a t e R i a i s  P a R a  C o N s t R U ç ã o

( 3722-3167
Rua Paissandu, 69 - Dom Bosco

 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

Supermercado San Michel Bretas Vieira Guanabara*

arroz tipo 1 - 5 kg 9,55 9,98 9,95

Feijão Carioca - 1 kg 2,95 3,29 2,89

açúcar Cristal - 5 kg 7,85 7,99 6,99

Sal refi nado - 1 kg 0,99 0,99 0,85

Óleo de Soja - 900 ml 3,59 3,29 2,99

ovo branco Grande - dz 3,19 3,19 3,29

Farinha de trigo - 1 kg 1,75 1,69 1,69

Macarrão - 500 g 1,49 1,49 1,59

Margarina - 500 g 2,49 1,95 1,99

Extrato de tomate - 350 g 1,49 1,69 0,99

Fubá mimoso - 500g 1,94 1,89 1,79

amido de milho - 500 g 5,79 3,29 2,45

Bolacha de trigo -  300 g 1,89 1,79 1,39

achocolatado - 400 g 2,39 1,99 1,97

Refrigerante - PEt 2l 2,21 1,89 1,99

Leite tipo C - 1 l 1,58 1,45 1,79

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

Sabonete - 90 g 0,79 0,49 0,69

Pasta de dente - 90 g 1,25 1,49 1,05

Papel higiênico - pct 4 um. 30 m 1,95 1,55 1,59

absorvente higiênico popular 1,59 1,69 1,69

toalha de papel - pct 2,09 2,69 1,89

Sabão em pedra - 1 kg 3,59 3,49 3,95

Sabão em pó - 1 kg 3,79 4,99 2,99

Detergente - 500 ml 1,15 1,09 1,09

Água sanitária - 1 l 1,15 1,59 1,75

Desinfetante - 500 ml 1,79 1,85 1,59

Lã de aço (Bombril) - pct. 63 g 1,19 1,19 0,99 

Soma das Compras (R$) 76,45 76,95 70,86 

Diferença entre o supermercado mais R$ 6,09 
careiro e o mais barateiro( %) 8,09 

PROTEJA O SEU DINHEIRO!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica. Data:  5/10/2012

SuPeRMeRCaDOS Da ZONa leSTe *** e uM DO RiO De JaNeiRO

Pesquisa realizada em 5/10/2012 |||  Mais barateiro: Guanabara 
Bretas: Vila Nova; San Michel: Campos Elíseos; Vieira:  Vila Nova -
Guanabara: Rio de Janeiro, RJ
A reportagem TZL esteve no Rio de Janeiro e aproveitou para fazer uma pesquisa numa 
das maiores redes de supermercados da capital fl uminense.

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!!

SeMPRe O MelHOR PReÇO, 
QualiDaDe e aTeNDiMeNTO!

Pimacol é destaque no BdMg
O BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais sempre divulga depoimento de 
clientes que realizam operações bem sucedidas na instituição. Em sua última edição, o 
informativo relata o caso da Pimacol, depósito de materiais para construção fundado pelo 
sr. Antônio e tocado há muitos anos pela sua família.
Sandra Pizzol é a proprietária da Pimacol Materiais para Construção. Ela recebeu fi nancia-
mentos do BDMG para manter o capital de giro, por  três vezes. Disse que a empresa, que 
está há 25 anos no mercado, e começou funcionando em um imóvel alugado  no centro da 
cidade, onde hoje existe um açougue, pertinho do Restaurante Popular (que, por coincidên-
cia, possui uma loja bem próxima à sede da Pimacol).
Com os recursos fi nanciados Sandra  comprou um terreno na principal rua da Vila Nova 
e construiu uma  loja, um galpão e ainda adquiriu um veículo que é utilizado para entrega 
dos materiais aos clientes. Hoje a empresa tem seis funcionários e ainda gera muitos em-
pregos indiretos, segundo ela. A Pimacol é um dos depósitos mais famosos e atuantes da 
Zona Leste, com ampla freguesia em vários bairros.

Há cerca de dois meses, co-
meçou a funcionar no Jd. 
São Paulo a FC Auto Peças, 
na esquina da Av. Marechal 
Castelo Branco com rua 
Juscelino Barbosa. Fundada 
pelos jovens empresários 
Fausto e Cesinha (que ape-
sar de novo, já trabalha há 
vários anos no mercado de 
autopeças da cidade), a FC 
fornece toda linha de com-
ponentes mecânicos e elé-
tricos. Em breve, vai ter pe-
ças de funilaria e acessórios 
em geral. Somente trabalha 
com peças novas e com ga-
rantia das fábricas.

Zona leste ganha mais uma loja de autopeças

O delegado José Armando Fer-
raz concluiu os 12 inquéritos 
contra Renise Aparecida da 
Silva, dona de uma imobiliária 
em Poços de Caldas (MG). Ela 
é suspeita de vender imóveis 
e terrenos e não entregá-los 
aos clientes. De acordo com o 
delegado, Renise vai respon-
der por estelionato e falsidade 
ideológica. Prejuízos compro-
vados somam cerca de R$ 1,3 

milhão. Ainda segundo Ferraz, 
mais oito inquéritos contra a 
corretora devem ser concluídos 
esta semana. Os prejuízos com-
provados somam cerca de R$ 
1,3 milhão.
Segundo a polícia, a dona da 
Imobiliária Prolar vendia terre-
nos, mas não os entregava. Ela 
foi presa no dia 21 de setembro. 
Segundo Ferraz, Renise vendia 
terrenos que não eram dela.

Este é o segundo caso de golpe 
imobiliário de Poços de Caldas 
que é investigado pela Polícia 
Civil. Em agosto, uma outra 
corretora foi presa num bairro 
da Zona Leste. Ela teria gera-
do prejuízos de mais de R$ 2 
milhões. Segundo o delegado, 
os golpes praticados pelas duas 
corretoras, apesar de serem 
muito parecidos, não têm liga-
ção entre si.

Mais uma corretora presa por estelionato
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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

engAno
A mãe pede ao fi lho para 
ligar para o celular do pai 
avisando a hora do jantar.
Mãe: “E aí? O que ele dis-
se? Já vem?”
Filho: “Já liguei três vezes, 
mãe e sempre quem atende 
é uma moça.”
Mãe: “Deixa comigo. Ele 
vai ver quando chegar em 
casa.
Mal o pai aparece na fren-
te da casa a mãe parte pra 
cima e aplica a maior surra. 
Os vizinhos se aproximam 
para ver o que está aconte-
cendo.
Mãe: “Safado, cafageste. 
Venha cá fi lho, diga aqui a 
todo mundo o que aquela 
mulher falou pra você ao 
telefone.”
Filho: “Ela disse: O número 
para o qual você ligou en-
contra-se desligado ou fora 
de área.

MÉdicoS
Paciente: “Doutor, eu me 
sinto muito mal.... vou me 
matar...”
Médico: “Não se mate. Dei-
xe que eu cuido disso.”

****
Paciente: “O quê? Todo 
esse dinheiro para arrancar 
um dente que não leva mais 
de um minuto?
Dentista: “Se o senhor qui-
ser, posso arrancar ele bem 
devagarinho...

*******
Paciente: “Doutor, não sei 
como pagar por ter salvo a 
minha vida.”
Médico: “Pode ser em che-
que, em dinheiro ou com 

conSeQUÊnciAS dA criSe nA 
grÉciA

01. Zeus vende o trono para uma multinacional coreana.
02. Aquiles vai tratar o calcanhar no posto de saúde pública.
03. Eros e Pan inauguram prostíbulo.
04. Hércules suspende os 12 trabalhos por falta de pagamento.
05. Narciso vende espelhos para pagar a dívida do cheque especial.
06. O Minotauro puxa carroça para ganhar a vida.
07. Acrópole é vendida e lá é inaugurada uma Igreja Universal do Reino de Zeus.
08. Eurozona rejeita Medusa como negociadora grega: “Ela tem minhocas na cabeça!”.
09. Sócrates inaugura Cicuta’s Bar para ganhar uns trocados.
10. Dionísio vende vinhos à beira da estrada de Marathónas.
11. Hermes entrega currículo para trabalhar nos correios. Especialidade: entrega rápida.
12. Afrodite aceita posar para a Playboy.
13. Sem dinheiro para pagar os salários, Zeus libera as ninfas para trabalharem na Euro-
zona.
14. Ilha de Lesbos abre resort hétero.
15. Para economizar energia, Diógenes apaga a lanterna.
16. Oráculo de Delfos vaza números do orçamento e provoca pânico nas Bolsas.
17. Áries, deus da guerra, é pego em fl agrante desviando armamento para a guerrilha 
síria.
18. A caverna de Platão abriga milhares de sem-teto.

PArA econoMiZAr no Frete
Como o Paulão não está perdoando nenhuma entrega, tem freguês que prefere levar o 
material no próprio lombo

cartão.”
*******

Cliente: “Quando comprei 
este gato, o senhor me disse 
que ele era bom para os ra-
tos lá de casa. Até hoje, ele 
não comeu nenhum.”
Médico veterinário: “E isso 
não é bom para os ratos?

*****
Homem: “Doutor, essa mi-
nha prótese da perna está 
me dando a maior dor nas 
costas...”
Médico: “Por que?
“Homem: “Todo dia, minha 
mulher me dá uma surra 
com ela.

******
Brincando de médico

A garotinha chega em casa e 
vai falando pra mãe:
    — Mamãe, o meu namo-
rado me levou pra casa dele 
e me fez brincar de médico 
com ele.
    A mãe toma um susto, 
mas logo se refaz.
    — O que ele foi que ele 
fez com você, minha fi lha?
    — Ele entrou no quarto 
dele, me deixou esperando 
mais de uma hora na sala e 
depois disse que não podia 
me atender porque tinha que 
fazer uma cirurgia de urgên-
cia.
oS MAioreS deSeJoS 

SegUndo A idAde
Aos 4: não fazer xixi nas 
calças.
Aos 15: muitos amigos.
Aos 18: CNH
Aos 20: muito sexo.
Aos 35: muito dinheiro.
Aos 40: muito dinheiro.
Aos 50: muito dinheiro.

Aos 60: sexo.
Aos 70: sexo.
Aos 75: CNH
Aos 80: muitos amigos.
Aos 85: não fazer xixi nas 
calças

FrASeS de 
PArAcHoQUe

Quer evitar fi lhos? Só transe 
com a cunhada. Os que nas-
cerem serão sobrinhos.

*****
Isto aqui é que nem o World 
Trade Center: entra cada 
avião!!!

******
AViSo AoS

 nAVegAnteS
Não deixe de cumprir a lei 
da gravidade. Os que deixa-
ram de cumpri-la se deram 
mal.

AcelerA, ZÉ!
    Um pedreiro estava tra-
balhando no quadragésimo 
nono andar de um prédio 
quando perdeu o equilíbrio 
e caiu. A queda foi uma 
cena dramática. Enquanto 
ele caía, um colega de tra-
balho gritava lá de cima:    - 
Acelera, Zezinho. Vem um 
tijolo aí atrás do cê!”

dÚVidA crUel
Um transatlântico começa 
a afundar-se. Diz o coman-
dante: - As mulheres vão 
para o bote da esquerda! 
Os homens vão para o bote 
da direita! Ouve-se uma 
vozinha lá do fundo: - En-
tão, meu lindo comandante, 
como fi ca a situação minhe 
e do meu namorado?! Va-
mos morro afogados? Não 
tem bote gay???.

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

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,
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Pouco a pouco, os moradores da 
Zona Leste vão percebendo as rea-
lizações da atual administração 
naquela região da cidade. Desde 
que tomou posse, o prefeito Paulo 
César Silva, lançou um olhar de 
extremo zelo por aquela região, 
que nos últimos três anos e meio 
vem recebendo obras e realiza-
ções em todos os setores da vida 
de seus habitantes. 
Alvo de preocupação das mães 
com fi lhos de zero a três anos de 
idade, uma das prioridades da ad-
ministração municipal foi ampliar 
a capacidade das creches daquela 
região, com a construção de três 
novas unidades, contratação e 
capacitação dos profi ssionais. 
Foi assim nos bairros Parque Pi-
nheiros, Chácara Alvorada e Dom 

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

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!!

CALHAS 
BRASIL

Serviço sob medida
Orçamento sem 

compromisso

BRASILCB

Zona leste recebe olhar diferenciado da administração municipal
Bosco. Ainda no setor da educa-
ção, está em execução a reforma 
e adequação da Escola Municipal 
Antônio Sérgio Teixeira, inclusive 
com a construção de rampas e até 
elevador, proporcionando maior 
acessibilidade para os estudantes 
com necessidades especiais. 
Sem esquecer do lazer e do espor-
te, principalmente para os mais 
jovens e os idosos, foram inau-
guradas academias ao ar livre por 
toda a região, para que a popula-
ção possa se exercitar com acom-
panhamento de profi ssionais ca-
pacitados para orientação. Nesta 
área, ganha destaque o Ginásio 
Poliesportivo Miguel Zanetti, no 
bairro Nova Aurora, recetemente 
inaugurado, com quadra multi
-uso e pista de caminhada. Sem 

contar a iluminação do Estádio 
Antônio Megale, no bairro Santa 
Rosália, para a realização de jogos 
noturnos.  
Conectada com a necessidade 
cada vez mais urgente de comu-
nicação dos milhares de habitan-
tes da Zona Leste com o mundo 
virtual, a administração investiu 
no projeto Cidade Virtual. Já estão 
em funcionamento duas antenas 
de internet via rádio gratuita no 
bairro Parque Pinheiros e outras 
duas no Nova Aparecida, com área 
de cobertura de vários outros bair-
ros nas duas regiões. Um grande 
avanço tanto para quem precisa 
expandir seus negócios quanto 
para pesquisas e trabalhos dos 
estudantes.
Os investimentos da administra-
ção na Zona Leste contemplam 
de forma generosa a população 
jovem daquela região. Neste con-
texto, destaque para o Parque do 
Futuro, um complexo de lazer e 
esportes já aprovado e com re-
cursos de mais de R$ 2 milhões 
garantidos para a construção, 
através de convênio com o Minis-
tério dos Esportes . Em breve, esse 
complexo estará concluído para 
receber outros jovens de todas as 
regiões da cidade, com suas qua-
dras esportivas, teatro e espaços 
para o lazer e promoção social. 
Também na Zona Leste, foram 
construídos os condomínios Novo 
Horizonte e Araucárias, resultado 
de uma parceria bem sucedida 
com o Governo Federal, com re-
cursos da Caixa Econômica Federal 
e contrapartida da prefeitura, que 
executou toda a infra-estrutura, 
com asfalto, redes de água e es-
goto, galerias de águas pluviais 

e energia elétrica. São 250 apar-
tamentos em cada condomínio, 
proporcionando às famílias ins-
critas no Plano Municipal da Ha-
bitação a realização do sonho da 
casa própria.      
Em início de execução, o projeto 
do Mirante no bairro Monte Almo 
começa a ganhar corpo. Homens 
e máquinas já estão trabalhando 
no terreno onde será instalado 
um novo ponto turístico, com 
visão privilegiada do vale onde 
se encontra a região central da 
cidade, investimento de mais de 
R$ 200 mil.
Na área de infra-estrutura de 
transporte, a Zona Leste da cida-
de também foi privilegiada pela 
administração do prefeito Paulo 
César Silva, com a manutenção 
constante das vias e instalação 
de semáforo no cruzamento 

próximo ao DER. Nas últimas se-
manas, outro investimento com 
grande repercussão para a segu-
rança de ciclistas e pedestres que 
necessitam passar pela avenida 
José Bianucci, que liga a Zona 
Leste e a Zona Sul, até a avenida 

vereador Edmundo Cardillo. Uma 
calçada com pavimentação asfál-
tica está em fase fi nal de execu-
ção, proporcionando tranquilida-
de também aos motoristas que 
trafegam por ali, principalmente 
nos horários de pico.

Sonho realizado> Monte Almo ganha seu mirante

UPA 24 Horas, no bairro José Carlos: obras em ritmo acelerado
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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

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

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)

Vote consciente. 
Vote pela Zona Leste!

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

PREZaDo(a) ELEitoR(a),
Para você que é uma peça muito im-
portante na política, peço licença para 
fazer uma breve apresentação da mi-
nha história de vida.
Moro em Poços de Caldas a mais de 
quarenta anos, desde a minha infância 
estou engajada na comunidade. Atuei 
na catequese, participei ativamente 
por oito anos da renovação carismáti-
ca, há doze sou ministra extraordinária 
da comunhão eucarística , há oito anos 
como agente de pastoral da saúde, 
além de fazer parte do Movimento 
Apostólico da Mãe Rainha há dezes-
sete anos.
Conclui meus primeiros estudos na 
escola Profi ssional Dom Bosco, em se-
guida, cursei o Magistério no Colégio 
Jesus Maria José, e sou formada em 
técnico em meio ambiente, pelo CE-
FET-MG ( Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais).
Portanto, estou preparada para as-
sumir o importante compromisso de 
representá-lo(a) assim como toda a 
comunidade poços caldense, frente 
aos inúmeros desafi os que virão. Por 
isso venho pedir seu apoio, conto com 
seu voto de confi ança!
Um abraço, e desde já. obrigada!

NEYDE SoUZa LEitE

As feiras livres dos bairros 
Santana, Jardim Ipê, Parque Es-
perança, Parque Pinheiros, Jar-
dim Country Club e Vila Rica 
funcionam normalmente no do-
mingo, assim como o Mercado 
Municipal, que abre às 6h e fecha 
ao meio-dia. 
Já o teleférico, o Museu His-
tórico e Geográfi co, o Centro 
de Informação ao Turista não 
funcionarão no domingo. Tam-
bém  o Projeto A Rua é Sua, que 
acontece todos os domingos na 
Praça Pedro Sanches, não será 

realizado, devido às eleições mu-
nicipais.
Quem vai ter trabalho dobrado 
é o pessoal da Limpeza Pública, 
que entra com uma equipe extra 
de aproximadamente 30 pessoas 
para deixar a cidade limpa, logo 
após as eleições. Além dos ga-
ris, dois caminhões pipa  estarão 
de prontidão para lavar as ruas 
e também um caminhão de lixo 
dará suporte ao trabalho dos ga-
ris, que concentram suas ativida-
des próximo às zonas eleitorais, a 
partir das 15h.

A Guarda Municipal também irá 
reforçar seu efetivo no dia das 
eleições. Serão 30 guardas, sen-
do 18 nos patrimônios e 12 nas 
ruas, nas viaturas. “Fornecemos 
apoio a outros órgãos de seguran-
ça e também à Justiça Eleitoral”, 
informa Inspetor Bastos, diretor 
da Guarda. Ainda segundo ele, 
a GM  tem feito a vigilância das 
urnas eleitorais desde agosto, no 
Cartório Eleitoral. “Revezamos 
com a Polícia Militar, que faz a 
segurança no período noturno”, 
conclui.

Feiras livres funcionam normalmente no domingo
O Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais au-
torizou, em sessão realizada 
na última quinta-feira (4), o 
prosseguimento do Concur-
so Público 001/2011 da Pre-
feitura Municipal de Poços 
de Caldas, para provimento 
de 82 vagas em 51 cargos de 
diversos setores da adminis-
tração pública direta. 
O concurso, aberto no ano 
passado, estava suspenso 
desde junho de 2011, para 
análise do TCE/MG. Todas 
as ações e alterações impos-
tas pelo órgão foram cum-
pridas pelo município. Além 

TCE libera concurso da Prefeitura
das adequações solicitadas, 
representantes da Prefeitura 
estiveram, por diversas ve-
zes, em Belo Horizonte, par-
ticipando de audiências com 
conselheiros e técnicos para 
acompanhar o andamento 
do processo. 
“Entramos com todas as 
defesas necessárias relati-
vas ao processo”, destaca 
a Procuradora do Municí-
pio, Márcia Maria Santos 
Mendes. Já a secretária de 
Administração e Gestão de 
Pessoas, Neiva Aparecida 
Otávio, explica que a Prefei-
tura aguarda a comunicação 

ofi cial do Tribunal para dar 
prosseguimento ao concur-
so, com a remarcação das 
provas e ampla divulgação 
das novas datas. 
Foram mais de seis mil 
inscritos no concurso, que 
aguardam a efetiva realiza-
ção do processo. A empresa 
vencedora da licitação para 
a execução do concurso é o 
Instituto Cetro. 
Para maior clareza, em bre-
ve, após a comunicação ofi -
cial do TCE, as informações 
serão disponibilizadas no 
site da instituição (www.ins-
titutocetro.org.br).

Os interessados em acom-
panhar a apuração dos votos 
nas eleições 2012 já podem 
baixar o programa “Divul-
ga2012”, que está disponível 

na página do TSE e, no dia da 
eleição,  buscar os dados na 
internet.  Diferentemente dos 
anos anteriores, o sistema será 
alimentado, no dia da eleição, 

diretamente pela Justiça Elei-
toral e não mais por empresas 
de comunicação parceiras.
Os resultados das eleições 
também podem ser acessados 
por um site criado pelo TSE 
para consultas mais simples, 
sem necessidade de se baixar 
o Divulga2012. O endereço 
será http://divulga.tse.jus.br
Os dados serão divulgados 
praticamente em tempo real 
para o público que estiver 
acompanhando os resulta-
dos na internet. Estarão dis-
poníveis dados da apuração 
para os cargos de prefeito/
vice-prefeito e vereador.
O software “Divulga2012” 
pode ser baixado em três ver-
sões: uma para sistema ope-
racional Windows, outra para 
MacOS e outra para os demais 
sistemas operacionais.

Saiba como acompanhar a apuração dos 
resultados das eleições 2012
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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!

Um bairro parece pequeno, se 
comparado a uma 

cidAde. 
Porém, é na sua rua, no seu 

bairro, que começa a sua 
FelicidAde! 

As eleições estão aí. É a hora de você escolher o prefeito que vai administrar a cidade durante os próximos quatro anos e os 15 
vereadores que vão decidir os rumos da administração fiscalizá-la.

Muita responsabilidade na hora de votar. Pense no seu futuro e no bem estar de sua família. E lembre-se que isso começa na 
sua rua, no seu bairro. Por isso, não vote num “dotô” só por causa de uma consulta - paga com dinheiro da própria Prefeitura - ou 
de um pequeno favor. Seu voto vale muito mais - mesmo que certos coronéis só se lembre disso antes das eleições. Vote em candi-

datos comprometidos na defesa e na luta por melhor qualidade de vida em sua região. 
Vote certo e tenha um vereador que vai lutar por você, por sua famílias e por seus vizinhos. 

Vote eM cAndidAtoS coMProMetidoS coM A SUA região
Uma campanha cívica da Tribuna da Zona Leste

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

Rotatória da Rua Maracanã, Nº 72 / Dom Bosco

O projeto de lei que estima a receita e 
fixa a despesa do município de Poços 
de Caldas para o exercício de 2013 foi 
encaminhado à Câmara na última se-
mana. A matéria, segundo a Lei Orgânica 
Municipal, deve ser votada até 15 de 
dezembro, data em que os vereadores 
entram em recesso parlamentar. A par-
tir do momento em que chega ao Poder 
Legislativo, o projeto passa a ser analisa-
do pelas comissões permanentes, que 
emitem os pareceres acerca do assunto.
Para 2013, o orçamento do município 
será de R$501.887.591,78 (quinhentos 
e um milhões, oitocentos e oitenta e 

sete mil, quinhentos e noventa e um 
reais e setenta e oito centavos), divi-
dido entre os seguintes componentes: 
Prefeitura (R$430.773.591,78), Câ-
mara Municipal (R$ 13.020.000,00), 
Departamento Municipal de Água e 
Esgoto (R$ 42.000.000,00), IASM (R$ 
11.273.500,00), Autarquia Municipal 
de Ensino (R$ 1.999.500,00), Fundação 
Jardim Botânico (R$ 1.861.000,00) e 
Águas Minerais Poços de Caldas (R$ 
960.000,00). No projeto encaminhado á 
Câmara, o Executivo destacou que a pre-
visão da receita para o exercício de 2013  
foi obtida a partir do estudo individuali-

zado da evolução das principais receitas 
que compõem o Orçamento, observadas 
nos exercícios de 2009, 2010, 2011 e de 
janeiro a junho de 2012, comparada com 
o mesmo período dos exercícios anterio-
res, bem como a observação da variação 
de índices econômicos.
A Lei Orgânica prevê, também, a realiza-
ção de audiência pública para discussão 
do projeto que contém o Orçamento. A 
data e horário do encontro ainda serão 
divulgados pela Câmara.
Os interessados em obter uma cópia do 
projeto devem entrar em contato pelos 
telefones 3729-3845/3818.

orçamento do município para 
2013 chega na câmara Municipal A Prefeitura, por meio da Secre-

taria de Administração e Gestão 
de Pessoas, comunica a abertu-
ra de inscrições para o processo 
seletivo para preenchimento de 
vagas nos cargos de Agente Co-
munitário de Saúde e Agente de 
Combate a Endemias, num total 
de 109 vagas.
O cargo de Agente Comunitário 
de Saúde, que trabalha junto às 
unidades do Programa de Saú-
de da Família (PSF), conta com 
66 vagas para diversos bairros 
da cidade. Para ocupar o cargo, 
exige-se que o candidato resida 
na área abrangida pelo PSF da-

Prefeitura abre inscrições para processo seletivo
quele bairro. Já para o cargo de 
Agente de Combate a Endemias 
está prevista a abertura de 43 va-
gas. Para ambos, a escolaridade 
exigida é  o Ensino Fundamental 
completo.
A carga horária é de 40 horas se-
manais, o valor da inscrição é de 
R$ 31,00 para o cargo de Agente 
Comunitário de Saúde e de R$ 
28,00 para o cargo de Agente de 
Endemias (dengue).
O edital completo será publicado 
no Diário Oficial do Município 
neste sábado, 6, e poderá ser 

acessado no site da Prefeitura 
www.pocosdecaldas.mg.gov.
br ou no www.imam.org.br  . As 
inscrições poderão ser feitas no 
período de 8 a 31 de outubro, 
somente pela internet, no site 
do Imam. A Prefeitura manterá 
um posto de atendimento à rua 
Minas Gerais, 664, 1º andar, sala 
102, no horário de 9h ao meio-
dia e das 13:30h às 17h, de se-
gunda a sexta, durante todo o 
período de inscrição. As provas 
serão realizadas no dia 1º de 
dezembro.
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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

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

                                            
                                  

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2012

BANCO 76

RMC
STEVEJOBS

FICADOPA
LBIITA
VIADUTOT

PESSIMISMO
ROTAZINE
SECIDC
TCARUARU

FOFICEDAM
NUMABEBE

RETESARAN
SNMULTI

MATRONAC
PELOURINHO

Fundador
da Apple,
falecido
em 2011

Arriscada
operação

entre aviões
em voo

Como se
destacou

Chico
Xavier

"(?), vai
ter bolo!",

convite
em festas

Reunião
religiosa
e univer-
salista

Via de 
desafoga-
mento do
trânsito

Selo de
qualidade

empre-
sarial

Atitude de
quem vê o
copo meio

vazio

Milton Nas-
cimento:
gravou
"Minas"

Percurso
do turista
na cidade

Forma 
do movi-
mento 

da cobra

El (?),
guerreiro
e herói

espanhol
Qualidade
apreciada

nos
filhotes

Entrar (?)
fria: com-
plicar-se

(gír.)

(?) house,
área de
cafés
(ingl.)

Mulher 
corpulenta
de meia-

idade

Formato
do gol, no

rúgbi 

Esticar;
distender
Bairro his-
tórico de
Salvador,
rico em
atrações
culturais

Esporte
praticado 
por Falcão

A Prince-
sinha do
Agreste,
em Per-
nambuco

Decâmetro
(símbolo)
Carla (?),

atriz
Ingere

(líquido)
Tema de
poemas

Revista
para jo-

vens (red.)
Acredita

Instituto 
tecnológico
A ave ser-
ra-serra

(?) das
Bruxas: a
festa pagã
de 31 de
outubro

Estimula 
com droga
(Esportes)

Alicia (?), atriz da
comédia "As

Patricinhas de
Beverly Hills" (Cin.)

Carbono
(símbolo)
Capital do
Marrocos

Abundância; fartura
Palavra acoplada a vá-
rias outras no seriado
do Homem-Morcego

Embalagem
de grãos
Tipo de

empresa

4/fica. 5/rabat. 6/fofice — futsal. 9/steve jobs. 11/copiosidade — silverstone. 15/reabastecimento.

O Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
do Sul de Minas (IF Sul de 
Minas) iniciou, nesta se-
gunda-feira (1º) as inscri-
ções para o Processo Seleti-
vo/Vestibular de 2013.
A instituição oferece 2.375 
vagas em cursos técnicos e 
superiores presenciais em 
60 cursos disponíveis nos 
campus de Inconfidentes, 
Machado, Muzambinho, 
Passos, Poços de Caldas, 
Pouso Alegre, Alterosa, Ca-
petinga e Guaxupé.
Os cursos são para 
agropecuária, informática, 
alimentos, enfermagem, 
edificações, produção de 
moda, eletrotécnica, comu-
nicação visual, segurança 
do trabalho entre outros; 
e cursos superiores como 
engenharia agronômica, 
tecnologia em cafeicultu-
ra, educação física, ciên-
cias biológicas, ciência da 
computação, engenharia de 
alimentos e tecnologia em 
gestão ambiental.
Sistema de cotas
A novidade, neste ano, é a 
implantação do sistema de 
cotas, que reserva 50% das 

vagas para candidatos be-
neficiados pela Lei 12.711, 
sancionada em 29 de agos-
to de 2012 e que determi-
na que metade das vagas 
oferecidas em instituições 
federais sejam destinadas 
a estudantes de escolas pú-
blicas com renda familiar 
per capita igual ou inferior 
a um salário mínimo e meio 
e também a candidatos que 
tenham feito todo o ensino 
fundamental e médio na 
rede pública.
Além disso, 5% do total de 
vagas continuam reservadas 
a candidatos com alguma 

necessidade especial com-
provada.
Inscrições
Para se inscrever os candi-
datos devem acessar o site 
do IF Sul de Minas entre 
os dias 1º de outubro e 8 de 
novembro, preencher os da-
dos solicitados e responder 
o questionário socioeconô-
mico.
Para os cursos de nível téc-
nico, a taxa de inscrição é de 
R$ 25 e para os cursos supe-
riores, de R$ 50. A inscrição 
será efetuada após o paga-
mento do valor nas agências 
bancárias. Para aqueles que 
têm dificuldade em acessar 
a internet, a secretaria esco-
lar do campus onde o curso 
é oferecido disponibilizará 
o computador para o can-
didato realizar a inscrição. 
Pedidos de isenção da taxa 
de inscrição devem ser rea-
lizados até 15 de outubro.
O IF Sul de Minas fica no 
antigo Centro Social Urba-
no, na Rua Coronel Virgílio 
Silva.

instituto Federal do Sul de Minas 
abre inscrições para o vestibular 2013
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Bar do Tomate
Onde os amigos se encontram

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

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

Bar do Tomate

todos os dias, muita alegria, bebidas , 

Aos Domingos 
Frango-Assado

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

Em resposta ao pedido de 
informação do vereador 
Antônio Carlos Pereira 
(DEM), a prefeitura infor-
mou que o imóvel abando-
nado anexo ao hemocentro, 
que é parte remanescente da 
antiga Confecções Luz, per-
tence ao município.
A informação chamou aten-
ção do parlamentar que já 
havia pedido providências 
em relação ao imóvel que se 

 Antônio carlos pede providências sobre ruínas 
anexas ao hemocentro

tornou depósito de sucatas e 
esconderijo para vândalos, 
moradores de ruas e usuá-
rios de drogas.
Pereira lembrou também 
que a ocupação desse espa-
ço para depósito de sucatas 
é irregular e lamenta o fato 
da prefeitura não providen-
ciar o fechamento do es-
paço, o que vem gerando 
reclamações e preocupação 
dos moradores do entorno.

Recentemente, um estabele-
cimento próximo ao imóvel 
foi incendiado, o vereador 
disse que o espaço também 
corre esse risco já que fi ca 
aberto. “É um imóvel que 
fi ca ao lado do hemocentro 
numa área com muitas resi-
dências, esse abandono não 
condiz com a realidade da-
quele bairro. Os moradores 
estão indignados com essa 
situação”, ressalta.
Pereira também lamenta o 
fato da prefeitura não apro-
veitar o espaço para cons-
truir alguma coisa pública 
para servir a população. 
Ele ressalta que são tantos 

imóveis que são alugados 
pela prefeitura e não se tem 
nenhuma ação para apro-
veitar os imóveis que são de 
propriedade do município, 
principalmente numa loca-
lização tão privilegiada.
“Temos que fazer com que 
esse imóvel tenha utilidade 
e enquanto isso não aconte-
ce a administração deveria 
pelo menos fechar o local 
para que ele não seja usado 
indevidamente, gerando re-
clamações”, concluiu o di-
nâmico e atuante vereador, 
ferrenho opositor do prefei-
to Paulinho Courominas..

av. José Remígio Prézia 1185 - Tel. 3714-1103
em frente à Casa do menor

Veículos de procedência -  Todas as marcas
Várias opções de fi nanciamento

VISITE-NOS E FAÇA UM ÓTIMO NEGÓCIO!

ESTACIONAMENTO PRIMOS

ELEJA UMA 
VEREADORA 

DE NOSSA REGIÃO

P
re

fe
it

o:
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r. 
El

oí
si

o 
N

º 
1
3

V
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e:
 N
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ar

CNPJ 16.847.535/0001-32  /  R$ 30,00
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Homenagem da GM Costa a todos aqueles que 
constroem e transportam 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

Zona Local de Votação Seções Endereço

222 Colégio Anglo 156, 157, 158, 159, 160, 235, 237, 238, 240, 241, 243 Rua Minas Gerais, 270

222 Colégio Integral 73, 95, 96, 97, 98, 164, 165, 166 Praça Getúlio Vargas, 04

222
Colégio Objetivo São 
Domingos

36, 37, 38, 48, 80, 81, 82, 83, 84, 118, 119, 195, 200, 201, 204, 205, 
206, 207, 214

Rua Padre Henry Mothon, 
52

222 Colégio Pelicano 146, 147, 168, 196, 198, 202, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 Rua Minas Gerais, 334

222 Escola  Infantil Cirandinha 171, 172, 229, 313 Av. Assis Figueiredo, 1646 

222 E. Estadual David Campista 26, 27, 28, 29, 74, 77, 78, 79, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 183 Rua Mato Grosso, 110

222 Escola Sete de Setembro - Coc 92, 123, 124, 125, 150, 151, 180, 181, 184, 189, 190 Rua Ceará, 321

222 Inss - Defi cientes 223, 293, 303, 319 Rua Francisco Salles 177

222 Inst. Ed. S. João da Escócia 51, 64, 67, 70, 76, 88, 89, 90, 91, 148, 149, 173, 185, 187, 197, 199 Rua Goias, 149

222 Sesc 24, 25, 52, 53, 54, 62, 63, 65, 66, 68, 69 Rua Paraná, 229

222 E. E. Profe. Cleusa Lovato 304, 321, 325 Rua Luiz Zangiacomi, 48

222 E. E. Professor Arlindo Pereira 264, 278, 289, 302, 315, 322, 323, 326
Avenida Padre Francis 
Cletus Cox, 400

222
Colégio Municipal Doutor 
José Vargas de Souza

49, 50, 71, 72, 75, 85, 86, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 129, 161, 174, 175, 176, 177, 191, 192, 194, 252, 253, 254

Avenida Champagnat, 668

222 Escola Lions Club Centro 230, 232, 233, 234, 327 Rua Peru, 34

222 Escola Washington Luiz 267, 287, 312, 324 Rua V. Horácio de Paiva, 151

222 Escola Professor Júlio Bonazzi 268, 305 Rua João Nery Sobrinho, 47

222 Escola Dr. Tarso de Coimbra 208, 209, 210, 211, 307 R.Mário Xandó de Oliveira, 2

222 Escola Pr. Nicolina Bernardo 186, 239 R Marcílio  Volpim, 200

350 E. E. Dª Francisca  Bias Fortes 122, 123, 160 R. Cap. M. Junqueira, 65

350 Senai 114, 115, 116, 117, 161, 168, 178 R. Pedro Barbosa, 600

350 Colégio Cepoc 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 R. Vivaldi Leite Ribeiro, 863

350 Colégio Jesus Maria José
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154

R. Rio Grande do Sul, 1.483

350
Colégio Nini Mourão / 
Fungotac

94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 R. Santa Catarina, 321

350 Colégio Pio XII 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 R. 15 de Novembro, 74

350 E Edmundo Gouveia Cardillo 118, 119, 120, 121, 156, 167 R. Cel. Virgílio Silva, 4.110

350 E. E. Prof. J. Castro de Araújo 55, 56, 57, 58 Av. Iolanda J. de Melo, 31

350 E. M. Maria Ovídia Junqueira 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 R. Pedro P. R. Lemos, 131

350 E. M. Raphael Sanches 131 Estr. Poços/botelhos, Km 16

350 E. M. Prof. Carmélia de Castro 20 Estrada Poços/B. Sul, Km 20

350 Uemg 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 R. Corumbá, 72

350 Caic 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 162, 171, 177 Av. Dirce Pereira Rosa, s/n

350 E. M. Dr. Pedro A.Junqueira 128, 129, 130, 158, 169 R. Hematita, 391

350 E. José Raphael Santos Netto 163, 176 R. Eugênio B. Pereira, 80

350 E. Dr. J. Eugênio de Almeida 124, 125, 126, 127, 159, 175 R. Mato Grosso do Sul, 155

350 E. E. Francisco Escobar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 R. Newton Delgado, 105

350 E. M. Prof. Edir Frayha 109, 110, 111, 112, 113, 157, 166, 173 R. Saul do Prado Brandão, 

350 Escola Padrão Pq. Nações 164, 172, 174 Av. Portugal, s/n

350 E. M. DªMariqu. Brochado 50, 51, 52, 53, 54, 165 R. J. Miranda  Carvalho, 80

350 Escola Profi ssional Dom Bosco 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 155, 170 R. Campestre, 354

( 3721-5656   |   kcontabilidade@live.com
Rua Paraíba, 522 - Sala 3 (edifício Ouro Branco)

ConTAbiLidAdE
Serviços contábeis -  Consultoria fi scal 

 Recursos humanos 
 abertura e encerramento de empresas

78 GUIA POÇOS DE CALDAS  W  2013

Cidade Pop. 2011 PIB 2009 PIB >hab Frota 2010
Habit. 
>Veíc.

Poços de Caldas 153.725 2.818.456, 18.609, 84.844 1,81
Brasil 192.376.496 3.031.864,000, 15.240, 61.014.812 3,04

Minas Gerais 19.728.252 282.522.000, 14.233, 6.557.838 2,92

Albertina 2.919 50.196 16.923 1.001 2,91

Alfenas 74.297 1.001.016 13.435 32.084 2,29

Andradas 37.600 410.986 11.315 18.262 2,03

Bandeira do Sul 5.372 30.816 5.820 1.805 2,95

Botelhos 14.920 142.064 9.294 5.364 2,78

Caldas 13.700 129.196 8.915 4.830 2,94

Campestre 20.696 235.974 11.312 9.670 2,82

Divisa Nova 5.780 46.466 8.003 1.371 4,20

Guaxupé 49.430 1.161.273 23.455 24.099 2,05

Itajubá 91.159 1.298.234 14.468 34.803 2,60

Machado 38.981 620.310 15.861 14.973 2,58

Pouso Alegre 130.615 2.563.771, 20.033, 65857 1,98

Três Corações 73.339 1.360.804 18.178 21.990 3,58

Varginha 123.081 3.046.304, 25.013, 62.439 1,97

Poços de Caldas e região: inforMações eConôMiCas e esTaTísTiCas - 2012

Rua Manoel Santos Martins, 155 - Jd. Country Club
 e-mail: renisedonatti@gmail.com

( (35) 3722-4507  > 3714-3794

Certeza de bons negócios

GM COSTRA TRANSPORTES » Matriz: Av. Alcoa, 4.000 - (35)3722-1299
Poços de Caldas, MG

78 GUIA POÇOS DE CALDAS  W  2013 ESTATÍSTICAS / POPULAÇÃO E ECONOMIA

Transportar o progresso de Poços de Caldas é o 
nosso maior orgulho!

15.888.451/0001-84 / Valor: 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

ROGER COMPRESSORES
assistência técnica e fabricação.
Modelos de qualquer capacidade
Preços bem  comprimidos

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

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

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

Wellington de Freitas, mais co-
nhecido como TOM DO LANCHE, 
nascido e criado em Poços de 
Caldas, é casado com D. Rita, 
pai de Jennyfer estudante no 
EE Dr. Edmundo Cardillo, foi 
estudante de Direito na UNI-
FENAS, ex funcionário do IBGE, 
Presidente de Sessão Eleitoral 
por mais de 15 anos, gerente de 
restaurante onde atuou como 
garçom muito tempo, encarre-
gado de expedição, colunista 

da TRIBUNA DA ZONA LESTE, e 
outra atividades da qual sobrevi-
veu, hoje ajudante da esposa no 
LANCHES ALVORADA. 
Profundo conhecedor das carên-
cias da Zona leste, onde reside 
há mais de 38 anos,  vem mui 
respeitosamente pedir o seu voto 
na próxima eleição sob nº 55 666 
TOM DO LANCHE, onde com Ge-
raldo e Álvaro, muito trabalhará 
em prol sa zona leste de Poços de 
Caldas. Terão prioridade projetos 
de combate as drogas e alcoo-
lismo, clínicas de reabilitação de 
dependentes químicos,melhorar 
o atendimento nos postos de 
saúde com mais médicos, di-

minuir o tempo de espera para 
uma consulta com especialistas, 
implantação de centros sociais 
em diversos bairros, mais segu-
ranças nas portas das escolas, 
colocação de redutores nas ruas 
próximas às escolas, apoio as 
pessoas idosas, creches para os 
pais poderem trabalhar, limpeza 
nos bairros, e demais projetos 
de interesse coletivo. Dia 07 de 
outubro conto com seu voto para 
poder trabalhar para você e sua 
família e juntos  construirmos 
uma zona leste mais segura e 
tranquila. Conto com seu voto. 
Obrigado e fi que com Deus. 
TOM DO LANCHE Nº 55666.

Vote com 
consciência. 

Vote Tom do Lanche

PROMOÇÃO FC AUTO PEÇAS:
Aditivo Concentrado Para Radiador: R$ 5,00

Disco Freio Solido Gol/Voyage/Parati/Saveiro/Santana : R$ 22,00 O Par
Kit Rolamento Roda Traseira Gol/Voyage/Parati/Saveiro/Santana : R$ 34,50 Cada
Kit Embreagem Original Volkswagen Fox/Gol/Golf Motores 1.0/1.6 : R$ 330,00

Correia Dentada Motores Ap 1.6/1.8/2.0 Até 96 : R$ 10,00
Tensor Correia Dentada Motores Ap 1.6/1.8/2.0 : R$ 30,00

Óleo Shell  Para Moto 4 Tempos: 12,00 O litro
Filtro De Óleo Linha GM Corsa/Monza/Vectra/Celta/Omega/S10: R$ 8,00

Óleo Ipiranga 15W40 Semi-Sintético: R$ 18,00 O litro
Jogo Rodas Aro 15 Fox/Polo/Golf 5 Furos: 200,00 O Jogo.

Avenida Marechal Castelo Branco,260 - Jd São Paulo.
Disk Peças:    3715-7719      *   8828-9835

Email: fcautopecas@hotmail.com   ///   |  \\\   Contato: Cesinha/Fausto

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

Lanches * Drinks & bebidas em geral
Salgadinhos e muita diversão no ambiente mais limpo 

e aconchegante da Zona Leste

Bar & Lanchonete

BORGES

O DMAE está executan-
do a obra de ampliação da 
capacidade de adutora na 
Avenida Wenceslau Braz. 
O objetivo é reforçar o 
abastecimento de água para 

o extremo leste da Zona 
Leste (Parque Pinheiros, 
Itamaraty, Cinturão Verde, 
etc). Essa adutora receberá 
água ETA I , no São Bene-
dito e da ETA V, na região 

sul. A adutora, quando com-
pleta, tem 4.674 metros do 
Posto União até o Posto 
Carretão. Com esse refor-
ço no abastecimento para 
a região leste a previsão é 
benefi ciar cerca de 30 mil 
pessoas. A obra está a car-
go da empreiteira DRR 
Construtora, no valor de R$ 
1.431.678,27.

o dMAe começa a obra de implantação 
de adutora na Avenida Wenceslau Braz

Mais água para o Pq. Pinheiros, Itamaraty e Cinturão verde: DMAE traz nova adutora
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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!

oFERta iMPERDíVEL:
Chupetas Fly - vários modelos ... 

15% de desconto

CNPJ 15.898.402/0001-22 / R$ 50,00

As regiões leste e oeste do mu-
nicípio já contam com serviço 
de internet pública gratuita, 
dentro do projeto Cidade Digi-
tal, da Prefeitura Municipal de 
Poços de Caldas. 
Na zona leste, foram instala-
das três antenas para atender 
os bairros Parque Pinheiros, 
Jardim Itamaraty e imediações. 
Uma antena também foi insta-
lada nas proximidades da Es-
cola Antônio Sérgio Teixeira, 
para atender os bairros Monte 
Almo, Santo André e parte do 
Nova Aparecida.
A internet wi-fi  ou wireless gra-
tuita integra um amplo projeto 
de informatização das redes 
da Prefeitura. Somente para 
o projeto Cidade Digital fo-
ram disponibilizados 40 Mega 

Bairros da Zona leste e oeste já contam com internet pública gratuita

nas regiões sul, primeira a ser 
contemplada com o acesso, 
central, oeste e leste. O servi-
ço permite que as pessoas que 
possuem notebook com cone-
xão wireless utilizem a internet 
pública de forma gratuita. 
O diretor do Departamento de 
Manutenção, Comunicação e 
Informática da Prefeitura, Mar-
celo Benedito Pardini, destaca 
que o importante é que o inte-
ressado que venha a ter algu-

ma difi culdade de acesso entre 
em contato com a Prefeitura, 
para um atendimento técnico 
mais específi co. Os telefones 
são 3697-5003, 3697-5004 e 
3697-5001. Quem possui equi-
pamento já preparado para este 
tipo de tecnologia tem acesso 
livre. Em alguns casos, é ne-
cessário adquirir uma pequena 
antena que deve ser apontada 
para o equipamento da Prefei-
tura. 
O projeto Cidade Digital, que 
teve início em 2009, também 
está sendo implantado na zona 
rural, na Fazenda Matão e, em 
breve, no Córrego D’Antas, 
Fazenda Boa Vista e Fazenda 
Mariano. O serviço tem res-
trição de acesso a conteúdos 
adultos. 


